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Ja està en funcionament la nova zona comercial
de Ca l’Artigues
El Barri de Ca l’Artigues disposa des de finals
d’abril d’una nova zona comercial que compta
amb un supermercat de la cadena Sorli Discau
que té una superfície de 800 metres quadrats.
També hi ha una zona d’uns 300 metres
quadrats que es destinarà a petits locals de
serveis especialitzats i quotidians, a més d’un
forn i una cafeteria.
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OPINIÓ
Editorial
Desprès d’anys de reivindicacions i negociacions, i un cop analitzades les necessitats i demandes del nostre territori, a la fi l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya ens ha reconegut i, per tant, ens ha inclòs dins el mapa de
dèficits de places públiques de residència i d’atenció diürna per a persones grans.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

En altres paraules, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, amb els quatre pobles que la composen, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt, ha estat inclosa en el Pla d’Equipaments Socials de la Generalitat de Catalunya, període
2008-2012. Estem parlant, ni més ni menys, d’un compromís de 80 places de residència i 30 places d’atenció diürna per a persones
grans amb dependència, amb possibilitat de revisar a l’alça el nombre de places si la demanda i les necessitats de places del territori ho justifiquen.
I aquest fet ens congratula enormement, perquè amb aquest reconeixement escrit d’aquesta necessitat reivindicada i històrica, els
municipis de la Vall del Tenes ens podem posar mans a l’obra perquè aquest centre per a persones grans amb dependència pugui
ser una realitat el més aviat possible. El que fins ara eren simples paraules de bones intencions i promesa política de tots els grups
polítics, ara, gràcies a la nostra capacitat de treball, aquest reconeixement escrit s’ha convertit en el punt d’inflexió i en el primer
pas perquè aquest equipament social sigui aviat un fet. I per això ja s’ha arribat a un acord amb l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona perquè ens facin l’estudi de viabilitat i d’emplaçament d’aquest nou equipament.
Amb aquest projecte mancomunat, l’equip de Govern, des de l’Àrea de Serveis Socials, segueix treballant amb el compromís de
garantir una millor atenció a les persones grans i amb dependència del nostre poble, perquè Lliçà d’Amunt sempre es mereix
més!

Enquesta ciutadana

Com valora l’obertura de la nova zona comercial a Ca l’Artigues?

Me parece muy bien y creo que
lo voy a utilizar mucho, tiene
bastante oferta comercial y lo
tengo muy cerca de casa.

Me parece bien, lo único es que
encuentro que el pescado y el
pan en este supermercado son
más caros. Lo único es que nos
ahorramos tener que coger el
coche. Cuando abran los locales comerciales también mejorará la oferta.

Me parece estupendo, esto
nos va de perlas. Estamos muy
contentos porque podemos
venir a comprar más a menudo
y no tener que comprar tanto
de golpe. Esto le da vida al barrio.

Me parece estupendo tener este
nuevo supermercado, vengo
casi todos los días porque lo
tengo muy cerca. La oferta
comercial está más o menos
como en todos los supermercados y creo que le dará bastante
vida al barrio.

Me parece muy bien, vivimos
en Can Costa y nos va muy bien
porque muchas veces venimos
andando. Antes teníamos que
coger el coche siempre para ir
a comprar. La oferta comercial
está bien si tenemos en cuenta
que nos ahorramos la gasolina
del coche. Hacía falta un centro
así porque aquí vivimos mucha
gente.

Encarna Serrano
Ca l’Artigues

Benjamín Jurado
Ca l’Artigues

Antonio Romero
Ca l’Artigues

María Gutierrez
Ca l’Artigues

Manuel Sevillano
Can Costa

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Ja està en funcionament la nova zona
comercial de Ca l’Artigues
El Barri de Ca l’Artigues disposa
des de finals d’abril d’una nova
zona comercial que compta amb
un supermercat de la cadena
Sorli Discau que té una superfície de 800 metres quadrats.
També hi ha una zona d’uns
300 metres quadrats que es destinarà a petits locals de serveis

especialitzats i quotidians, a més
d’un forn i una cafeteria.
L’Empresa Municipal d’Obres
(EMO) va realitzar el projecte
per aquesta nova zona de serveis.
Amb aquesta nova oferta comercial, Ca l’Artigues i la seva àrea
d’influència gaudirà dels serveis
essencials i quotidians bàsics i

necessaris per poder realitzar la
compra quotidiana i de proximitat i minimitzar així els desplaçaments a d’altres zones
comercials més llunyanes. En el
projecte també s’ha contemplat
la necessitat d’habilitar una zona
d’aparcament per facilitar i
millorar l’accés als comerços.

SUPERMERCAT A CA L’ARTIGUES

Sorli Discau, locomotora
comercial del mercat
municipal
Amb la inauguració del supermercat Sorli Discau al barri de
Ca l’Artigues s’han creat 20
nous llocs de treball al municipi. Aquest súper té una
superfície de 820 m2 de sala de
venda, equipat amb fleca, xarcuteria, peixateria, fruiteria i
carnisseria. A més a més, el
supermercat disposa de pàrquing gratuït per als clients.

Amb aquesta obertura el que
es pretén és que Sorli Discau
faci de motor dinamitzador
del comerç del mercat
municipal.
Sorli Discau es “Suma al
civisme!”
En el marc de la campanya
“Suma’t al civisme!” que l’Ajuntament va encetar el passat mes
d’abril, el foment del reciclatge i
de la reducció de les bosses de
plàstic ha estat un dels temes
que s’ha volgut treballar. Per
això, una nova acció que ha dut
a terme l’Ajuntament és la difusió, juntament amb aquest butlletí, d’una bossa de material
reciclable. La producció d’aquesta bossa ha estat possible gràcies
a la col·laboració econòmica de
Sorli Discau, que des de fa temps
promou la reducció del consum

de bosses de
plàstic als seus establiments. La bossa porta imprès el
logo de la campanya de civisme
i el logo Adéu bosses de plàstic!
que fomenta aquesta marca
comercial.

ESPORTS

El Casal de la Gent Gran disposa d’un nou espai
lúdic i de salut per a la gent gran

MOMENT DE LA INAUGURACIÓ

L’espai lúdic és un circuit de
salut constituït per diferents
mòduls d’activitats que formen un recorregut que permet
treballar les facultats físiques i
sensorials de la gent gran, en

especial, però també les de la
resta de la població.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde, Ignasi Simón, i d’Abel
García, representant de l’Àrea
d’Esports de la Diputació de
Barcelona, organisme que ha
estat fonamental per a la
instal·lació d’aquest nou espai
al nostre municipi. L’alcalde va
voler destacar la importància
de l’esport per al manteniment
de la salut i va apostar per un
envelliment actiu de la pobla-

ció. Després dels parlaments,
una monitora va explicar a tots
els presents el funcionament
dels diferents elements del circuit i va animar als més grans
allà presents a provar i gaudir
de l’espai.
Des de la regidoria d’Esports
està previst organitzar un
seguit de sessions formatives
amb monitor per a grups de
gent gran per tal que puguin
optimitzar al màxim tots els
elements dels quals disposa
l’espai lúdic i de salut.

GENT GRAN A L’ESPAI LÚDIC
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Recepció oficial al ciclista Joaquim Rodríguez
Des de l’Ajuntament es va
voler fer un reconeixement a la
victòria del ciclista en la darrera Volta Ciclista a Catalunya
i també a tot el seu recorregut
com a professional.
A l’acte van assistir l’alcalde,
Ignasi Simón, el regidor d’Esports, Juan Miguel Valderrama, i les entitats ciclistes del
municipi.
Joaquim Rodríguez, veí de
Lliçà des de fa uns anys, va

voler agraïr aquest acte a tots
els presents i també va animar
a les entitats ciclistes de Lliçà a
continuar treballant i formant
futurs ciclistes.
Precisament van ser uns nens
membres del club Amunt
Ciclista els que van aportar la
nota curiosa a l’acte en regalarli al Joaquim Rodríguez un
mallot pel seu fill, que ara té
dos anys.

DE DRETA A ESQUERRA: L’ALCALDE, JOAQUIM RODRÍGUEZ I EL REGIDOR D’ESPORTS

ENTREVISTA
marxant sempre penses podré o
no podré, i ha estat molt bé poder
guanyar aquesta Volta.
Quins reptes et planteges
ara?
Ara la propera carrera és Suïssa,
una carrera que em va molt bé
perquè té moltes etapes de muntanya, i després arribarà el Tour de
França on intentaré lluitar pel mallot de la muntanya, lluitar per un
bon lloc a la general i intentar guanyar alguna etapa. Per aquesta
temporada a part del Tour també

Joaquim Rodríguez, conegut
dintre dels cercles ciclistes com
Purito, va nèixer fa 31 anys a
Barcelona. El món de la bicicleta
va ser una constant durant tota
la seva infància per la influència
del seu pare i el seu germà.
D’aquella afició familiar va sortir
aquest gran professional, un
ciclista que des del 2000 competeix a nivell professional i que
ho ha fet en equips tant importants com ara el de la ONCE, el
Saunier Duval-Prodir o el Caisse
d’Espargne, del qual va sortir
aquesta temporada per fitxar
amb l’equip rus Katusha, del
qual s’ha convertit en líder. Ara,
després del seu darrer triomf a
la Volta Ciclista a Catalunya,
afronta els propers reptes de la
temporada amb il·lusió i ganes
de lluitar per les millors classificacions.
Què és el que et va motiva a
dedicar-te al món del ciclisme?
Suposo que el fet de veure l’afició que hi havia a la meva família
em va ajudar molt. El meu pare
era director d’un equip i el meu
germà gran també corria i de
petit sempre em portaven a les
carreres i veia el dia a dia d’un
ciclista.

JOAQUIM RODRÍGUEZ AMB NENS DEL CLUB AMUNT CICLISTA

PÒDIUM VOLTA CICLISTA CATALUNYA

Aquest any has canviat
d’equip, i estàs com a líder de
l’equip rus Katusha, que t’ha
portat a fer aquest canvi?
Des de fa un parell d’anys tenia
ganes de canviar, de tenir més
llibertat. Està clar que estava en
un dels millors equips del món,
el Caisse d’Espargne, amb Valverde que és un número 1 i tot
es basava en treballar per ell, i
fins a cert punt, a algunes carreres jo veia que podia tenir oportunitats i em veia frenat. Llavors
aquest any he tingut aquesta
oportunitat i necessitava aquest
nou repte i de moment m’està
anant molt bé.
De fet, aquest canvi ja ha
començat a donar els seus
fruits amb la victòria que has
aconseguit a la Volta Ciclista a
Catalunya, no?
Sí, la veritat és que estic molt
content amb aquests primers
mesos de temporada, a més ho
necessitava perquè quan estàs

em plantejo fer una bona Vuelta a
Espanya i tornar a anar al Mundial
a veure si repeteixo allò de l’any
passat.
Com valores la recepció que
se t’ha fet a Lliçà d’Amunt?
Estic molt content, tot i que m’he
criat a Parets, ara visc a Lliçà
d’Amunt i m’agrada el fet de poder
tenir bones relacions amb tothom.
Em fa molta il·lusió que a Lliçà es
reconegui la feina d’un esportista
del municipi.
Què els hi diries a tots els nens
i nenes que corren amb els
clubs ciclistes del poble?
Doncs els animaria a seguir perquè Lliçà té una escola de ciclisme
potent i això és envejable perquè
és un dels clubs que té més membres de tota Catalunya, i si el poble
té la sort de tenir una escola així
se’ls ha d’animar perquè d’aquí
poden sortir futurs ciclistes professionals.
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La piscina municipal en marxa

Lliçà d’Amunt participa
en la 9a Festa de
l’Esport de la Diputació
de Barcelona
Aquesta festa de caire recreatiu i popular, que
tindrà lloc els dies 5 i 6 de juny, està organitzada
per la Diputació de Barcelona, en cooperació
amb els ajuntaments i l’Agrupació Territorial dels
Consells Esportius de Barcelona.

PISCINA MUNICIPAL

Piscina municipal
Durant el mes de juliol, de
dilluns a divendres, el bany a la
piscina gran i petita es limitarà
a la disponibilitat dels cursets
de piscina i activitats, segons
les dates i els horaris marcats
per la Regidoria d’Esports.
No es permet l’accés als infants
i joves menors de 14 anys si no
van acompanyats d’una persona major d’edat.
Dies i horaris:
• Del 26 de juny al 12 de
setembre ambdós inclosos,
de dilluns a diumenge, d’11
a 20 h.
• Dissabte 5 de setembre
només obert de 11 a 19 h.
• Diumenge 6 de setembre
tancat tot el dia.
Entrada gratuïta els dies 12
i 13 de juny i del 6 al 12 de
setembre de 2010 fins a
límit d’aforament.

Abonaments:
Del 3 de maig al 30 de juliol al
Pavelló d’Esports, dilluns,
dimecres i divendres de 8 a 22 h
i dimarts i dijous de 8 a 12 h i
de 15 a 22 h.
Preus entrades:
• Dies feiners:
– de 0 a 2 anys, gratuït.

– de 3 a 16 anys, 3,45€
– a partir de 17 anys 4,00€
• Dies festius:
– de 0 a 2 anys, gratuït.
– de 3 a 16 anys 4,00€
– a partir de 17 anys 4,50€
• Acompanyants de cursets:
– 1er acompanyant gratuït.
– A partir del 2on 1,80€.

Preus abonament de
temporada:
• De 0 a 2 anys gratuït
• De 3 a 16 anys 32,80€
• A partir de 17 anys 58,20€
• Majors de 60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt
32,80€
Descomptes:

Preu abonament
del 12 al 30 de juny:
• De 0 a 2 anys gratuït
• De 3 a 16 anys 8,20€
• A partir de 17 anys 14,60€
• Majors de 60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt
8,20€
Preu abonament d’1 mes
(juliol o agost):
• De 0 a 2 anys gratuït
• De 3 a 16 anys 16,40€
• A partir de 17 anys 29,00€
• Majors de 60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt
16,40€
Preu abonament cap de
setmana (dissabtes,
diumenges i festius de tota
la temporada):
• De 0 a 2 anys gratuït,
• De 3 a 16 anys 24,60€
• A partir de 17 anys 43,70€
• Majors de 60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt
24,60€

Per beneficiar-se dels
descomptes, s’ha d’estar
empadronat a Lliçà
d’Amunt

• Abonats membres de família
nombrosa: un membre abonat, 25% de descompte sobre
la quota corresponent; dos o
més membres abonats, 50%
de descompte sobre la quota
corresponent. Per gaudir d’aquest descompte cal presentar
el carnet de família nombrosa
amb vigor de cada membre
abonat/da.
• Abonats membres d’una
mateixa família: dos o més
membres abonats, 25% de
descompte a cadascun a la
quota corresponent. S’entén
com a membres d’una mateixa família la unitat familiar
formada per pare, mare i
fills/es.

Es tracta de que cada poble
realitzi un cap de setmana
d’activitats esportives diverses
per tal de fomentar i divulgar
la pràctica esportiva.
La festa de l’esport es durà a
terme a les instal·lacions esportives, places i espais naturals de
les poblacions participants i
seran activitats de tota mena i
per a tots els públics.

Des de la Diputació de Barcelona es treballa en xarxa amb
els municipis per impulsar el
benestar i la qualitat de vida de
la ciutadania en tots els àmbits.
És per això que l’esport és una
eina d’integració, educació i
participació. Una eina saludable i motivant.
Les activitats del nostre municipi seran les següents:

Nom:
Passeja i utilitza la teva bicicleta
Dia i hora: 5 de juny de 09:00 a 19:00 hores
Activitat: Es tracta de conèixer el nostre poble passejant amb bicicleta. Hi haurà quatre punts de control pels que si hi passes rebràs un petit obsequi.
Lloc:
Punts de control: Pavelló d’Esports – Camp de futbol –
Centre de Fisioteràpia Esport i Salut – Tbikes.
Organitza: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Nom:
Festa final de temporada C.E. Lliçà d’Amunt
Dia i hora: 5 de juny a partir de les 09:00 hores
Activitat: El Club Esportiu Lliçà d’Amunt organitza una sèrie d’activitats que finalitzarà amb una dinar de germanor de Club
a les 14:00 hores per concloure la temporada. Serà el dia
del homenatge a la bona tasca feta durant la present temporada.
Lloc:
Camp de futbol municipal
Entitat:
C.E. Lliçà d’Amunt
Col·labora: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Nom:
Campionat de Catalunya de Kyus Sènior
Dia i hora: 5 de juny de 09:00 a 20:00 hores
Activitat: En col·laboració amb l’entitat esportiva Soryn Ryu Karate i
la Federació Catalana organitzem el Campionat de Catalunya de Kyus sènior
Lloc:
Pavelló d’Esports
Entitat:
Shoryn Ryu Karate
Col·labora: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Nom:
Fem volar Avions
Dia i hora: 6 de juny a partir de les 10:00 hores
Activitat: Al camp de vol de Ca l’Amell farem una volada d’avions
d’aeromodelisme de radio control.
Lloc:
Camp de vol Ca l’Amell
Entitat:
Aeroclub R/C Vall del Tenes
Col·labora: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Festa del bàsquet 2010

III Torneig de futbol
sala de Lliçà d’Amunt

Entre els dies 11 i 13 de juny es
celebrarà al Pavelló d’Esports
de Lliçà d’Amunt la Festa del
Bàsquet 2010 organitzada pel
Club Basquet Lliçà d’Amunt.
L’entitat es planteja aquest cap
de setmana de bàsquet com

una oportunitat de mostrar
tots els valors que el club representa i no només com una
competició més.
Aquest any es pretén fomentar la
unió i la germanor, crear un molt
bon ambient de bàsquet i poten-

ciar el tarannà social i familiar
del C.B. Lliçà d’Amunt.
El Club convida a tots els veïns
i veïnes del poble, aficionats o
no al bàsquet, a que comprovin
l’ambient saludable i la diversió
que caracteritza l’entitat.

II JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL VALL
DEL TENES -ESTIU 2010- (LLIÇÀ D’AMUNT)
OPCIÓ A
Setmana del dilluns 28 de juny a divendres 2 de juliol.
Setmana del dilluns 5 a divendres 9 de juliol.
Setmana del dilluns 12 a divendres 16 de juliol.16 h
OPCIÓ B
Setmana del dilluns 28 de juny a divendres 2 de juliol.
Setmana del dilluns 5 a divendres 9 de juliol.
OPCIÓ C
Una setmana qualsevol.
HORARIS
De dilluns a divendres de 15 h a 18 h.
PREUS
• Opció A: 200€ -Socis CE Lliçà d’Amunt, germans o inscrit en
edicions anteriors: 180€
• Opció B: 160€ -Socis CE Lliçà d’Amunt, germans o inscrit en
edicions anteriors: 150€
• Opció C: 110€ -Socis CE Lliçà d’Amunt, germans o inscrit en
edicions anteriors: 95€

PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DEL BÀSQUET 2010:
DIVENDRES 11 DE JUNY
17 h

20 h

TORNEIG DE 3 X 3
Inscripcions: 15 € per equip
Categories: Pre-mini - Mini – Infantil
(masculí i femení)
Obsequi: Entrepans mini i sucs
Inscripcions: Bar del Pavelló
TORNEIG DE 3 X 3 NOCTURN
Inscripcions: Cadets 30 € per equip
Júnior – Sènior i Veterans
40 € per equip
Categories: Cadet - Júnior - Sènior Veterans (masculí i femení)
Obsequi: Samarretes i begudes
Premi: Econòmic pels guanyadors
Inscripcions: Bar del Pavelló

16 h

CONCURSOS BÀSQUET
Two Ball
Concurs de habilitats
Concurs de triples
INSCRIPCIONS 2 € PER PARTICIPANT

18 h

TORNEIG de 3 x 3 «Familiar»
INSCRIPCIONS 10 € PER EQUIP

21 h

SOPAR POPULAR
Botifarra pa amb tomàquet aigua i vi a
càrrec del Club de Bàsquet la resta de
sopar anirà a càrrec de cada equip.

00.30

DISCO C.B. LLIÇÀ D’AMUNT

DIUMENGE 13 DE JUNY
DISSABTE 12 DE JUNY
9h

TROBADA ESCOLES DE BÀSQUET
Entrepans minis i sucs per tots/es

10.30 h PARTITS
Pre-minis masculins i femenins

10 h
15 h
17 h
19 h
20.30

PARTITS DE PARES CONTRA FILLS
ARROSADA C.B. LLIÇÀ D’AMUNT
TIQUETS: 3 €
PARTIT VETERANES
PARTIT VETERANS
GRAN FOTO DE CLUB i CLOENDA DE
LA TEMPORADA

INFORMACIÓ GENERAL:
• Pels partits de pares contra fills caldrà reservar pista abans del divendres dia 11 de juny.
• Venda de samarretes de la Festa del Bàsquet: 3 €
• Inscripcions dels 3 x 3 abans del 4 de juny.
• Per a tots els dubtes i/o consultes que tingueu, dirigiu-vos al Bar del Pavelló.

El proper dissabte i diumenge
dies 19 i 20 de juny el Club
Futbol Sala Lliçà d’Amunt realitzarà el ja tradicional torneig
de futbol sala de formació.
L’objectiu d’aquest torneig és el
de fomentar l’esport i potenciar
el futbol sala en, intentant
contribuir a una millor comprensió entre els ciutadans i
impulsar la funció primordial
que compleix l’esport com a factor d’integració social, educació
de la salut i solidaritat humana.
Els organitzadors contemplen
aquest torneig com un bon
moment per preparar la propera temporada, fer canvis i
proves diverses per tal d’acabar
de perfilar els conjunts per la
següent campanya.

El torneig gaudirà de la presència de 6 clubs de futbol sala
de les rodalies, amb nensi
nenes d’entre 5 i 18 anys, uns
350 participants, inflables,
diversió, competitivitat, esportivitat, premis i obsequis per a
tothom.
• DIES: 19 i 20 de juny 2010
• LLOC: Pavelló municipal de
Lliçà d’Amunt
• CATEGORIES: Pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil.
• EQUIPS PARTICIPANTS:
F.C.Barcelona, Marfil Santa
Coloma, FS Segarra, CN
Caldes de Montbui, Escola
Pia de Sabadell i F.S. Lliçà
d’Amunt.
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Es presenta la unitat de Policia de Proximitat
A l’acte de presentació, celebrat el passat 12 de maig, van assistir
una cinquantena de representants de les entitats i la ciutadania
lliçanenques que van poder conèixer de primera mà els objectius i les
línies d’actuació que es planteja aquesta nova unitat policial.
A l’acte de presentació van
assistir la Delegada Territorial
del Govern de la Generalitat
de Catalunya a Barcelona,
Carme San MigueL, l’alcalde
de Lliçà d’Amunt, Ignasi
Simón, el cap de la Policia
Local, Daniel Soriano i alguns
càrrecs policials de l’ABP dels
Mossos d’Esquadra.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
aposta per un equip de policia
local, amb característiques pròpies, que s’especialitza en oferir
un servei molt més proper a la
ciutadania i que té, entre d’altres objectius, ser el pont de
mediació entre l’Ajuntament i
els ciutadans. De moment seran
un caporal i un agent els membres de la nova unitat. Per equipar-los se’ls ha dotat de dues
motos que facilitaran el fet de
patrullar sovint per tots els barris del municipi.

El cap de la Policia Local,
Daniel Soriano, va destacar
que “la institució policial ha
de ser comprensible vers als
ciutadans alhora que accessible, eficaç i participativa. Amb
aquesta nova unitat el que es
pretén és incorporar al ciutadà
en la creació de seguretat,
identificar les problemàtiques
de la comunitat i incrementar
la qualitat de vida i la sensació
de seguretat dels habitants de
Lliçà”.
Carme San Miguel, en la seva
intervenció, va ressaltar que
“aquesta nova unitat és un pas
molt important per millorar
els serveis als ciutadans, perquè la policia de proximitat
coneix en profunditat els
representants i actors socials
del municipi i entre tots es fa
prevenció, avançant-se a tot
allò que pugui passar”.

Segons va dir l’alcalde Ignasi
Simón “aquesta unitat de policia
local de proximitat ja ha vingut
exercint tasques de medicació
entre veïns, entitats o associacions locals, i l’Ajuntament”, i
va afegir, “tenim un cos policial
molt jove, que s’està acabant
d’estructurar amb millores a
nivell d’infraestructures, comunicació, materials i inversió en
nous vehicles. Aquesta nova
unitat ve a completar l’estructura final del cos”.
El caporal encarregat de la unitat de la Policia de Proximitat,
Manel Montesino, va detallar
alguns dels objectius específics
de la Policia de Proximitat,
com ara “identificar problemes
que afectin a la comunitat i la
seva convivència, proporcionar solucions sostenibles i àgils
als conflictes, millorar la sensació de seguretat dels ciuta-

PRESENTACIÓ I MOTOS DE LA POLICIA DE PROXIMITAT

dans i augmentar els nivells de
satisfacció de la comunitat respecte les nostres actuacions”.
De moment aquesta nova unitat ja ha començat ha treballar
amb un seguit de jornades

sobre civisme a les diferents
associacions de veïns del municipi i té previstes diverses jornades de formació sobre seguretat entre la ciutadania de
Lliçà.

GOVERNACIÓ

Ja s’han repartit prop de 60 vals de descompte
en benzina de la campanya “Apunta’t al 0,0!”
Aquesta iniciativa, inclosa en la campanya de “Suma’t al civisme”, que l’Ajuntament va iniciar el
passat mes d’abril, s’allargarà fins a finals del mes de juny.
Des de que es va presentar la
campanya “Apunta’t al 0,0!” per
promoure la seguretat vial al
municipi i motivar als conductors a no beure alcohol si s’han
de posar al volant, s’han fet un
total de 66 proves d’alcoholèmia
a diferents punts de Lliçà
d’Amunt, en horaris de matí,
tarda i nit aleatòriament.
D’aquestes, 56 proves van donar
com a resultat 0,0 i complien
amb els requisits de ser menors
de 35 anys i empadronats a Lliçà

d’Amunt. A aquestes 56 persones se’ls hi va fer entrega del val
descompte per valor de 5 euros
en la reposició de combustible a
les estacions de servei del poble,
sempre que facin un consum
mínim de 20 euros.
Del total de proves que s’han
fet fins el moment, només 2
han donat un resultat positiu
per alcoholèmia i 1 positiu per
consum de drogues amb les
corresponents denúncies
administratives.

Aquests controls continuaran
durant tot el mes de juny i es
preveu que al finalitzar la cam-

panya s’hagi fet entrega de més
de 200 vals de descompte.
Els vals descompte que es
donen als conductors caduquen amb data 31 de juliol de
2010 i un mateix conductor
no podrà ser obsequiat dues
vegades.
Les estacions de servei que formen part d’aquesta campanya
són Jomala Lliçà Estació de
Serveis, a la Cruïlla; Estacions
de Servei Lliçà d’Amunt, a la
carretera nova; i l’Estació de

Servei Repsol, de la C-17 al
pas per Lliçà d’Amunt.
Valoració dels controls de
trànsit del primer trimestre
de l’any
La Policia Local de Lliçà
d’Amunt, a més de dur a terme
la campanya “Apunta’t al 0,0!”,
continua amb la seva campanya
de controls de trànsit iniciada a
principis d’any. En aquest primer trimestre de 2010 s’han
realitzat 7 controls de passos de
vianants, 13 controls de semàfors, 2 controls de documentació, 13 controls d’ITV i 21
controls de velocitat.
L’objectiu d’aquests controls
és el de millorar la seguretat
viària en el nostre municipi i
detectar qualsevol infracció
que es pugui produir al nostre
terme municipal.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El supermercat Esclat s’uneix a la campanya
per la reducció del consum de bosses de plàstic
Amb la campanya “Millor que una bossa de plàstic” l’Esclat proposa als seus clients fer ús d’elements
reutilitzables com el cabàs, el carret de compra, bosses multiús o caixes de cartró, per reduir el consum de plàstic.
El passat mes de març va obrir
les portes l’Esclat de Lliçà
d’Amunt, situat a la carretera
de Caldes, 142. Aquesta botiga
es caracteritza per disposar
d’un gran ventall de productes
i un espai ampli per poder fer

la compra amb comoditat.
Entre altres aspectes, destaquen les seccions de producte
fresc (fleca, peixateria, xarcuteria, formatges o fruiteria) i
també el basar.

En aquest establiment es
fomenta la sostenibilitat amb la
campanya “Millor que una
bossa de plàstic”, que proposa
al consumidor fer ús d’elements
reutilitzables per a portar la
compra. El Grup Bon Preu,

format pels establiments
Bonpreu, Esclat i Orangutan,
va impulsar aquesta campanya
el març del 2008 i des d’aleshores la reducció de bosses de
plàstic ha estat un èxit gràcies a
la bona resposta dels compra-

dors. Gràcies a aquesta campanya l’empresa ha deixat de
donar més de 20.000.000 de
bosses a l’any.
L’obertura d’aquest nou supermercat ha suposat 50 llocs de
treball per a gent de Lliçà
d’Amunt.
Dintre de la campanya municipal de “Suma’t al Civisme!”,
Esclat ha volgut col·laborar
amb el consistori en la iniciativa
de conscienciar als consumidors de la necessitat de reduir el
consum de bosses de plàstic.
Així que a tots aquells que presentin el val que acompanya
aquest article se’ls hi regalarà
una caixa de cartró per anar a
comprar i transportar tot allò
que es desitgi. La reducció de
residus és cosa de tothom!

PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Projecte del banc de terres

Cursos subvencionats

Tal com avançava l’editorial de
l’anterior número de l’Informa’t,
des de l’Ajuntament s’ha començat a treballar en l’elaboració del
banc de terres. Aquest ha de ser
un element que ajudi a gestionar
el nostre territori preservant-ne
les qualitats que han caracteritzat el nostre municipi tal com el
coneixem a dia d’avui.
En una societat canviant com la
nostra, on s’estan perdent els
valors del camp, queda de manifest que toca potenciar allò que
dóna sentit a l’elegància del territori. Tot i els canvis en l’art de
cultivar la terra, i malgrat les
dificultats evidents d’exercir la
professió, cal que tots junts fem
un pas endavant per preservar el
nostre territori. En aquest
moment ja hi ha mesures en
aquesta direcció, com la Carta
del Paisatge, i iniciatives com la
que arrenca des del consistori
reafirmen aquesta voluntat.

Són diversos els avantatges que
aporta aquesta iniciativa. Per una
banda, és evident que el funcionament del banc de terres és un
mecanisme per recuperar els
cultius i els valors del camp lliçanenc, com també el manteniment del treball de cultivar la
terra, dignificant els seus treballadors.
Per altra banda, davant la imminent campanya contra els incendis forestals, el manteniment
d’aquestes terres que actualment
resten ermes, ajudarà a què el
foc tingui més dificultats per
produïr-s’hi.
Fins ara s’ha exposat la proposta
als membres del sector agrícola
local i s’ha pogut fer un intercanvi d’idees molt positiu.
Davant la bona predisposició
mostrada per les diferents parts,
el mes passat Ajuntament i agricultors van realitzar una segona
trobada per identificar les dife-

rents parcel·les agrícoles per així
poder-les catalogar. La idea és
poder tenir ubicades i identificades les diferents parcel·les de sòl
agrícola que no estan explotades
per així poder exposar als seus
propietaris una mesura alternativa per recuperar els cultius.
Així mateix, fem una crida a totes
aquelles persones que disposen
de terrenys erms i que no tenen
el temps o els recursos per dedicar-s’hi, que es posin en contacte
amb l’Ajuntament (àrees de medi
ambient o promoció econòmica)
per posar aquestes terres a disposició de ser treballades i recuperar
així el nostre territori.
Més informació:
Tlf. 93 841 52 25
Correus electrònics:
promoeco@llicamunt.cat
(Àrea de Promoció Econòmica)
junqueraspx@llicamunt.cat
(Àrea de Medi Ambient)
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ECONOMIA I HISENDA

L’Ajuntament tanca l’exercici econòmic
de 2009 amb números positius
El passat 29 d’abril en un ple
extraordinari es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2009.
Els principals indicadors
econòmics reflecteixen una
gestió acurada i responsable de

les arques municipals el passat
any.
El resultat pressupostari de
l’exercici 2009 ha estat de
1.455.016,42€, i el romanent
de tresoreria d’1.003.262,93€.
Gràcies a aquest saldo positiu
per a l’exercici corrent es desti-

naran 843.450€ a inversions
per projectes i millores als carrers i barris del municipi. Entre
aquestes inversions cal destacar
l’adequació de la nova biblioteca, manteniment de vies urbanes, mobiliari i jocs infantils,
projectes juvenils d’estiu, etc...

Un altre dada econòmica molt
positiva per al municipi és el
saldo bancari, que al tancament de l’exercici era de
4.874.695,87€.
També cal destacar que s’ha
encarregat una auditoria amb
data 31 de desembre de 2009.
Es tracta d’un exercici de transparència de gestió, i del compliment d’un compromís que va
adquirir l’equip de govern.
Un altre dada reveladora
d’aquesta liquidació ha estat

l’estalvi net que puja a
6.527.644,83€, xifra que evidencia la capacitat municipal de
retornar els préstecs adquirits.
Pel que fa al deute viu de l’Ajuntament, també trobem una xifra
força positiva. La mitjana legal
establerta situa en un 125% la
ràtio legal de deute viu. En el cas
de Lliçà d’Amunt aquesta ràtio
se situa en el 77,99%, un percentatge molt inferior al de la
resta de municipis de les mateixes
característiques que el nostre.

OBRES I SERVEIS

Balanç dels residus 2009: Fem més residus però també
en reciclem més
La gestió municipal de residus
de Lliçà d’Amunt durant l’any
2009 s’ha caracteritzat per un
increment dels residus produïts
(11%), no associat directament
a l’increment de població
(2,5%), i un increment substancial de la valorització global
de residus (30%) que ens ha
portat a un nivell de valorització global del 46% del total de
residus produïts. Fruit de la
tipologia de municipi de baixa
densitat, la producció per càpita es manté molt per sobre de la
comarcal i de la catalana.
La recollida selectiva ha augmentat un 40% i en canvi el
rebuig s’ha reduït un 8%. Lliçà
d’Amunt lidera la recollida
selectiva en kg/persona/any
entre els municipis de més de
8000 habitants del Vallès
Oriental.
Els aspectes més rellevants que
poden explicar aquesta situació són:
- la crisi econòmica, que està
comportant més temps de
residència als domicilis, la
qual cosa pot incrementar els
residus produïts (es cuina, es
neteja i s’endreça més)
- major col·laboració ciutadana, com a probable resultat
d’una campanya informativa
iniciada el mes de juny amb
un famós personatge de
còmic com a protagonista.

- augment d’usuaris i de materials gestionats a través de les
deixalleries, en especial a la
deixalleria municipal de
Palaudàries, on l’aplicació de
bones pràctiques de separació en les recollides que efectua l’empresa concessionària
ha comportat la gestió d’una
quantitat ingent de residus,
en bona part amb destí a
valorització.
- els incentius fiscals facilitats a
la ciutadania: bonificació del
15% per l’ús de la deixalleria
i del 10% pel compostatge
domèstic.
Per altra banda cal destacar la
promoció del compostatge
domèstic com a via de reciclatge en origen de la matèria
orgànica en els habitatges unifamiliars, amb dues campanyes
formatives realitzades durant
el transcurs de l’any.
Algunes dades d’interès
• Producció d’escombraries
Anual: 11.143 tones d’escombraries (11% més que
l’any 2008).
Diària: 30.000 kg.
Residus per habitant i dia:
2,19 kgs bastant superior a la
mitjana de la comarca, 1,33, i
la de Catalunya, 1,52.

ANY

DEIXALLERIA CENTRE

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Tones
1.005,2
1.015,4
1.133,5
1.270,2
915,92
888,78

• Destí dels residus
Recollida selectiva i valorització: 45%.
Abocador controlat: 55%.
La recollida de matèria orgànica (10% del total de residus) i la deixalleria (23% del
total de residus) esdevenen
dues importants vies de gestió selectiva dels residus
municipals.
• Deixalleries
Usuaris: 16.600.
Tones gestionades: 2.600.
A la deixalleria de Palaudàries
pràcticament s’han duplicat
les tones gestionades. L’any
2008 se’n van gestionar 930 i
l’any passat, 1.700. També
cal destacar l’augment d’usuaris, tot i que encara està lluny
dels usuaris del centre. A
l’any 2009 hi van haver uns
6.300 usuaris, uns 2.300 més
que l’any 2008.
A la deixalleria del Centre el
nombre d’usuaris se situa al
voltant dels 10.300, un lleuger augment respecte al
2008, que eren uns 9.900.
En referència al número de

Usuaris
7.399
8.034
10.744
13.690
9.913
10.320

DEIXALLERIA
PALAUDÀRIES
Tones
Usuaris
931,80
4.055
1702,76
6.337

tones gestionades, hi ha
hagut un petit descens respecte a l’any anterior, de 915
tones s’ha passat a 888.
L’any passat, van presentar el
carnet de la deixalleria, que
dóna dret a una bonificació
de la taxa d’escombraries,
unes 700 famílies, de 1.000
que el van demanar.

TOTAL
TONES

TOTAL
USUARIS

1.005,2
1.015,4
1.133,5
1.270,2
1.847,7
2.591,54

7.399
8.034
10.744
13.690
13.968
16.657

HORARIS D’ESTIU
DE LA DEIXALLERIA
Des del 14 de juny fins el 31
d’agost les deixalleries fan l’horari d’estiu, que és el següent:
• De dimarts a divendres de 10
a 13 h i de 16 a 19 h
• Dissabte de 9 a 15 h
• Diumenge de 9 a 14 h
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MEDIAMBIENT

Nova campanya de subvenció de
microxips per a gossos i gats

Per quart any consecutiu, des
de l’1 de juny fins al 31 de
desembre tindrà lloc una nova
campanya de promoció del
cens i identificació de gossos i
gats, període durant el qual es
podrà identificar els animals

de companyia a un preu inferior al normal.
La identificació de tots els animals de companyia, que és
obligatòria segons la normativa de protecció dels animals, té
dues finalitat bàsiques:
- evitar la cruel pràctica de
l’abandonament
- facilitar la ràpida recuperació
de l’animal per part del propietari
Lliçà d’Amunt és un municipi
amb un nombre molt elevat de
recollida de gossos abandonats: l’any passat se’n van
recollir 113, dels quals només

55 van ser recuperats pel seus
propietarus. Moltes d’aquestes
recollides són degudes a què
els gossos s’escapen de casa i
altres són d’animals abandonats premeditadament. Cal
tenir en compte que, amb la
prohibició legal de sacrificar
animals, els gossos recollits per
l’Ajuntament signifiquen un
cost permanent per a les arques
municipals.
Per tal de facilitar el procés
d’identificació amb microxip
de gats i gossos, l’Ajuntament
ha mantingut l’acord iniciat
l’any passat amb els dos veteri-

naris amb consulta oberta al
nostre municipi (Veterinari la
Cruïlla i Grup Veterinari, al
barri Sant Joan del centre urbà)
per tal d’assumir una part del
cost de la col·locació del
microxip:
- Preu normal: 45 euros
- Preu subvencionat: 30 euros
El primer pas per gaudir
d’aquesta subvenció és anar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
i fer un cens provisional de
l’animal. Per fer això només
cal portar la documentació
sanitària de l’animal. Després,
amb aquest paper i el seu animal l’interessat ja es podrà
dirigir a un dels dos veterinaris
esmentats per tal de sol·licitar
la col·locació del microxip, tot
referint-se a la campanya
municipal.

Des de l’any passat els animals
censats al registre municipal
d’animals de companyia disposen d’aquesta placa identificativa que han de portar sempre quan surten al carrer.
Durant els propers mesos s’enviarà la placa als propietaris
d’animals censats en anys anteriors.
La policia local i els tècnics
municipals poden requerir als
propietaris dels gossos que
aquests s’identifiquin amb
microxip i es censin. Per la seva
banda, els propietaris de gossos considerats de races potencialment perilloses també seran
requerits per tal de tramitar la
corresponent llicència administrativa de tinença.

MEDIAMBIENT

La plaga de les palmeres arriba
a Lliçà d’Amunt
S’han identificat algunes palmeres al nostre municipi, especialment a Can Xicota, afectades
per l’insecte Rhynchophorus ferrugineus Olivier, conegut com a
morrut roig. El primer cop que
aquest insecte es va detectar a
Catalunya va ser l’any 2005.
Es tracta d’un escarabat d’entre
2 i 5 cm de llargària, de color
vermellós i amb una mena de
bec allargat, originari de la Polinèsia, que entra dins del tronc
de la palmera, sense que aquesta
manifesti cap símptoma visual.
La caiguda de fulles i la presència de capolls al punt d’inserció
de les fulles són els primers
símptomes de la presència de la
plaga. En poques setmanes, la
pràctica totalitat de la corona es
veu afectada, i origina la mort de
la palmera. En el cas de la palmera datilera també es registren
atacs a la base dels troncs.
Quan s’observen indicis de
debilitat normalment ja és massa
tard per poder salvar-la i l’única
opció que existeix, i que és obligatòria per llei, és l’eliminació de
tota la palmera i la trituració de

totes les restes per impedir la dispersió de la plaga.
La majoria de palmeres afectades a Catalunya són de l’espècie
canària (Phoenix canariensis).
La Generalitat ha establert una
sèrie de mesures per evitar que la
plaga s’expandeixi:
• La legislació vigent, tant estatal
com de la Generalitat, estableix que les palmeres de més
de 5 cm de diàmetre que circulin o es plantin han d’anar
acompanyades del Passaport
fitosanitari CE que cal conservar durant un any.
• Tots els professionals del sector, viveristes, comerciants o
jardiners, així com les corporacions locals, tenen l’obligació
de comunicar al Servei de
Sanitat Vegetal si detecten palmeres afectades per la plaga o
amb símptomes de presència.
• El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural ha elaborat un protocol per prevenir i lluitar
contra aquesta plaga. Podeu
consultar-lo al nostre web
www.llicamunt.cat

Consells de prevenció i de
protecció de les palmeres
• Las palmeres molt afectades o
mortes s’han d’arrancar i cremar per evitar la sortida dels
adults i la seva dispersió.
• Preferentment la plaga s’introdueix a les palmeres per
les ferides, com les provocades per la poda de les fulles,
ja que l’olor a sàvia actua
com un potent atraient pels
escarabats. Per això, és recomanable no efectuar podes
en llocs propers als focus o
realitzar-les a l’hivern, quan
la difusió de la plaga és menys
activa.
• Cal aplicar els tractaments
químics sobre l’ull de la palmera i les ferides de poda.
Aquesta operació és molt
recomanable en zones properes als focus de la plaga. Els
formulats especialment recomanats són: Fenitrotion 40
CS, Fenitrotion 40% WP,
Diazinon 24% CS, Fosmet
45% CS, Imidacloprid 20%
SL, Tiametoxam 25% WG,
Carbaril 50% WP i Carbaril

ESCARBAT MORRUT ROIG

85% WP. Dels productes
esmentats només el Fenitrotion 40% CS i l’Imidacloprid
20% SL estan autoritzats en
l’àmbit d’utilització de parcs i
jardins. Es pot addicionar un
adherent, per tal de millorar
la persistència i altres característiques dels productes insecticides.
• Realitzar regs molt abundants
a l’estiu.
Sanejament i recuperació de
palmeres afectades
Els propietaris de palmeres
afectades que vulguin aplicar
treballs de sanejament i recuperació han de notificar al Servei
de Sanitat Vegetal, telèfon
93.409.20.90, el dia i hora de
l’actuació, i signar un acta identificant la palmera i les mesures
preses.

Cal destruir, mitjançant la trituració in situ, les parts afectades de la palmera.
També es poden carregar sense
triturar les parts afectades, amb
un vehicle convenientment
condicionat per tal de que no
s’escapin els insectes i dipositarles als punts de recollida controlats. En el cas de Lliçà d’Amunt
el punt de recollida controlat
més proper és:
Terra Jardí.
Planta de restes vegetals
Can Carena, Ca l’Artigues
Tel. 678 566 665

També cal efectuar tractaments
per evitar la reinfestació.
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EL PATRIMONI NATURAL DE LLIÇÀ D’AMUNT
5 DE JUNY: DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Per tal de posar de relleu la greu situació ambiental al món, l’any 1972 l’Assemblea General
de les Nacions Unides va declarar el dia 5 de juny com a Dia Mundial del Medi Ambient.

EL MEDI AMBIENT A LLIÇÀ D’AMUNT

L’Ajuntament disposarà en breu del Pla d’Acció
d’Energia Sostenible de Lliçà d’Amunt 2020,

La problemàtica ambiental del nostre municipi,

que fa un inventari d’emissions de gasos

tot i que és similar a la de molts altres pobles i

d’efecte hivernacle i elabora un pla d’acció i de

ciutats de països industrialitzats, és elevada i

mesures de reducció. Aquesta estratègia local

tots hi tenim la nostra part de responsabilitat:

volem que serveixi de guia per a la resta de ciutadans i empreses del municipi i que entre tots

• Consumim molts recursos amb impacte local,
regional i mundial

avancem cap a un model de societat més sostenible.

El consum d’energia, aigua, aliments i materials
La protecció del paisatge no és possible sense que hi hagi
una activitat econòmica que la fomenti. Aquesta és una realitat tangible. El ...oh que maco! de la gent urbana, molt sovint
no té en compte el que hi ha al darrera del jardí que contempla en una posta de sol.
La protecció del paisatge tampoc és possible en la nostra
població sense el bon ús de tothom que el gaudeix. El bon ús
és més fàcil si en coneixem la procedència de les coses.
La majoria del paisatge és artificial i no natural com pensem.
És el resultat del treballar la terra. Els recursos naturals a
disposició no són gratuïts i convé que coneguem l’esforç que
representen. Només així és possible crear les complicitats
necessàries per a la seva supervivència en poblacions com
la nostra.
Per aquest motiu el bosc i la plana aquesta vegada donar a
conèixer l’activitat propera d’actors econòmics sobre el territori no urbanitzable. Un protector i un altre creador de paisatge que tenen en comú el desig de la seva bona qualitat i l’ús
respectuós dels qui en som receptors en les hores de lleure.

de tot tipus és enorme, sobretot si el comparem
amb el dels nostres avis o amb el d’un país menys
desenvolupat. Aquest consum de recursos sem-

SEGONA MOSTRA DE SERVEIS
I PRODUCTES AMBIENTALS

pre porta associat un impacte ambiental sobre
el territori, sovint molt lluny d’aquí en el cas dels

Durant els dies 5 i 6 de juny, amb motiu del Dia

productes que vénen de països asiàtics i altres

Mundial del Medi Ambient, tindrà lloc la segona

parts del planeta.

mostra de serveis i productes ambientals, situada al carrer Aliança, entre els carrers d’Anselm

• Generem molta contaminació local

Clavé i Folch i Torres.

Aquest és el nostre impacte diari sobre l’entorn i
els recursos:

En aquest espai hi trobareu tot allò que necessi-

– contaminem l’aire amb prop de 140.000 kg de

teu a casa vostra per poder reduir la vostra petja-

gasos de combustió procedents dels vehicles i

da ecològica o impacte ambiental:

de les calderes domèstiques i industrials, amb
el consegüent efecte sobre el canvi climàtic.

• energia solar

– produïm 25.000 kg. de residus domèstics

• calderes de biomassa

– aboquem 3 milions de litres d’aigües residuals

• aprofitament d’aigües

a les clavegueres.

• contenidors
• compostadors

Alterem el medi natural

• mecanismes d’estalvi d’aigua, etc.

Ho fem per diferents vies: abocaments incontrolats
de residus i d’aigües residuals, incendis forestals,

Teniu dubtes sobre com aplicar tot això a casa?

noves construccions i noves infraestructures.

Acosteu-vos a la Mostra i en parlareu amb els
diferents professionals que assistiran per expo-

Des d’aquí ens felicitem per l’existència de gent que té el
coratge de ser dinamitzador d’un entorn que massa sovint no
té la resposta que es mereix dels qui tan sols ens dediquem
a l’admiració fàcil del capvespre i permetem, a vegades, conductes impròpies envers la gent que hi treballa.
Pere Grau, regidor de Medi Ambient

La lluita contra el canvi climàtic serà un dels prin-

sar els seus serveis i productes.

cipal reptes de la nostra societat. Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle que provo-

Lloc:

quem a casa, amb el cotxe, amb els productes que

carrer de l’Aliança

comprem, etc, no serà fàcil. Haurem de modificar

Horaris

molts processos i hàbits socials i ho haurem de fer

Dissabte: 10-14 h / 16-20 h

gradualment. Però és imprescindible que ho fem.

Diumenge: 9-14 h
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ENTREVISTA AMB ELS PROPIETARIS
DE LA MASIA RURAL DE CAN CAPONET

d’interès turístic com Montserrat, Montseny, platges... i

A la Masia Rural de Can Caponet de Lliçà d’Amunt es pot gaudir d’un entorn verd de protecció agrària
i de la seva masia totalment restaurada.

Es fan estades molt llargues?

alhora la tranquil·litat de la zona.

En època de vacances les estades s’allarguen a gairebé
una setmana, però durant la resta de l’any vénen només

Quant temps fa que funciona el negoci? Com va?

el cap de setmana.

Ara ja fa 4 anys que funcionem. Al principi, com tot, va ser
complicat, però actualment estem molt contents perquè

Quines temporades està més ple?

la majoria de la gent que rebem són recomanats o repe-

Nosaltres treballem tot l’any. Caps de setmana i vacan-

tidors. I la resta, com a primera visita, venen a través de

ces, sempre tenim ple. I entre setmana tenim algun

portals d’Internet com Toprural o EscapadaRural.

client d’empresa, majoritàriament estrangers (francesos i dels països nòrdics).

Quin tipus de clients teniu: parelles, famílies amb nens,

“OFERIM
EXCURSIONS
A CAVALL,
SENDERISME,
BTT, BÀDMINTON,
PISCINA SALADA”

grups...? D’on provenen? De la capital de província, de

Què és el que més sol·licita la gent? Estades tranquil·les

la província de Barcelona, de la mateixa comarca del

o per fer activitats?

Vallès Oriental...?

Estades tranquil·les. El Pac Romàntic és el que surt més

Durant els caps de setmana normals, bàsicament són

durant l’any i a les vacances la gent valora molt la piscina

parelles que volen celebrar alguna cosa especial, o bé els

salada i les activitats com muntar a cavall, tenir cura dels ani-

hi han regalat, la majoria de la província de Barcelona i de

mals de granja, BTT, excursions per la zona i gastronomia.

la mateixa comarca del Vallès. Nosaltres tenim uns packs
romàntics que surten molt bé, plens de detalls i on inten-

Quines activitats de natura oferiu? (rutes a cavall per

tem cobrir totes les seves necessitats. En aquets packs i

vies rurals, excursions amb BTT o a peu [senderisme]

entrarien una beguda de benvinguda, un sopar romàntic

per un GR o PR).

molt elaborat i amb ambient d’espelmes, dormir, esmorzar

Nosaltres oferim excursions a cavall, senderisme, BTT,

molt complet, massatge relaxant, sauna d’eucaliptus i spa.

bàdminton, piscina salada. I una de les rutes que acos-

Tot per un preu de 225 euros la parella. Per altra banda, els

tuma a fer tothom és baixar pel torrent de Can Bosc fins

clients vocacionals solen ser en gran part estrangers, hem

a veure l’església de Sant Julià de Lliçà d’Amunt (llàstima

tingut gent de tot el món però la majoria són francesos,

que el camí esta bastant en mal estat...). I els diumenges

que busquen la proximitat amb Barcelona i altres espais

tots solen passar pel mercat.
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També s’ofereixen serveis de relaxament. Quins? (massatges, spa exterior, jardí, etc.).

ENTREVISTA AMB ELS PROPIETARIS
DE LA MASIA DE CAN MAS PASQUAL

Sí, massatges relaxants amb olis aromàtics, sauna de
vapor amb essències d’eucaliptus i spa exterior amb molt
bones vistes i tot degustant un suc de fruites naturals.
La gastronomia també és una cosa que destacar. Què
s’ofereix? (plats de cuina de temporada amb fruites
i verdures dels propis cultius ecològics i productes
frescs i de qualitat que varien segons l’època de l’any).
Segons el qüestionari de satisfacció que donem a cada
client, a part del tracte personalitzat i la tranquil·litat que
ofereixen la casa i el poble, el que el client més valora és
la qualitat del menjar. Intentem fer una cuina de temporada on traiem la majoria de productes directament dels
nostres conreus ecològics, però presentada dins d’un

De quan data el mas i quines característiques espe-

alletants. Tenim aproximadament unes 35 ha de bosc,

estil curiós i avantguardista.

cials té?

les quals gestionem mitjançant un Pla Tècnic de Gestió i

De la Masia de Can Mas se’n té coneixement des

Millora Forestal i 35 ha de conreu de regadiu, regades amb

Can Caponet té el seu propi vi, la seva mel i el·labora pro-

d’aproximadament l’any 1520 i, posteriorment, de Can

l’ajuda d’una bassa que ens permet emmagatzemar l’aigua

ductes amb gran varietat d’herbes i flors, les que envol-

Mas Pascual, ja que la pubilla de Can Mas es va casar

que es desaprofitaria durant els mesos de tardor i hivern.

ten Can Caponet. Aquests productes també es venen?

amb l’hereu de Can Pascual. Així es va acabar anome-

L’any 2004, i mitjançant un Pla de Millora, hem invertit en

Tenim un petit aparador a la recepció de la casa, per si

nant Can Mas Pascual. Com que antigament convivien

el regadiu per tal de reduir la despesa energètica i buscar

volen algun record de Can Caponet: mel de la casa, olis

amos, masovers, minyones, treballadors... a les masies

una major eficiència de l’aigua. Conreem farratges (llegu-

i gels corporals de plantes medicinals, mongetes del

s’habilitava una habitació que feia de capella, i amb els

minoses, gramínies i crucíferes) i cereals pel consum de

ganxet, fruits secs, coixins aromàtics d’espígol, sal amb

anys se n’ha construït una a l’exterior de la casa, al barri.

la pròpia explotació. Gràcies a la rotació de conreus (evi-

especies, melmelades de temporada...

Gran part de la finca són camps de regadiu envoltats per

tant l’empobriment del sòl i problemes de males herbes)

boscos de pins del Mediterrani. És travessada per dos

podem obtenir dues collites anuals.

torrents. Conté una mina i pous d’aigua que alimenten un

A més, disposem d’unes 40 ha de secà en les quals hi apli-

Feu promocions en les tarifes?

3

Durant tot l’any oferim el mateix preu. Però sempre es

embassament de 60.000m . Les quadres poden albergar

quem les dejeccions ramaderes i realitzem els treballs de

pot fer una mica de descompte per llargues estades.

fins a 400 caps de bestiar: vedells i vaques de llet. També

recollida de farratges i cereals pel consum propi, obtenint

s’hi cuida aviram, cabres, ovelles, conills, porcs, cavalls,

així un aliment de més qualitat a un cost raonable.

Quina és la capacitat de la masia?

etc. Gaudeix d’instal·lacions per a la conservació de farrat-

Des del 1992 tenim una Aula d’Entorn Rural, la qual ens

8pax

ges i per a l’elaboració de pinsos propis.

permet obtenir uns ingressos suplementaris als agraris.

Teniu pàgina web on poder obtenir més informació?

Quina és la vostra activitat principal?

Amb quins problemes us trobeu actualment en aquest

www.cancaponet.com

Ens dediquem principalment a la cria i engreix de vede-

sector?

lla d’alta qualitat. A més, estem realitzant un canvi en

La problemàtica és diversa. Per una banda ens trobem

l’orientació productiva, de vaques de llet cap a vaques

els problemes generals creats per la globalització, que fa

.... 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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que nosaltres rebem uns controls de qualitat, mediam-

Amb una història familiar tan dilatada s’intueix que

bientals, sanitaris, etc. molt estrictes, mentre que arri-

teniu un fort vincle amb la terra. Què penseu de les ini-

ben productes de fora produïts amb uns controls en

ciatives de protecció de les zones no urbanitzables i del

origen, a la pràctica, més tous i moltes vegades de poca

paisatge?

qualitat, amb uns preus per sota dels nostres costos de

Estic d’acord amb la protecció que permet i ajuda a

producció. Per una altra banda nosaltres, que tenim una

innovar, a crear nous recursos, la que permet al camp

agricultura i ramaderia periurbana, se’ns afegeix una

estar viu, la que deixa transformar i adaptar-se als

càrrega degut a la pressió urbana, nous vials, etc... i a la

temps i que deixa mantenir la il·lusió per treballar i

pressió que exerceixen un determinat sector social que

per poder tenir noves iniciatives, que sigui sinònima

vol gaudir del camp, però l’activitat agrària els molesta.

de vida. No estic d’acord amb la protecció que només

Creiem que s’ha de recolzar un sector agrari que ens ofe-

comporta limitacions, més càrrega burocràtica, que

reix un aliment de proximitat i de qualitat, que el mateix

desincentiva i redueix les iniciatives de futur i que a

temps manté bona part del territori.

curt termini es tradueix amb sinònim d’abandó. Els
pagesos, al llarg dels temps, hem estat, generació

Com i quan se us va acudir la idea de l’Aula d’Entorn

rere generació, els que hem conservat el territori,

Rural? Té bona acceptació?

amb esforços i adaptant i modernitzant les nostres

Quan vaig acabar la carrera d’enginyer tècnic agrícola,

explotacions als temps. Sense pagesos no hi ha pai-

pensava que ja ho tenia tot per a seguir tirant endavant

satges.

amb l’explotació familiar agrària, però de seguida em
vaig adonar que no era ni de bon tros suficient. D’aquesta

El bosc de Palaudàries, part del qual pertany a la vos-

necessitat de buscar algun complement a l’activitat

tra finca, és un espai molt freqüentat pels lliçanencs i

agrària i del neguit de transmetre uns valors cada cop

lliçanenques i també per gent de fora el municipi, que hi

més oblidats, de respecte a la natura i de la importàn-

vénen a fer activitats recreatives. Com veieu aquest ús

cia de la pagesia en el manteniment del territori i de la

lúdic del bosc?

biodiversitat, vàrem decidir obrir, l’any 1992, una Aula

Precisament els boscos sempre han estat un espai que

d’Entorn Rural, destinada a ensenyar el món de pagès a

ha beneficiat a tothom, pels seus efectes mediambien-

les escoles. Una alternativa totalment compatible amb la

tals. També n’hem gaudit de molts altres aspectes i

nostra explotació agrària.

productes.

L’Aula té una bona acceptació ja que a mesura que han

Per a que això es pugui mantenir, avui dia, cal que tots

passat els anys les escoles ens coneixen més, repe-

els ciutadans se sensibilitzin de l’importància d’ajudar

teixen i ens recomanen a d’altres. Intentem que els nens

a mantenir-ho, a respectar-ho, a que no es cremi, etc.

i nenes participin de les tasques pròpies de la granja (ali-

D’aquesta manera aconseguirem que els bosc continuï

mentar, respectar i cuidar els animals) i convisquin en

sent un actiu important al nostre poble.

“ELS BOSCOS
SEMPRE HAN
ESTAT UN
ESPAI QUE HA
BENEFICIAT
A TOTHOM, PELS
SEUS EFECTES
MEDIAMBIENTALS”

un marc obert i sa, professors i alumnes.

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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ALCALDIA

Prevenció d’incendis L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
participa a la cerimònia del
Pacte d’alcaldes i alcaldesses
contra el canvi climàtic
1. Prevenció d’incendis
forestals 2010
La prevenció dels incendis és
una tasca fonamental en el
nostre municipi, ja que moltes
urbanitzacions estan situades
molt a prop dels boscos. Pel
període de màxim risc, que va
del 15 de juny al 15 de setembre, enguany tornem a comptar amb tot un seguit de mesures i actuacions rellevants:
la difusió d’un Ban municipal; la realització d’un simulacre de gabinet d’activació de
la Guia d’Actuació per emergències d’incendis forestals; el
manteniment de totes les
franges de protecció contra
incendis als barris de les urbanitzacions; el suport al dispositiu local de vigilància i
extinció d’incendis, proporcionat per Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt (tres vehicles,
6-10 efectius, diàriament); el
Pla de Vigilància Complementària d’Incendis Forestals,
dirigit per la Diputació de
Barcelona (ruta diària per
Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall entre el 15 de
juny-15 de setembre), el pla
de manteniment de parcel·les
i zones verdes municipals;
l’inici d’expedients disciplinaris i sancionadors als propietaris de parcel·les en estat
incorrecte; i el control de
fogueres de Sant Joan i Sant
Pere.

2. Fogueres de Sant Joan i
Sant Pere
Les persones que vulguin fer
fogueres durant aquestes revetlles caldrà que sol·licitin autorització a l’Ajuntament o a la Policia Local, com ja s’ha fet en d’altres anys. Tanmateix, si es produeix una situació d’alt ric d’incendi en aquelles dates, la Generalitat de Catalunya podria
decretar la prohibició de totes les
fogueres. Atenció: l’ús de coets
pirotècnics està prohibit per l’alt
risc de calar foc al caure.

3. Desbrossament de parcel·les
Els propietaris de parcel.les sense
edificar estan obligats a mantenir en condicions adequades la
seva propietat, tant pel que fa a
aspectes sanitaris i ambientals
com de prevenció d’incendis. En
aquest sentit són molts els propietaris que no desbrossen regularment les seves parcel·les, perjudicant els veïns i augmentant
el risc d’incendi, tant en la seva
generació com en la propagació.
La Llei 5/2003 de mesures de
prevenció d’incendis en urbanitzacions se suma a l’ordenança
municipal de policia i bon govern
al determinar l’obligatorietat de
desbrossar la vegetació d’aquests
solars, que cal fer abans del 15 de
juny, en què comença el període
de màxim risc d’incendi forestal.
Durant el mes de maig es va
enviar una carta informativa a
tots els propietaris de parcel·les

FOTO DELS ALCALDES A BRUSEL·LES

L’alcalde de Lliçà d’Amunt,
Ignasi Simón, i el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Pere Grau,
van participar el passat 4 de maig
en la signatura del Pacte d’alcaldes i alcaldesses de municipis
catalans contra el canvi climàtic
que va tenir lloc al Parlament
Europeu de Brussel·les
El passat 4 de maig l’alcalde de
Lliça`d’Amunt, acompanyat pel
regidor de Medi Ambient, van
viatjar a Brussel·les, en representació del consistori, per assistir a

per tal que portin a terme el seu
manteniment.
A partir del 15 de juny l’Ajuntament iniciarà una campanya de
control de les parcel·les amb la finalitat d’obrir expedients disciplinaris

la signatura del Pacte d’alcaldes i
alcaldesses contra el canvi climàtic. Lliçà d’Amunt va formar
part de la delegació de 47 ajuntaments que van assistir a l’esdeveniment. L’acte es va celebrar
a l’hemicicle del Parlament
Europeu amb l’assistència de
més de 1.000 alcaldes i alcaldesses d’arreu d’Europa.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
està adherit al Pacte d’alcaldes i
alcaldesses contra el canvi climàtic per la dinamització i promo-

i sancionadors a les parcel·les que es
troben en pitjor estat de manteniment o que han estan denunciades
per aquest motiu.
La campanya realitzada durant
l’any 2009, en què es van ins-

ció que ha fet enfront la Unió
Europea la Diputació de Barcelona. Entre les accions que es
recullen a l’acord hi ha, entre
d’altres, l’assessorament, i el
suport tècnic i financer d’accions que promoguin la lluita
contra el canvi climàtic amb
mesures com la implantació de
plantes de producció fotovoltàica, inversions en eficàcia energètica, producció d’energies
renovables o assessorament per
impulsar instal·lacions.
Adreces d’interès i més informació: www.diba.cat/mediambient/
pactealc.asp i Plans d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES).

peccionar unes 1000 parcel·les,
va finalitzar amb l’obertura de
75 expedients, la meitat que
l’any 2008, després que aquest
any es comencessin a imposar
sancions.

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.
del sembrat, abonat, segat,
· Oblidi’s
productes químics, reg automàtic, etc.
· Estalviarà un 95 % d’aigua, totalment ecològic
Pressupost sense compromís. Tel. 617 293886 - 647 669 771
Mail: jaimeylu@hotmail.com / s.a.v.5@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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Curs 2010/2011: oferta de places a les
EBM, previsió de prematricula a les
escoles i preinscripcions a l’Institut
OFERTA DE PLACES DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Edats
0-1
1-2
2-3
Escola Bressol Palaudàries
16
32
41
Escola Bressol Nova Espurna
16
23
21

Escola S.Baldiri
Escola P.Catalans
Escola M.Marti i Pol
Escola Rosa Oriol i A.

PREVISIÓ DE MATRICULA A LES ESCOLES
P3
P4
P5
1r
2n
25
25
25
25
21
50
50
26
50
49
50
67
48
50
74
50
50
46
51
50

3r
25
46
39
50

4t
25
45
47
46

5è
24
45
32
37

6è
25
42
46
33

1r:
2n

RESULTAT DE PREINSCRIPCIÓ A L’INSTITUT:
122
16 1/ 4t:3
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Visites escolars a l’Ajuntament

Escola d’estiu per a joves

Dos cursos de 3r de Primària del CEIP Països Catalans van visitar l’Ajuntament
el passat 27 d’abril.

La seu a Lliçà d’Amunt de
l’Escola de Música de la
Vall del Tenes ha organitzat
per al mes de juliol una
escola d’estiu per a joves.
Entre els dies 5 i 15 de juliol
s’impartiran classes en horari de
16 a 19 h sobre noves tecnologies, introducció a l’harmonia
moderna o veu entre d’altres.

Els alumnes van rebre informació sobre la història, l’organigrama i les tasques de l’Ajuntament de part del guia.
Durant la visita a l’edifici
consistorial els nens i nenes
van poder entrar al despatx
d’Alcaldia, on els va rebre l’al-

calde, Ignasi Simón, que va
respondre tots els deus dubtes
i preguntes.
Aquesta activitat, anomenada
Conèixer l’Ajuntament, està
inclosa dins del PAE (Programa d’Activitats Educatives)
que l’Ajuntament ofereix als

centres escolars. Els objectius
d’aquesta activitat són apropar
l’Ajuntament als nens i nenes
de 3r de Primària, conèixer el
mecanisme de funcionament
de l’Ajuntament i prendre
consciència de pertànyer a una
comunitat.

Cursos de l’escola d’estiu:
• Noves tecnologies: Introducció a la informàtica musical de manera totalment pràctica. S’oferiran unes primeres
nocions en l’ús de software
dedicat a l’edició de partitures,
realització d’arranjaments i
edició d’àudio.
• Introducció a l’harmonia
moderna: Per realitzar aquest
curs és indispensable tenir
coneixements de teoria musical
pel que fa a intervals i armadures/tonalitats.

ALUMNES DE 3R DEL CEIP PAÏSOS CATALANS

• A toc de guitarra: Activitat
on es tracten els diferents generes i estils on la guitarra elèctrica té un paper fonamental
en la creació del so. Es treballaran diferents tècniques
estilístiques i les explicacions
tècniques es complementen
amb audicions d’àudio i
vídeo.
• Veu: En aquest curs es tractaran les parts de l’instrument,
aprendrem a fer-ne un ús correcte, aprendrem quina és la
funció del diafragma en l’emissió del so, entre moltes altres
coses.
• Més informació i inscripcions: 93 841 48 86
http://www.emvt.cat/
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Èxit de participació a la Prova
Cangur celebrada a Lliçà d’Amunt

Voluntariat per la llengua,
una experiència enriquidora
que facilita l’aprenentatge
i la pràctica oral de la llengua

Uns 180 alumnes de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat de Lliçà d’Amunt i de Lliçà
de Vall es van trobar el passat 18 de març, 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.
Un cop realitzada aquesta prova
cal destacar que la participació
va ser massiva i més tenint en
compte que en les dades que es
va realitzar la prova el nostre
centre estava acabant la 2a avaluació, amb el desgast que això
suposa pels alumnes.
Les xifres són reveladores:
- Dels alumnes de 3r. d’ESO hi
ha hagut 6 alumnes dintre
del 36% dels millors classificats de Catalunya.
- Dels alumnes de 4t. d’ESO
hi ha hagut 9 alumnes dintre
del 40% dels millors classificats de Catalunya.

- Dels alumnes de 1r. Batxillerat hi ha hagut 7 alumnes
que han quedat dins del
37%.
- Dels alumnes de 2n Batxillerat hi ha hagut 5 alumnes
que han quedat dins del
40%.
Per al centre aquest es considera un resultat satisfactori i el
que valoren més positivament
és la gran participació d’alumnes en les proves.
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.
Aquesta prova 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.
El lliurament dels premis
d’aquesta edició tindrà lloc a la
Universitat Ramon Llull.

COM FUNCIONA
Es posen en contacte les dues
persones voluntàries: la que
parla el català habitualment
(voluntari) i la que vol guanyar
seguretat i fluïdesa (aprenent)
perquè es trobin en un context
real i parlin català en un
ambient distès.
COMPROMÍS I DURADA
El mínim compromís que es
demana és una participació de
10 hores: 1 hora a la setmana,
durant 10 setmanes. Les
parelles lingüístiques es formen tenint en compte els
horaris disponibles i les afinitats. Totes les persones que
participen en el programa ho
fan d’una manera desinteressada.
QUI POT SER
VOLUNTARI
Totes les persones majors
d’edat que parlin català, habitualment. No es demana cap
titulació, només que disposin
d’una hora a la setmana per
conversar en català amb la persona assignada.
QUI POT SER APRENENT:
Totes les persones majors
d’edat que ja tenen un mínim

Simulació d’Empresa
PROGRAMA SEFED
CURS PRÀCTIC ADMINISTRATIU
Des de 1989 estem formant personal
per treballar en el món administratiu
En una oficina simulada aprendràs i practicaràs
totes aquelles tasques específiques
d’un departament Comercial, Comptable
i de Recursos Humans d’una Empresa Real.

Inici curs: Juny 2010
Informa’t al telèfon 93 841 43 31 (De 8 a 14 h.)
o vine a veure’ns al c/ Dr. Bonet,1 1r
a Lliçà d’Amunt.

coneixement del català, que ja
el parlen encara que sigui amb
dificultats i que volen agafar
fluïdesa, perdre la vergonya i
incorporar-lo d’una manera
natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació
social.

Si voleu participar en el
programa com a aprenents
o voluntaris de Lliçà
d’Amunt, us podeu donar
d’alta a: www.vxl.cat o bé
trucar al Servei Comarcal
de Català del Vallès
Oriental, 93 879 41 30.

Més informació:
www.cpnl.cat
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S’inicia el període per
sol·licitar les beques escolars

Tallers de sons i de textures, dins
el programa “Juguem Plegats”

Durant el mes de juny es tramitaran les beques escolars de
l’Ajuntament per al curs
2010/11. Els ajuts que es poden
demanar són els següents: menjador, material, sortides escolars
i escola bressol.
Per a la concessió d’aquests
ajuts, es tindran en compte les
circumstàncies familiars
d’acord als criteris i barems de
puntuació aprovats per la Junta
de Govern.
Aquelles famílies que ja gaudeixin d’algun d’aquests ajuts,
cal que tornin a cursar una
nova sol·licitud per al proper
curs 2010/2011.
La concessió dels ajuts de
menjador es farà d’acord al

p re s s u p o s t d e l C o n s e l l
Comarcal i del propi Ajuntament. La resta d’ajuts estarà
condicionat únicament al
pressupost municipal.
Terminis de sol·licitud:
Dates de termini:
Del 14 de juny al 2 de juliol
Horari:
• Matins de dilluns a divendres
de 10 a 13h
• Tardes: dilluns i dimecres
de16 a 19h

A partir del 23 de juny l’horari
serà només de matins. El dia
25 de juny no es rebran
sol·licituds.
Es pot recollir la relació de la
documentació necessària a
l’OAC, a Serveis Socials o a través de la web www.llicamunt.cat
a partir del dia 1 de juny.
No es podran fer fotocòpies.
Cal portar tota la documentació en el moment de fer la
sol·licitud.
Els llibres de text s’han de
tramitar a través dels
centres escolars en el
termini que acordi el
Departament d’Educació.

Lloc:
Serveis Socials. C/ Rafael
Casanova, 8 1r

El projecte “Juguem Plegats” ha
organitzat dues activitats a les
escoles bressol municipals. Es
tracta de dos tallers familiars: un
de textures i un altre de sons.
Tots dos van a càrrec d’Elisabet
Ulibarri i compten amb el suport
de la la Diputació de Barcelona.
El passat 21 d’abril es va realitzar a l’EBM de Palaudàries el
taller de textures, destinat a
infants de l’escola i a les seves
famílies. Durant l’activitat els
infants van poder escoltar la
narració de diferents contes, així
com experimentar i jugar amb
els diferents materials i textures
utilitzades durant la narració.

El taller de sons es va fer el dia
5 de maig a l’EBM Nova Espurna. Els infants i els seus pares i
mares van seguir amb atenció la
narració de contes, amb l’acompanyament de diferents sons,
donant també importància als
moments de silenci. Igual que
en el taller de textures, a la part
final del taller tots plegats van
experimentar conjuntament
amb els sons i els objectes utilitazats per la narradora.
Les activitats organitzades
aquest curs finalitzaran el proper mes de juny amb una activitat anomenada “Contes i jocs
de falda”, a càrrec de Mercè
Pelay. A l’escola bressol de
Palaudàries es realitzarà el dia 9
de juny a les 17 h i a l’escola
bressol Nova Espurna el dia 16
de juny a la mateixa hora.

un major coneixement d’aquest
recurs i moltes dones s’acosten
o truquen per demanar hora
per si mateixes.
Respecte al motiu de consulta
gairebé la meitat de les consultes
són per temes relacionats amb la
separació i/o divorci, seguit per
altres temes entre els que destaquen impagaments d’hipoteca,
situacions laborals, estrangeria...
Cal destacar que les consultes
sobre aquests temes han aug-

mentat, probablement per l’actual situació de crisi.
Pel que fa al perfil laboral de les
usuàries del servei es constata
que més del 50% de les dones no
treballa fora de casa i que tenen
un nivell d’estudis mig.

BENESTAR I FAMÍLIA

Valoració del primer trimestre de 2010 del Punt
d’Informació i Assessorament per a Dones
Aquest primer trimestre de
2010 han demanat hora al
PADI un total de 28 persones
de les quals 4 no van poder venir
a la cita concertada. Dels 6 desplaçaments que ha fet l’advocada, en 4 d’ells va haver d’utilitzar mitja hora reservada per

casos d’urgència. S’observa que
hi ha un augment de consultes
relacionades amb l’impagament
de pensions, execucions hipotecàries i laborals.
Perfil de les persones ateses
De les 24 persones ateses la
majoria son dones entre 30 i

39 anys i la majoria de les
dones que fan consultes són de
nacionalitat espanyola, concretament un 92%.
Respecte a la procedència
veiem que la majoria són de
Llicà d’Amunt (11 persones)
Des del servei es considera que

• Grups reduïts
• Seguiment individualitzat de
l’alumne
C/ Rafael de Casanova, 17
08186 Lliçà d’Amunt
93 841 65 56

• Grups de nens (a partir de 3 anys),
adolescents i adults
• Multimèdia, Videoteca & Biblioteca

Matrícula oberta

• Sessions de Conversa & Tutories

►Intensius Juliol 2010
►Curs 2010-2011

• Preparació per Exàmens Oficials

NOVETAT ESTIU 2010:
CURS LÚDIC PER A INFANTS
DE 5 a 10 ANYS!!

BALNARI.
fisioteràpia + estètica + benestar + dietètica

XEC DESCOMPTE 5€
TERÀPIES NATURALS • Reiki
Ven a conocernos...
... tu cuerpo lo agradecerá

T 938 607 472
Vàlid del 1 al 30 de juny de 2010

C/Països catalans, 139
Lliçà d’Amunt
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CULTURA

Segona edició
de l’Escola d’Estiu

La Biblioteca de l’IES Lliçà tanca
portes en horari no escolar

Aquest any durant el mes de
juliol el Pla d’igualtat donahome i la Regidoria de Participació Ciutadana organitzen la
2a escola d’estiu 2010. Les inscripcions es podran fer durant
el mes de juny.
L’objectiu és oferir espais on
les persones puguin relacionar-se i compartir experiències
de vida similars, com també
activitats que aportin recursos
per millorar la seva salut física
i emocional.
Properament trobareu la informació sobre els tallers i activitats al web municipal.

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
Ribera d’Ebre, 81- planta
baixa
08186 Lliçà d’Amunt
93 860 73 50
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
Segre, 65
08186 Lliçà d’Amunt
93 864 60 10

JOVENTUT

Torna a Lliçà
la Fira Medieval
Un any més tots els lliçanencs
i lliçanenques tenen un cita
amb l’edat mitja el primer cap
de setmana de juny.

A partir del dia 11 de juny finalitzarà el servei
que l’Ajuntament està donant a la Bilioteca de
l’Institut Lliçà de dilluns a divendres de 17 a
20 h. El motiu és que es comença a preparar
l’espai de la nova biblioteca de Ca l’Oliveres
que està previst que obri les seves portes al
proper mes de setembre.

Les dates dels tallers seran
durant les dues primeres setmanes del mes de juliol en
horari de matí.
Les inscripcions es faran durant
el mes de juny als centres
cívics.

Arriba una nova edició de la
Fira Medieval al nostre municipi i durant tot el cap de setmana tothom es traslladarà al
segle XV amb els cinc sentits.

CULTURA

Trobada de Corals a Lliçà d’Amunt
Per segon any consecutiu el
Cor de Clavé de Lliçà
d’Amunt, amb el suport de
l’Ajuntament, torna a organitzar la Trobada de Corals,
que enguany rebrà 9 corals
convidades.
Programa:
Tots els actes es realitzaran al
Pinar de la Riera.
9 a 9.30 h
Concentració d’estendards i
esmorzar

PROGRAMA DE LA FIRA MEDIEVAL
DISSABTE 5 DE JUNY
10 h Mercat d’artesania i productes naturals –tallers i oficis– torneig medieval (durant tot el dia)
11 h Esmorzar popular
12 h Espectacle infantil
18 h Sindriada i melonada popular
20 h Taller de circ
21 h Sopar medieval
22 h Danses i música en directe
Hi haurà servei de taverna tot el dia
DIUMENGE 6 DE JUNY
10 h
11 h
12 h
18 h
19.30 h
20 h

Mercat d’artesania i productes naturals –tallers i oficis– (durant tot el dia)
Esmorzar popular
Espectacle infantil
Berenar popular
Sorteig d’una panera amb productes naturals.
Tancament

* Alguns actes d’aquest programa poden ser modificats lleugerament fins a la data de la Fira.
** No es permetrà aparcar a la plaça ni a l’esplanada de l’Esplai a partir de les 20 h del divendres
dia 4 de juny i fins a les 9 h del dia 7 de juny. Tanmateix, quedarà tancat el carrer de Costa de
Can Puig i el carrer d’en Bosc el dia 5 de juny a partir de les 9 h i fins les 22 h del dia 7 de juny,
habilitant-ne un accés alternatiu pel carrer de Can Carreres (cementiri).

11 h
Nomenament de la nova
padrina del cor Claverià
l’Aliança de Lliçà d’Amunt, na
M. Àngela Roca i Corts
Tot seguit
Recital a càrrec dels cors convidats: Massa Coral La Vinya de
Sants, Societat Coral La Poncella de Sant Feliu de Codines,
Selectiu de Cantaires de la Barceloneta, Societat Coral de
Montmeló, Coral Sant Josep de
Castellar del Vallés, Coral La
Lira de Montornès del Vallés,
Coral La Violeta de Vilanova del

Es podrà gaudir d’espectacles,
artesania, tallers, música i
omplir la panxa amb menjar
casolà.
Aquests dies per accedir a l’empresa Biokit hi haurà una ruta
alternativa pel carrer Major,

Vallés, Societat Coral La Glòria
Sentmenatenca de Sentmenat,
Societat Coral La Joia de Montjuic i l’Associació Cor Claverià
l’Aliança de Lliçà d’Amunt.

carrer de Mossèn Blancafort i
carrer de Can Malé.
Els preguem disculpin les
molèsties que això els pugui
ocasionar.
Més informació:
www.llicamunt.cat
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Suport a les famílies acollidores
L’Ajuntament, a través de la regidoria de Cooperació, torna a engegar aquesta campanya amb l’objectiu de fomentar l’acolliment
de nens i nenes provinents de països en vies de desenvolupament durant l’època d’estiu.
Les famílies empadronades a
Lliçà d’Amunt que facin algun
acolliment d’aquestes característiques durant aquest estiu i
vulguin optar als ajuts han de
fer una instància a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC)
de l’Ajuntament com a màxim
fins al dia 25 de juny, indicant
les dades de la família acolli-

dora, les dades d’origen del
nen o nena acollit, algun document que demostri l’acolliment i una fotocòpia amb el
número de compte corrent on
fer efectiu l’ajut. En el cas
d’inscriure’ls a algun dels
Casals d’Estiu organitzats per
l’Ajuntament o per l’entitat
Grup d’Esplai també cal adjun-

tar el rebut del pagament del
casal.
Els ajuts són els següents:
- 200€ de suport per cada nen
o nena acollits.
- El 50% de la despesa d’inscripció
al casal d’estiu, exceptuant les
colònies.
Hi ha diverses entitats que gestionen aquests acolliments amb

nens i nenes de Bòsnia, del
Sàhara o de Txernòbil. Si alguna
família vol més informació al
respecte sobre com contactar
amb aquestes entitats pot trucar
a la regidoria de Cooperació o
bé enviar un correu electrònic a
cultura@llicamunt.cat. Per a
més informació sobre aquest
programa de suport també cal

posar-se en contacte amb la regidoria de Cooperació trucant al
telèfon 938 415 225 o bé mitjançant un missatge de correu electrònic a cultura@llicamunt.cat.
L’estiu passat van rebre aquests
ajuts 5 famílies que van acollir
un nen/a de Bòsnia i 3 famílies
que van acollir un nen/a del
Sàhara.

5. Delegació a l’Organisme
de Gestió Tributària de les
funcions de recaptació
d’ingressos de dret públic tant
tributaris con no tributaris.

2. La que sortia del Pla General.
3. La que ara s’aprovarà que recull
que el traçat intenta evitar desnonaments i terraplanats i no
ubicar el traçat dintre del bosc de
Palaudàries.
A partir de la tercera opció s’elabora
el projecte. El conveni reflexa una
permuta dels metres cedits en el seu
moment i la recuperació de terres
com a camps de conreu, i que els
vials tindran 3 metres i estarà reservat a passos de vianants i restringit
als vehicles de motor.
Grau va afegir que es delimita de
manera natural el traçat i paisatgísticament s’aïlla de l’entorn de camp
de conreu que quedarà al voltant.
Al vial que després serà terra de
conreu ara passa una instal·lació de
Sorea que s’eliminarà.
Joaquim Ferriol va apuntar que
va demanar en el moment de
l’aprovació inicial que es signés un
conveni per evitar problemes puntuals i que com que això s’ha fet, no
entrava a valorar el conveni i per tant
s’abstenia en la votació.

CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI
DEL 29 D’ABRIL
1. Aprovació de la baixa
d’obligacions reconegudes
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTÈNCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
2. Aprovació del reconeixement
extrajudicial de crèdits.
El reconeixement extrajudicial de
crèdits significa que hi ha factures
d’exercicis anteriors que no tenien
consignada una partida pressupostària i que per aquest motiu s’han
contabilitzat en el exercici corrent.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTÈNCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
3. Donar compte de la liquidació
del pressupost de l’exercici
2009
Joaquim Ferriol va comentar que els
3.570.000 euros que es van cobrar
de Mango no són un cobrament
pressupostari a 31 de desembre.

Aquests diners no seran efectius fins
que no s’aprovi la modificació parcial. Estem fent un salt per fer-ho
entrar al pressupost de 2009.
L’alcalde, Ignasi Simón, va contestar que si s’ha fet així és perquè els
saldos coincideixin amb els resultats. Cal que això sigui un reflex
clar de com està la situació econòmica de l’Ajuntament. I també
va afegir que s’ha encarregat una
auditoria on es reflectiran totes
aquestes xifres.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTÈNCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
4. Aprovació iniciar de la
Modificació del pressupost
2010 per suplement de crèdit.
L’alcalde va explicar que, del romanent de tresoreria, hi ha més de
400.000 euros per fer inversions de
millora en el municipi. La resta de
diners serviran per pagar la sentència judicial que es va perdre contra
l’antic secretari municipal.
Joaquim Ferriol va reclamar que
havia demanat si es podien detallar
més les modificacions pressupostàries en inversions, detallar més les

accions concretes a les que es destinaran el diners, com per exemple en
el cas de la compra d’un vehicle per
a la brigada.
L’alcalde va explicar que surt més a
compte la compra d’un vehicle que
no pas fer un rènting.
Ferriol va insistir en dir que no costaria res explicar punt per punt a què
es destinaran els diners i va preguntar per la realització d’una auditoria.
L’alcalde li va contestar que el compromís era fer una auditoria cada
dos anys.
Joaquim Ferriol va recordar que si
els diners del romanent de tresoreria
provenien del pagament de Mango
aquests diners s’havien de fer servir
per fer inversions concretes al municipi.
L’alcalde va aclarir que dels diners
de Mango, 172.000 euros han anat
a parar al romanent de tresoreria i
que la resta s’han destinat a inversions per a la millora de la qualitat
de vida del habitants del municipi,
com ara el manteniment de les vies
urbanes.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

UNANIMITAT
6. Aprovació inicial del Mapa de
sorolls i de capacitat acústica
de Lliçà d’Amunt
El regidor Pere Grau va explicar que
el mapa actual és una adaptació del
que ja hi havia elaborat al 2007, ja
que hi va haver unes modificacions
legals i fins al 2009 no ha sortit el
reglament definitiu i el que s’ha fet
ara és adaptar el mapa de sorolls i
capacitat acústica que ja hi havia a
la llei.
UNANIMITAT
7. Aprovació provisional de la
Modificació del Pla General pel
que fa a la correcció del traçat
de la prolongació del passeig
Sant Valerià a Can Salgot.
El regidor Pere Grau va explicar al
Ple que es tractava d’una modificació puntual i que es una continuïtat
del que ja s’havia parlat. Hi havia 3
propostes sobre el tema:
1. La cessió per conveni.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
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OPINIÓ
Grups Municipals

ERC vol desacreditar l’actual equip de
govern amb demagògics i falsos arguments dient que si aquest equip de
govern ha fet moltes inversions ha
estat gràcies únicament als diners
externs que ha obtingut en aquest
mandat. Doncs no és cert. En tot cas
dir que els diners s’han de saber anar
a buscar i ells ja van tenir la seva oportunitat, però la van desaprofitar.
Governar és gestionar i planificar.
Amb recursos externs i propis, l’Ajuntament, en només tres anys, ha estat
capaç de fer més de trenta obres, mentre ells no van arribar a la desena, la
resta que venien era fum. En només
tres anys i amb participació ciutadana,
hem estat capaços d’aprovar el Pla de
l’Habitatge, el Pla Estratègic Comercial, el Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt,
la Carta del Paisatge i estem en una
fase molt avançada de la modificació
del Pla General d’Ordenació Urbana.
Això és decidir quin és el futur que
volem del nostre poble. Ells també
van tenir la seva oportunitat, però
tampoc la van aprofitar.
Ens acusen d’haver demanat molts
préstecs. Hem demanat els justos i
sempre complint amb els límits establerts per la Llei, garantint així la
capacitat de retornar-los. El que és
curiós és que l’anterior equip de
govern, també en tres anys, va concertar una xifra molt semblant en préstecs, i el més greu de tot és que van
vendre moltes parcel·les municipals
amb l’errònia creença de fer caixa. En
tot cas ja veurem al final de mandat
qui ha demanat més préstecs. El que
si està clar és que aquest equip de
govern no ha incrementat, ni molt
menys, els impostos en la mesura que
ho van fer ells. A més, es van inventar
la taxa per a la protecció d’incendis
forestals que nosaltres, desprès, vàrem
treure.
Critiquen l’increment en despesa de
personal quan saben que aquest increment ha estat compensat al 100%
amb majors ingressos provinents de la
Generalitat per contractar ciutadans
del poble en atur. Ens tracten de mals
gestors quan van ser ells qui, tenint
signat un contracte d’arres per
2.000.000 euros, al cap de 7 mesos
compren una parcel·la per 4.000.000
més IVA. Això sí que podria entrar en
un catàleg de pèssima gestió.

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.

Probablement, a hores d’ara, haurem
aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbana Municipal, el POUM.
Aquesta és una proposta que intenta
recollir les estratègies possibles definides en l’Avanç del pla. L’Avanç va ser
un exercici de reflexió a la pregunta
On som? La reflexió es va fer a partir
dels treballs de planejament efectuats
tant sobre l’ordenació territorial general, és a dir supramunicipals, com els
estudis de planejament d’àmbit municipal. Exemple del primer cas ha estat
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, actualment a prop de ser aprovat provisionalment, i del segon cas,
els treballs previs a plans generals
municipals anteriors, plans parcials i
plans especials aprovats o en curs en el
nostre municipi, com el pla especial
del centre històric o el pla parcial de
les peces d’en Godanya.
La proposta del POUM és un document obert a la discrepància raonada.
La nostra és una postura d’arribar al
consens en les estratègies del creixement. Quantitat i qualitat. Densificació i qualitat de vida. Consolidació de
l’espai urbà i dinamisme econòmic en
l’espai obert. Ús social de totes les
zones: passeig, lleure, esport, cultura..., tractament respectuós del patrimoni: en el paisatge, en la diversitat
tipològica de l’arquitectura popular i
en l’obra civil necessària pel reg a l’activitat agrícola, a la plana del Tenes.
Oferta, hores d’ara endarrerida, d’habitatges assequibles per a la gent jove,
gent gran i a les rendes menys afavorides.
És una proposta que no ve sola. Hi ha
altres estudis estratègics que la fonamenten. És imprescindible tenir en
compte la realitat econòmica pròpia.
Cadascuna de les propostes parcials
que es defineixen tenen el seu estudi
de viabilitat econòmica, i el seu
conjunt global passa per l’anàlisi de la
sostenibilitat econòmica del municipi
i que preveu la influència de la planificació en els futurs pressupostos
generals del municipi.
No cal dir, doncs, que també és un
exercici que no pot tenir més demora.
El temps de crisi és temps per a
concretar els camins per afrontar una
diagnosi que fa temps que compartim: Lliçà d’Amunt és una població de
baixa densitat, dispersa i pràcticament
dormitori.
Posem-hi remei entre tots.

El 31 de marzo de 2005 el Partido
Popular de Lliçà d’Amunt, estando en
la oposición, presentó la siguiente
moción: “La contaminació llumínica
es defineix com la dispersió per
l’atmosfera del excedents de llum que
es produeixen, principalment, a les
grans àrees urbanes, normalment
degut a una gestió dels sistemes
d’enllumenat. L’article 63.2 apartat f )
de la llei Municipal i Règim Local de
Catalunya marca com a competència
pròpia del municipi la protecció del
medi ambient. En aquest sentit,
l’article 64 apartat a) concreta que en
tots els municipis, independents o
associats, ha de donar, com a mínim,
el Servei d’enllumenat públic. En el
punt 2 de la nostra proposta deia el
següent: Instar a la Diputació de Barcelona perquè, d’acord amb el Pla
d’Eficiència Energètica Municipal,
assessori a l’Ajuntament de Lliça
d’Amunt per a l’elaboració d’aquesta
ordenança i la seva posterior aplicabilitat”. La moción fue aprobada por
unanimidad. El pasado mes de
noviembre se aprobó por pleno la
actualización de precios del proyecto
de alumbrado público de Can Salgot.
Es ahora con el actual equipo de
gobierno, y acogiéndonos al actual
Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, y después de que este
proyecto haya estado varios años en el
cajón, que se lleva a cabo su ejecución.
Posiblemente cuando reciban esta
revista las obras ya estén a punto de
comenzar. Estas obras tienen un coste
cero para los vecinos del barrio y para
las arcas municipales. Importe total
del presupuesto 1.191.660,72 € IVA
incluido. Financiado en su totalidad
por el Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local.

Ca l’Oliveres va ser, ara fa ja molts
anys, una granja de pollastres, un
escorxador i una casa de veïns, tot a
l’hora. Acollia gent de tot arreu que
amb més esperança que diners arribaven a Lliçà. A can Roget o a Sant Baldiri, moltes altres cases també es varen
partir en petits apartaments sense
bany i amb cuina compartida. Enmig
del Pla, lluny encara de l’expansió de
les urbanitzacions, que vindrien molts
anys més tard.
L’any 2003 Ca l’Oliveres estava en
venda. El vell casal, buit i malalt, esperava que un espavilat el convertís en
selecta residència d’ancians o modern
formiguer de jovenalla.
I va ser llavors que, des d’Esquerra,
vàrem pensar en un poble que, amb
un joc entre el passat i el futur, donés
dignitat al vell casal, una casa de pagès
que va enfornar la nostra història.
Havia de ser un homenatge a la gent
que, en uns moments en què el nostre
país es formava, varen conviure sota
d’aquell vell teulat de Ca l’Oliveres,
com tantes d’altres cases de Lliçà. I si
junts, passat i present donaven una
dimensió nova a tot aquell record,
obteníem a canvi la dignitat de la història recuperada?
Fer-ho, convertir aquell noble edifici
en la nova biblioteca, l’epicentre de la
cultura al nostre poble, és el més bell
dels homenatges al nostre passat compartit. Moltes vegades haguéssim
governat, totes ho hauríem fet.
Ara sembla que no, que aquella manera de pensar, de recuperar la història,
no era més que un error imperdonable, una “patata calenta” pel govern
actual. I ara és cara, i fora mida. Al
govern actual els agradaria més un
edifici nou, fet com qualsevol, sense
cap passat per recordar, sense cap
homenatge degut. I tot plegat serà per
ells una andròmina, un pedaç contra
la nova societat sense memòria que
ells anhelen.
Des d’Esquerra estem molt contents
que al final s’acabi l’obra i revisqui ja,
renovada, la carcassa d’aquesta casa.
La més noble, la més nostra. Sigui
com sigui, haurem aconseguit mantenir aquest tresor pel nostre poble. Li
pesi a qui li pesi, l’homenatge a la nostra història queda fet. I per molts anys
així sigui.

Desde ICV - EUiA de Lliçà d’Amunt
Nos sentimos orgullosos y satisfechos
de haber sido los promotores e impulsores, de estos dos equipamientos,
edificios hoy por fin acabados, y que
van en la línea de mejorar los servicios
y la calidad de vida de los ciudadanos/
as de Lliçà d’Amunt.
Biblioteca
Por fin ya tenemos unos de los equipamientos más importantes y necesarios al servicio de todos los Ciudadanos y Ciudadanas de Lliçà d’Amunt.
Hemos conseguido entre todos llevar
a cabo un proyecto ambicioso, no solo
en cuanto al servicio que prestará a los
Lliçanecs y Lliçanenques de forma
general y especialmente al sector de la
enseñanza de manera muy particular,
sino también en cuanto a valor arquitectónico del edificio y a la adecuación del entorno.
En cuanto esté totalmente acabada y
después de la inauguración, corresponde poner todos los medios de que
dispongamos para hacerla funcionar
al máximo rendimiento, de una forma
eficaz y eficiente en beneficio de todos
y todas.
Centre d’Atenció Primària
Desde hace mucho tiempo todos los
Vecinos y Vecinas de los Barrios que
componen la Centralidad de Palaudàries: Can Salgot, Mas Bo, Can
Lledó, Can Roure, Palaudalba, Can
Rovira Nou y Can Rovira Vell-Sud,
necesitaban un CAP (Centro de Atención Primaria). Las dificultades en el
desplazamiento de las personas mayores y la distancia que existe entre estos
Barrios y la Cruïlla, que es donde
ahora tienen los servicios médicos, ha
sido el motivo de haber podido conseguir del Gobierno de la Generalitat,
este importantísimo equipamiento.
Ahora su inauguración es una realidad
palpable y desde ICV-EUiA queremos
agradecer el esfuerzo de todos. Esperamos y deseamos que los servicios
que se realicen en estas dependencias
sean iguales, o mejores si cabe, que las
que se dan en el CAP de la Cruïlla.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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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.

Paella solidària de Càritas, en favor
de la campanya “Nadal per tothom”
El proper diumenge
13 de juny, a les dues
del migdia, als locals de
la Parròquia de Sant
Julià de Lliçà d’Amunt,
al pati de l’antiga escola
bressol, se celebrarà una
paella solidària, organitzada per Càritas,
per captar fons per a les
persones del nostre
poble que més ho
necessiten, que es distribuiran en la campanya “Nadal per
tothom”.
L’arrossada tindrà un
preu de 10 euros per
als adults i de 5 euros
per als nens i nenes
menors de 10 anys. Les
places seran limitades.
Venda d’entrades al Bar
l’Aliança, comerços del poble,
el dia 5 de juny al bar de la fira
medieval a l’hora de sopar (Lliçà
Peruanitos), a l’entrada i sortida
de misses parroquials (5 i 6 de
juny), dilluns dia 7 de juny al
despatx parroquial.
El menú consistirà en amanides, paella i postres casolans,
fets a casa per voluntaris del
poble. Serà, doncs, una gran
dinar de germanor i de solidaritat.

Com sabeu, el Nadal passat,
des de Càritas i amb la
col·laboració de moltes entitats i ciutadans del nostre
poble, de l’Ajuntament,
comerços, escoles, associacions
veïnals i el Casal de la Gent
Gran es va promoure la campanya “Nadal per tothom”.
En moments de molta crisi
econòmica, que pateixen cruament moltes famílies de casa
nostra, es va aconseguir entregar 95 lots d’ajut a aquestes
famílies, amb un total de 1.700
kg de menjar recollits.

Fent feina a poc a poc i
amb temps, en un treball com de formigueta,
aquesta paella solidària
pretén començar a recollir a l’estiu diners per tal
que per Nadal no falti a
cap família del nostre
poble un lot d’ajuda alimentària.
En aquest dinar popular
i festiu, a més, podrem
conèixer l’associació Vida
más plena, que fa tallers
de creixement personal
als locals de la nostra parròquia, i és la que restaura part dels locals parroquials. També hi haurà
a la venda roba nova
cedida per una empresa
tèxtil que servirà per contribuir
a finançar la campanya.
Així mateix comptarem amb
les actuacions del cantant i
amic Albert López, així com
del Grup d’havaneres de Lliçà,
Veles al Vent entre altres sorpreses.
Entre tots gaudirem d’un bon
dia de festa i solidaritat.
Us hi esperem!
Càritas parroquial

3r “TRIATLÓ” DE L’ESPLAI
El 19 de juny celebrem la
Festa Major de l’Esplai, el
darrer dia abans de les vacances d’estiu. Entre els actes
programats a la festa hi ha el
3r “TRIATLÓ”, un joc obert
a tothom que hi vulgui participar que consisteix en passar tres grans probes pel
poble!

El 3r “TRIATLÓ” és obert a
totes les edats i participar-hi
és gratuït, només cal que formeu un grup d’entre 4 i 6
persones. Ens trobarem a les
16 hores a l’Esplai.
A més a més del “TRIATLÓ”
farem el tradicional sopar de
germanor. L’Esplai tancarà el
curs 2009-2010 amb l’organització del Casal d’Estiu i amb els

II Festival benefico
El pròximo día 5 de junio se
celebrara el II festival benéfico
a cargo de la ONG La Cabra
Solidaria.
El festival tendrá lugar en el
centro cívico de Ca l’Artigues,
donde se realizarán diferentes
actividades que se iniciarán a
primera hora de la mañana y
acabarán con una cena. Durante el día habrá actos y actuacio-

Diapositives a la fresca
Oxus o AmuDaria, sent molt
probablement els primers catalans en atènyer aquest indret
remot.

Ja tornen a ser aquí les DIAPOSITIVES A LA FRESCA.
Una altre vegada donarem un
vol pel mon, per mirar d’entendre la seva meravellosa
diversitat.
Com sempre amb el testimoni en directe del seus protagonistes.
I com sempre amb un ressopó
al final del col·loqui amb cada
un dels protagonistes.
Us hi esperem.
PROGRAMA:
Dijous 17 de juny.

Campaments, que aquest any
seran a Sant Mateu de Bages. El
primer cap de setmana d’octubre tornarem a engegar motors
amb la Festa d’Inici. Mantingueu-vos-en informats a través
de la web www.esplaillica.cat!

nes de diferentes entidades del
municipio que publicaremos
en breve, pues estamos cerrando el tema con las diferentes
entidades,
Desde la ONG queremos dar
las gracias de antemano a todas
las entidades que participarán
en el festival, y como no puede
ser de otro modo a todas las
personas que asistan.

A LA TROBALLA DE LES
FONTS DEL L’OXUS, de
Xavi Tarafa i Manel Garcia.
El corredor Wakhan és la zona
de l’Afganistan on coincideixen les grans serralades del
Pamir, Hindu-Kush i Karakorum. Es tracta d’un recorregut
on s’arriba a les fonts d’un dels
grans rius de l’Asia Central, el

Dijous 1 de juliol.
PATAGONIA ARGENTINA-CHILE 2008., d’Irene
Casanovas
Presentem un recorregut que
ens portarà pel “Parque Nacional de la Tierra del Fuego”,
caminarem per la glacera del
Grey, farem un recorregut de 4
dies pel “Parque de las Torres
del Paine” i anirem fins el Mirador del Fitz Roy, sense oblidarnos del conegut Perito Moreno.
(Projecció en diapositives)
Dijous 8 de juliol.
UEC, UN ANY DE SORTIDES, de la UEC de la Vall del
Tenes.
Audiovisual de les activitats
realitzades per membres de la
UEC. Crestes del Pirineu i
25a marxa passeig.
Dijous 15 de juliol.
VOLCANS, MUNTANYES
DE FOC, de Paco Sánchez.
De rabiosa actualitat, en Paco
Sanchez ens portarà a Mèxic,
Canàries, Sicília, Madeira,
Maldives, Grècia, Iran, Bolívia
i Xile, tot visitant muntanyes
volcàniques.
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FE D’ERRATES

Preus del casal i campaments

Amunt Dones

L’organització del Casal d’Estiu 2010 us informa d’un canvi en els preus del casal i els campaments
d’estiu.
Els preus del Casal 2010 són els que us notifiquem a continuació, que han aparegut sempre al díptic
informatiu i a la web del casal www.esplaillica.cat/casalestiu correctament.
CASAL DE SANT JOAN (23 I 25 de juny)
CASALS D’ESTIU

20€

3 setmanes

4 setmanes

5 setmanes

Esporàdic

Casal matí

122€

142€

162€

–

Casal tarda

50€

70€

90€

–

Menjador centre

82€

102€

122€

8€

Menjador barris

45€

60€

75€

6€

Acollida matí

40€

50€

60€

5€

Acollida migdia

28€

34€

40€

5€

CAMPAMENTS D’ESTIU (del 24 al 31 de juliol)

Des de la nostra presentació el 25 de novembre, no hem parat quiets:
presentacions als centres cívics, gimcana per la igualtat, Sant Jordi a l’IES, taller
de fimo, club Fimo-cafè, Fira de la Dona...
Des de la nostra constitució, hem volgut arribar a les dones de totes les edats
i creiem que ho hem aconseguit. Ja som més de 70 sòcies, de 15 a 75
anys, i això ens dóna molta empenta per continuar treballant. Us
volem donar les gràcies a totes les que ja ens coneixeu i seguiu i
convidem a les que no ens coneixen a fer-ho a través del
nostre bloc (http://amuntdones.blogspot.com) o el
Facebook. També ens podeu venir a veure els
dijous, de 5 a 7 de la tarda, al
despatx del pavelló.

120€

Podeu resoldre els dubtes adreçant-vos al Punt d’inscripció i d’informació al Galliner, trucant a l’Esplai
al telèfon 93 841 56 95 (divendres de 20.30 a 21.30 h) o per correu electrònic escrivint a casalestiu@
esplaillica.cat. Disculpeu les molèsties.

Espai Jove
El Galliner

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que vam estrenar el passat 2009 a

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS
A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

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
Espai Jove El Galliner
Dissabte 19 de juny
Blue Festival 2010
Hora: 22 h.
Lloc: el Pinar de la Riera.
Música i ambient de festa per
passar una nit inoblidable.
Recorda que tens servei de bus
durant tota la nit.
Més info: www.llicamunt.cat

Assessoria laboral
per a joves: recerca
i oferta de feina,
dubtes i emprenedoria
Tens un espai on consultar els
teus dubtes i rebre assessorament.

9 i 23 de juny de 16 a 20 h.
Organitza: El Galliner.
Més informació o per a demanar visita al tel. 93 860 70 01.

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

Nom: Amara
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 1 any i 1 mes
Dies CAD: 1 mes

Nom: Bluetooth
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 3 anys i 4 mesos
Dies CAD: 4 mesos
Gos de mida mitjana, molt dinàmic i juganer. Pesa 11 kg.

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.

Nom: Tayson
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Akita Inu
Sexe: Mascle
Edat: 6 anys i 1 mes
Dies CAD: 1 mes

Nom: Mafalda (Perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 4 mesos
Dies CAD: 1 mes

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.

AGENDA JUNY

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

Xerrada de seguretat i civisme

CLUB-CAFÉ FIMO*

Divendres 5 de juny

Divendres 25 de juny

Hora: 19,00 h.
Lloc: local social de Can Farell
Organitza: AV Can Farell i Policia
Local del Proximitat

Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic de Palaudàries

Recollida de sang
Dijous 17 de juny
Lloc: CAP La Cruïlla
Hora: de 17.00 a 21.00 h.

Conferència
Dijous 17 de juny
“La gestió de l’entusiasme a la
família”
A càrrec de D. Víctor Küppers
Hora: 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Comissió de Pares i
Mares EBM Palaudàries

Activitats
del Casal de
la Gent Gran

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

Diimarts 29 de juny
Hora: 18.30 h.
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: associació Amunt
Dones
- Adreçat a les dones participants
al taller celebrat a l’abril i totes
aquelles que coneguin el “fimo”
i vulguin passar una tarda entretinguda, berenant i fent bijuteria
entre totes.
Més informació:
Ester, tel. 670 213 144

ACTIVITATS CASAL DE LA
GENT GRAN
Ball
Divendres 4, 11, 18, 25 de juny
Hora: a partir de 17,00 h.
Lloc: casal d’avis de Lliçà
d’Amunt
Organitza: casal d’avis de Lliçà
d’Amunt

Bingo
Dissabte 5, 12, 19 i 26 de juny

FESTES
DE BARRI

Hora: a partir de 17,00 h.
Lloc: casal d’avis de Lliçà
d’Amunt
Organitza: casal d’avis de Lliçà
d’Amunt

Viatge a l’Ametlla de Mar

JUNY
Farmàcia M. Portabella: 5 I 6 de juny
Farmàcia M. Valeta: 12 i 13 de juny
Farmàcia P. Esplugas: 19, 20 i 24 de juny
Farmàcia A. Galcerán: 26 i 27 de juny
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
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

Del 7 a l’11 de juny
Preu per persona: 198,00€
Inclou: autocar, estada en
hotel de 4 estrelles en règim de
pensió completa.
Per més informació: casal
d’avis de Lliçà d’Amunt

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

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

BARRI CAN FARELL

BARRIS MAS BO / CAN LLEDÓ

Divendres 18 de juny

Dissabte 26 de juny

- 20 h. Exposició de pintura a l’oli.
- 20.30 h. Obertura de la festa.
- 22 h. Havaneres i rom cremat, a càrrec del
grup “La Gavina”.

- 09 h. Festa directa “quatre plomes” (concurs d’ocells).
- 10.30 h. Esmorzar gratuït pels nens i
nenes.
- 11 a 14 h. Splashgame (remulla’t amb els
jocs infantils: blau contra vermell, diplomes i sorpreses per tothom).
- 16 h. Melé de botxes
- 16.30 h. Concurs de dibuix per a nens i
nenes amb diplomes i premis pels guanyadors.
- 18 h. Exhibició de l’escola esportiva
“Yeray”, del barri de Can Salgot.
- 22 h. Sopar popular.
- 23.30 h. Gran ball amb orquestra...
- ...continuació de la festa fins la matinada
amb la disco mòbil.

Dissabte 19 de juny
- 18 h. Xocolatada.
- 18.30 h. Festa infantil, a càrrec de “Los
Pipos”.
- 21 h. Sopar de convivència.
- 22.30 h. Revetlla amenitzada a càrrec del
grup “Duo Mileny”.

Diumenge 20 de juny
- 13.30 h. Sardinada popular.
- 15 h. Final de festa.
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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.

