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Prop d’un miler de persones participen
en la manifestació contra el 4t Cinturó
Prop d’un miler de persones, lliçanencs i lliçanenques però
també veïns d’altres poblacions afectades, van participar
en la manifestació contra el 4t Cinturó, el passat dissabte
9 d’octubre, que va tallar la C-17 a l’alçada de l’antiga
sortida del barri de Can Xicota. Tots els grups polítics
municipals es van afegir a la convocatòria, així com una
seixantena d’entitats locals, amb diferents pancartes de
protesta. La marxa, d’uns 6 quilòmetres, va ser liderada
pels caps de llista de les cinc formacions polítiques de
l’Ajuntament (PSC, PP, CiU, ERC i ICV-EUiA) i regidors del
Consistori. També hi havia el coordinador general d’EUiA
i diputat al Parlament, Jordi Miralles.
PÀG. 3
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OPINIÓ
Editorial
A principis del més d’octubre, desprès de quatre mesos d’exposició pública, el doble del legalment establert, va acabar el termini
per presentar al·legacions a l’aprovació inicial de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Ara cal
estudiar amb deteniment cada una de les al·legacions i, si s’escau, acceptar-les.
Durant aquest mandat s’ha treballat molt en planificar el futur del nostre poble: s’ha fet el pla estratègic comercial, s’ha fet el
pla estratègic del municipi, s’ha fet el pla local d’habitatge i ara estem fent la revisió del POUM.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Estem a la recta final d’aquest procés de revisió del POUM i el que ens agradaria és que es deixés de crear alarma social amb
afirmacions que no s’ajusten, moltes vegades, a la veritat i que ens poséssim a treballar tots plegats amb seriositat.
La documentació de l’aprovació inicial de la revisió del POUM ha de servir de base per treballar tots plegats a poder contrastar,
ratificar, rectificar, modificar, adaptar, completar i corregir tot el que calgui perquè surti un document amb què tots ens sentim
còmodes. Res és definitiu, tot són propostes i suggeriments de debat, aquí ningú vol imposar res.
De la mateixa manera que hem estat capaços de lluitar conjuntament per dir “no” a l’estudi proposat pel Ministerio de Fomento sobre el Quart Cinturó, perquè ens trinxa el territori, el que voldríem és seguir treballant conjuntament amb totes les forces
polítiques representades a l’Ajuntament per arribar a un consens sobre quin és el model de poble que volem pels pròxims vint
anys. Creiem que aquest projecte es prou transcendent i important com per no escatimar esforços a fi d’aconseguir aquesta fita.
La voluntat i l’oferiment hi és.

Enquesta ciutadana

Quin és el seu posicionament en el tema del 4t Cinturó?

No participé, pero no estoy de
acuerdo, porque rompe toda la
estructura y todo el bosque que
tiene el pueblo.

Yo no he participado en la
manifestación, pero tampoco
estoy de acuerdo, porque estropean el bosque y nos quitan
todo lo bonito.

Yo estoy a favor porque creo
que puede ser beneficioso para
el pueblo. Todo lo que sea tener
buenas salidas es importante.

Yo lo que no veo muy bien es
eso que quieren hacer el túnel
con la dinamita, porque las
casas se pueden mover un poco.
Pero carreteras hay que hacer;
si vamos creciendo, hay que
hacer. Pero que lo hagan con la
tuneladora. No podemos estar
con carreteras de hace 40 años,
tenemos que modernizarnos.

Yo no entiendo. Lo he oído
pero no sé por donde pasa. Me
parece bien que haya carreteras
nuevas, pero mal que nos parta
el municipio.

Susana Blanco
Can Salgot

Mirelis Castillo
Can Rovira Nou

Eusebio Leal
Can Roure

Rubén Márquez
Ca l’Esteper

Concepción Álvarez
Can Salgot

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Prop d’un miler de persones participen
en la manifestació contra el 4t Cinturó
Prop d’un miler de persones, lliçanencs i lliçanenques però també veïns d’altres poblacions afectades, van participar en
la manifestació contra el 4t Cinturó, el passat dissabte 9 d’octubre, que va tallar la C-17 a l’alçada de l’antiga sortida del
barri de Can Xicota. Tots els grups polítics municipals es van afegir a la convocatòria, així com una seixantena d’entitats
locals, amb diferents pancartes de protesta. La marxa, d’uns 6 quilòmetres, va ser liderada pels caps de llista de les cinc
formacions polítiques de l’Ajuntament (PSC, PP, CiU, ERC i ICV-EUiA) i regidors del Consistori. També hi havia el coordinador
general d’EUiA i diputat al Parlament, Jordi Miralles.
L’Ajuntament va convocar una
mobilització que va tallar la C-17
el passat dissabte 9 d’octubre per
expressar el rebuig al traçat del
Quart Cinturó proposat pel
Ministeri de Foment; hi van participar prop d’un miler de persones. Recordem que el traçat proposat passa per l’espai natural del
bosc de Palaudàries, també prop
de l’ermita de Santa Justa, del
segle xi i a més separa el municipi amb talussos de 10 metres i
viaductes de 15 metres d’alçària.
Segons l’Alcalde, Ignasi Simón,
la participació va superar les
expectatives. Simón va destacar
que la manifestació havia pres
un caire reivindicatiu però
també festiu i que hi havia participat gent de “tots els colors”.
L’Alcalde va manifestar el seu
desig que la manifestació tingui

L’ALCALDE I ELS REGIDORS ENCAPÇALANT LA MANIFESTACIÓ

esmorzar a base de coca i sucs de
fruita. Després, es va seguir pel
carrer de Pica d’Estats i el carrer
de la serra d’Aitana, també de
Can Xicota, fins a la C-17.
El tall de l’autovia va arrencar,
sobre les 12 h, a la part alta del
barri de Can Xicota i va discór-

L’ALCALDE DESITJA QUE LA
MANIFESTACIÓ TINGUI INCIDÈNCIA
I FOMENT RECTIFIQUI LA PROPOSTA
incidència i que el Ministeri de
Foment garanteixi la rectificació de la proposta del traçat.
La ciutadania estava convocada
a les 10 del matí al Pinar de la
Riera. A les 10.30 h va començar la marxa, que va anar per la
carretera de Lliçà a Granollers
(BV-1432) i el carrer de Can
Merlès, al barri de Can Xicota.
Al final d’aquest carrer, la
Comissió de Festes va servir un

rer al llarg de gairebé un quilòmetre i mig en sentit sud (Barcelona) fins a la benzinera de
Can Pedrals, a l’alçada de la
sortida de Lliçà d’Amunt. Tretze tractors es van afegir a la
manifestació i, amb el vistiplau
de l’Ajuntament, es van encarregar de transportar les persones grans i la mainada des del
Pinar de la Riera fins a l’entrada de la C-17.

Al costat de la benzinera, a les
13 h, es va llegir el manifest
unitari de rebuig al traçat del
Quart Cinturó que els cinc
grups polítics del consistori
(ERC, PSC, CiU, PP i ICVEUiA) van signar el 8 de setembre i van aprovar per unanimitat en el Ple extraordinari del
16 de setembre.
En aquest mateix lloc, hi havia
una zona d’avituallament, on,
després de la lectura del manifest, les entitats Lliçà Peruanitos
i Associació Dones del Tenes
van repartir un entrepà de botifarra, aigua i fruita fresca.
Després, es va iniciar la tornada
al centre del poble pel camí de
Can Peritxo.
En el Ple ordinari del 30 de
setembre es va aprovar per unanimitat una al·legació contra el
traçat del Quart Cinturó que
consta d’un informe que recull
tots aquells aspectes tècnics del
perquè no s’accepta l’actual traçat. A l’al·legació també es

MARXA PER CAN XICOTA

TALLADA DE LA C-17

LECTURA DEL MANIFEST UNITARI

demana que es considerin les
quatre alternatives que en el seu
moment es van presentar perquè es tornin a estudiar.

A més, també s’han recollit gairebé 2.000 al·legacions particulars.
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La Policia Local farà seguiment de les víctimes
de violència de gènere del municipi
La Policia Local farà seguiment de les dones del municipi víctimes de violència masclista en
col·laboració amb un grup especialitzat dels Mossos d’Esquadra, gràcies a un acord signat, que
és pioner a la comarca, ja que fins ara el seguiment era exclusiu dels Mossos.
La signatura de l’acord per al
Seguiment i Protecció de Víctimes de Violència Masclista es va
emmarcar en l’acte de celebració
de la diada del patró de la Policia
Local, que va tenir lloc el passat

16 d’octubre, a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres. Va ser
un acte festiu i de reconeixement
a la tasca que dia a dia desenvolupa la Policia Local al nostre
municipi, que va comptar amb

MEMBRES DEL COSSOS DE SEGURETAT DE LLIÇÀ D’AMUNT

l’assistència dels agents i les seves
famílies, i l’Alcalde i els regidors
de l’Ajuntament, entre altres.
L’acte va començar amb els parlaments de l’Alcalde, Ignasi
Simón, i el Cap de la Policia
Local, Daniel Soriano. L’Alcalde, Ignasi Simón, va agrair la
tasca del cos de seguretat de
Lliçà d’Amunt, així com dels
voluntaris de Protecció Civil.
Simón també va destacar que el
cos de policia del municipi és
un cos policial molt jove, però

que any rera any va adquirint
experiència i així ho demostra.
Després dels parlaments, es va
donar pas a la signatura de
l’acord amb els Mossos d’Esquadra per al Seguiment i Protecció de Víctimes de Violència
Masclista. L’acord el van signar
el Cap de la Policia Local,
Daniel Soriano, i el Cap de
l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos a Granollers, Lluís Estapé.
Seguidament, es van lliurar els
premis dels campionats espor-

SIGNATURA DEL CONVENI

tius de futbol i de tir, organitzats des del cos de seguretat
amb motiu de la celebració de
la diada del seu patró i que es
van portar a terme el divendres
24 de setembre.
Finalment, es van lliurar obsequis a una desena de persones
que van col·laborar i ajudar
desinteressadament a la Policia
Local durant la nevada del març
passat com a agraïment per la
tasca feta. D’aquesta manera,
se’ls va fer un reconeixement
públic.
L’acte va acabar amb un aperitiu per a tots els assistents.

GOVERNACIÓ

La Policia Local intervé per reduir la sinistralitat viària
Els accidents de trànsit a Lliçà d’Amunt han descendit, entre els anys 2007 i 2009, en un 41,23%. Tot i així, el nostre municipi es
troba per sobre de la mitjana registrada a l’estudi del Cercle de Comparació Intermunicipal de Policia, efectuat per la Diputació de
Barcelona amb la participació de 46 municipis de més de 10 mil habitants. La Policia Local intervé per reduir la sinistralitat viària.
Entre els mesos de novembre i desembre, la Policia Local portarà a terme dues campanyes per promoure l’adequació als senyals de
prioritat, els cinturons de retenció i els sistemes de retenció infantil, i continuarà amb el controls de velocitat i d’indisciplina viària.
Les intervencions de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt per
reduir la sinistralitat viària comporten la realització habitual de
campanyes de control de la indisciplina viària, a fi de detectar i
denunciar les principals infraccions que intervenen en la consumació dels accidents de trànsit.
En els darrers mesos, s’ha detectat un augment de certes infraccions, algunes d’elles considerades factors concurrents en la
majoria dels accidents amb víctimes, com ara:
1. Circular a velocitat excessiva.
La velocitat excessiva és una de
les infraccions que més preocupen als veïns del nostre
municipi i la policia rep moltes queixes en aquest sentit.
Actualment els accidents amb
víctimes en vies urbanes
doblen els de les interurbanes.

2. No respectar els senyals de
prioritat.
3. Fer ús del mòbil i/o navegador.
4. Disminució en l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció infantil, sobretot als barris. (Cal especificar que les
estadístiques corroboren
que el 50% dels nens morts
en accident no duien el cinturó o circulaven sense els
dispositius de retenció estipulats.)
Davant la situació especificada, cal recordar als conductors
que han d’actuar d’acord amb
la normativa vigent, que està
adreçada a dotar d’un nivell de
seguretat adient als usuaris de
les vies. Per aquest motiu, són
d’especial transcendència les
següents recomanacions:

• Respectar els senyals de prioritat de pas:
– Davant d’un senyal d’stop
se sol fer un “cediu el pas” i
hem de recordar que aquest
ens obliga: primer a aturar
el vehicle i a continuació a
cedir el pas.
– En referència a l’adequació
i respecte dels semàfors, cal
recordar que el llum vermell, com el groc no intermitent, obliguen a la detenció del vehicle; excepcionalment, en fase groga, es
pot continuar per evitar
una situació de risc evident.
Actualment, la fase groga
s’utilitza per accelerar i
superar la intersecció.
• Respectar la velocitat genèrica en via urbana i els senyals
específics de restricció de
velocitat:

– La velocitat genèrica en via
urbana és de 50 km/h;
superar aquesta velocitat
posa en greu risc la resta
d’usuaris, sobretot els vianants, ja que està demostrat que l’atropellament
d’una persona a més velocitat posa en risc la vida
del vianant.
– Cal tenir present que, tot i
que la velocitat genèrica al
nucli urbà és de 50 km/h,
hem d’ajustar la velocitat a
les circumstàncies de la via
i, si cal, reduir-la.
– La policia local recomana
adequar la velocitat a la
senyalització i recorda que
hi ha vies que, per la seva
configuració o en prevenció al risc dels usuaris
(escoles, parcs infantils...),
estan limitades a 30 o 40

km/h. En aquest sentit, el
resultat del darrer control
de velocitat al c. del Camí
de la Serra va confirmar
l’augment de la velocitat
dels vehicles en aquesta
via. El resultat, sobre un
total de 1.191 vehicles
controlats, va ser:
- 618 superaven els 50
km/h.
- 158 superaven els 60
km/h.
- 38 superaven els 70
km/h
- 7 superaven els 80 km/h
(un d’ells circulava a 100
km/h).
Hem de tenir present que
superar els 110 km/h en una
via urbana es considera un
delicte contra la seguretat
viària.
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Prova pilot, pionera
a Catalunya, d’utilització
de bolquers compostables

S’instal·la un panell
informatiu sobre el riu Tenes

L’Ajuntament i l’Agència de Residus de Catalunya han dut a terme una prova
pilot d’ús de bolquers compostables a l’Escola Bressol Nova Espurna.
Durant dues setmanes del
passat mes d’octubre, gairebé la totalitat dels bolquers utilitzats a l’Escola
Bressol Municipal Nova
Espurna van ser bolquers
compostables.
A aquesta escola assisteixen
105 nens i nenes d’edats
compreses entre 3 mesos i 3
anys, dels quals uns 70 van
ser usuaris d’aquests bolquers reciclables.
Un cop utilitzats, els bolquers es van portar a la
planta de compostatge de la
Mancomunitat la Plana per
tal de dur a terme el seu
compostatge controlat.
Es tracta d’una prova pilot i
pionera a Catalunya que s’emmarca en un estudi de viabilitat de gestió de bolquers compostables com una alternativa
als bolquers d’un sol ús convencionals. Aquest estudi compta
amb el suport de l’Agència de
Residus de Catalunya.
Posteriorment, s’elaborarà un
informe amb els resultats i la

totalitat dels bolquers sense
excepció acaben en
instal·lacions finalistes de
tractament, en les quals
poden passar fins a 200 anys
abans de degradar-se completament. Existeixen dues
opcions que poden resoldre
el problema de la generació i
tractament d’aquest residu:
els bolquers reutilitzables i
els bolquers compostables.
D’una banda, els primers es
renten després de cada ús,
reduint una part molt important del residu generat, i els
segons generen un residu
que pot rebre un tractament
específic que permeti usar-lo
BOLQUERS COMPOSTABLES de subproducte.
El bolquer compostable, tot i
ser d’un sol ús, és un teixit
viabilitat d’aquest projecte a
orgànic biodegradable o comescala de Catalunya.
postable, no conté perfums,
S’estima que els bolquers d’un
plàstics, ni blanquejadors quísol ús poden significar fins el
mics que puguin produir irri2% del pes dels residus, si bé
tacions o al·lèrgies de contacte
aquest percentatge pot variar
i el procés d’absorció es fa
molt entre municipis en funció
mitjançant partícules de blat
de les seves característiques
de moro o de cotó.
demogràfiques. Actualment, la

El mes de setembre es va instal·lar al mirador
del Tenes, al costat del Parc, un panell informatiu
sobre el riu i els seus valors naturals.
El panell, subvencionat pel
Consorci per a la Defensa de la
conca del riu Besòs, aporta
informació bàsica sobre el
paper dels rius en la natura i
ecologia local i regional, i
també permet identificar algunes de les espècies més
emblemàtiques dels ecosistemes de ribera, tant de fauna
com de flora, com el bernat
pescaire, la boga, el martinet
blanc o el salze.
El riu Tenes ha experimentat
una gran millora ecològica
durant els darrers anys, deguda
principalment a la millora de
l’aigua, fruit de la depuració
d’aigües residuals urbanes i
industrials. Una vegada l’aigua
ha millorat la seva qualitat, la
vegetació natural existent encara a la capçalera del riu ha anat
estenent-se i ha colonitzat progressivament diversos trams
del riu.
Gràcies a aquest fenomen
natural, el tram del riu Tenes al
centre de Lliçà d’Amunt presenta una notable diversitat
d’espècies animals i vegetals.
El bogar i canyissar, tan característic d’espais de maresme,
s’està consolidant com a comu-

RÈTOL INFORMATIU SOBRE EL RIU TENES

nitat vegetal dominant i també
la fauna que l’acompanya:
insectes, ocells propis de zones
humides (la polla d’aigua, el
martinet blanc o fins i tot el
blauet), peixos com la carpa o
el barb de muntanya, etc. es
poden observar sovint en
aquesta zona tan propera al
centre del poble.
Aquesta riquesa natural també
és un patrimoni del nostre
municipi i l’hem de valorar,
preservar i potenciar adequadament. En aquest sentit, el
rètol també recorda unes mínimes normes de respecte, com
no malmetre la vegetació i
fauna del riu, no alliberar espècies de fauna exòtica, com tortugues de Florida o peixos de
terrari, no fer abocaments de
terres o llençar brossa a les
ribes del riu.
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La plaga de les palmeres afecta de ple Lliçà d’Amunt
Les darreres setmanes s’han produït moltes baixes de palmeres al nostre municipi a causa del morrut roig. 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
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 en un
vehicle convenientment condicionat, per tal que no s’escapin els
insectes, i dipositar-les als punts
de recollida controlats.

MEDI AMBIENT

Promoció del compostatge domèstic
Des de fa gairebé tres anys, a Lliçà d’Amunt es recull la matèria orgànica
mitjançant contenidors específics al carrer, que es transporten a una
planta de compostatge per fer-ne adob. Tanmateix, és molt més sostenible
i lògic poder fer-nos nosaltres mateixos l’adob amb els nostres residus
orgànics, tal com havien fet sempre els nostres avantpassats.
L’Ajuntament va iniciar, fa dos
anys, un projecte de promoció
del compostatge domèstic i
continua oferint aquest pro-

jecte a totes les famílies que
s’hi vulguin apuntar.
Les famílies que s’hi apuntin
rebran material, formació i

IMATGE D’UN COMPOSTADOR

assessorament posterior suficient per poder fer amb normalitat aquest procés natural
d’aprofitament de les restes
orgàniques de les nostres
llars.
Entre els avantatges del compostatge domèstic també figura la bonificació d’un 10% de
la taxa de residus.
Les persones interessades poden
adreçar-se a l’Ajuntament per
tal d’apuntar-se al projecte i,
properament, la regidoria de
Medi Ambient s’hi posarà en
contacte per informar-los de
com es desenvoluparà.

MORRUT ROIG

En el cas de Lliçà d’Amunt, el
punt de recollida controlat
més proper és:
Terra Jardí (Planta de restes
vegetals)
Can Carena

(Al costat de Ca l’Artigues)
Tel.: 678.566.665
També cal efectuar tractaments
per evitar la reinfestació.

LLIÇÀ D’AMUNT CELEBRA
LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
Catalunya celebra, del 22 al 28 de novembre, una nova edició
de la Setmana de la Ciència. Lliçà d’Amunt també ho celebra i
es portaran a terme diverses activitats científiques als centres
d’ensenyament, tant a les escoles de primària com a l’institut.
Catalunya celebra, del 22 al 28
de novembre, una nova edició de
la Setmana de la Ciència. Lliçà
d’Amunt també ho celebra i es
portaran a terme diverses activitats científiques als centres d’ensenyament, tant a les escoles de
primària com a l’institut.
Les activitats a les escoles de
primària consistiran en tallers
sobre energies renovables, en
concret sobre energia solar. Cal
destacar que totes les escoles
de Lliçà d’Amunt compten amb
instal·lacions solars, bé de tipus
tèrmic (escoles Rosa Oriol i Martí
i Pol), dirigides a escalfar aigua,
o fotovoltaiques (escoles Països
Catalans i Sant Baldiri), per produir electricitat.
A l’institut estan previstes les
següents activitats:

• Xerrada sobre Tintin i la ciència,
a càrrec de Manuel Moreno,
professor de física de la Universitat Politècnica de Catalunya.
• Xerrada sobre l’espai, a càrrec
d’Albert Tomàs, director tècnic
de l’empresa NTE de Lliçà
d’Amunt.
• Taller sobre eficiència energètica, a càrrec de l’empresa
Intiam Ruai.
També es farà el concurs de problemes de lògica a través del web
de l’Ajuntament. Entre els encertants de la solució dels problemes que surtin cada dia de dilluns
a divendres se sortejarà un cap
de setmana per a dues persones
al Centre de Desenvolupament
Sostenible de les Planes de Son.
Consulteu el web municipal per
conèixer-ne el funcionament.
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Adopta un animal!

Subvenció per a la identificació
d’animals de companyia
Tots els propietaris de gossos i gats estan obligats a tenir els seus animals
identificats.
L’Ajuntament ha realitzat diverses campanyes de subvenció per
a la identificació d’animals de
companyia per tal de facilitar el
compliment de la normativa i,
sobretot, evitar l’abandonament.
Fins a finals d’any, encara podeu
identificar amb microxip els
vostres animals a un preu inferior al normal.
Si voleu gaudir d’aquesta campanya, heu de dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament amb la cartilla
sanitària de la vostra mascota
perquè us informin de les condicions.

Aquesta és una nova secció que vam estrenar el passat 2009 a l’Informa’t. L’objectiu
és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers,
dels quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus
propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han
de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.
cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la
recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest
motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:
Nom: Eureka (perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 3 anys i 5 mesos
Dies CAD: 5 mesos

Nom: Golfo
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 1 anys i 11 mesos
Dies CAD: 3 mes

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

Nom: Pilu (Perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 1 any i 4 mesos
Dies CAD: 4 mesos

Nom: Mun (Perdut)
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Boxer
Sexe: Mascle
Edat: 5 anys i 1 mesos
Dies CAD: 1 mesos

GOS AMB MICROXIP

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.

BENESTAR I FAMÍLIA

Lliçà d’Amunt commemora
el Dia Internacional contra la violència de gènere
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra la violència de gènere i des del Pla d’igualtat dona-home de la
regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament, amb la col·laboració d’altres regidories i de les entitats de dones: Amunt
dones i Dones del Tenes, s’ha programat tot un seguit d’activitats per commemorar-ho. Aquestes activitats es portaran a
terme sota el lema “Qui t’estima no et fa mal”.
Hi haurà la lectura d’un manifest i l’activitat “Fica-li gol a la
violència!”, a més d’un taller

de desenvolupament d’habilitats relacionals en la parella i
cinefòrum als centres cívics:

CARTELL

“Las mujeres de verdad tienen
curvas” (Palaudàries) i “La
boda de Muriel” (Ca l’Artigues). També s’ha programat
una obra de teatre, “En Pie”, a
l’Ateneu l’Aliança, i un “Contacontes amb perspectiva de
gènere”, a la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
Podeu consultar el programa
complet al web de l’Ajuntament
o bé trucant al Pla d’igualtat
(93 841 52 25; ext. 317).
Dades sobre la violència
de gènere a Lliçà d’Amunt
Lliçà d’Amunt compta amb
un protocol d’actuació en
violència de gènere per a
l’àmbit de la Vall del Tenes
en el qual participen Serveis

Socials, un agent d’igualtat,
Cossos de Seguretat (Policia
Local i Mossos d’Esquadra) i
els centres d’atenció primària.
L’Observatori de la violència
de Lliçà d’Amunt ha recollit la
informació de 20 casos de violència de gènere al nostre
municipi durant l’any 2010,
que han estat atesos dins del
circuit d’atenció del protocol.
D’aquests casos, en més de la
meitat (57%) hi ha hagut
denúncia i un 31% de les
dones tenen ordre d’allunyament. Respecte a la procedència de les dones, el 89% són de
nacionalitat espanyola. A més,
un 73% ha patit violència per
part de la parella, 21% per part

de l’exparella i la resta per part
d’altres familiars. En tots els
casos, hi ha hagut violència
psicològica i en un 74%, violència física.
A Lliça d’Amunt també comptem amb un Punt d’Informació
i Assessorament per a Dones
que ofereix una atenció integral
(acollida, acompanyament,
seguiment, assessorament legal
i psicològic, etc.) a les dones
que pateixen o han patit una
situació de violència.
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El PADI ofereix un taller per treballar
la millora de la relació de parella
El primer pas per aconseguir una relació de parella estable i feliç consisteix a fer-nos conscients de les
pròpies mancances i fer un treball personal per aprendre a relacionar-nos de forma constructiva.
El Punt d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI) de l’Ajuntament oferirà un Taller de
desenvolupament d’habilitats
relacionals en la parella, dirigit
per la psicòloga del PADI
Esther Menéndez, que comen-

çarà el 5 de novembre i finalitzarà l’11 de març.
Durant 16 sessions, que tindran lloc els divendres de
10.30 a 12.30 h, es treballarà
el desenvolupament d’habilitats personals i interpersonals,
les estratègies d’afrontament

BENESTAR I FAMÍLIA

dels problemes i conflictes, la
gestió de l’estrès i l’adquisició
de motivació; tot això, amb la
finalitat que la relació de parella pugui ser un espai de creixement mutu.
L’eix conductor del taller seran
exercicis escrits, a partir dels

quals s’introduiran les explicacions i un debat per part del
grup.
No cal que vingui la parella, ni
és necessari tenir parella en el
moment actual, però sí haver
tingut alguna relació estable al
llarg de la vida.

CARTELL DEL TALLER

BENESTAR I FAMÍLIA

L’Ajuntament elabora
2a Setmana de la Gent Gran
dia 1 d’octubre se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran i per
un Pla d’Igualtat Intern Elcelebra-ho,
l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
L’Ajuntament va posar en marxa, el passat mes
de juliol, l’elaboració d’un Pla d’Igualtat Intern.
S’ha començat per la primera fase: la diagnosi
de la situació d’igualtat.

L’Ajuntament, amb el suport
de l’Oficina de Promoció de
Polítiques d’Igualtat DonaHome de la Diputació de Barcelona, ha començat el procés
d’elaboració del Pla d’Igualtat
Intern d’Oportunitats de
Dones i Homes, per donar resposta als nous requeriments
legislatius en matèria d’igualtat
sorgits a partir de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes
(Llei orgànica 3/2007).
Els Plans d’Igualtat Interns són
una estratègia per assolir la
igualtat real entre dones i
homes, a fi de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en
l’àmbit laboral.

El Pla d’Igualtat Intern té com
a objectiu fer un pla d’acció
que incorpori la perspectiva de
gènere en la cultura organitzativa de l’Ajuntament.
Aquest pla s’estructura en tres
fases:
a) Diagnosi de la situació
d’igualtat.
b) Disseny i elaboració del Pla
per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
c) Implantació i avaluació
final.
Per dur a terme la segona fase,
“Disseny i elaboració del Pla
per a la igualtat efectiva de
dones i homes”, es procedirà a
la creació d’una Comissió
d’igualtat, com a òrgan de
debat i de proposta d’actuacions, a través de la qual es
manifestin les sensibilitats i
inquietuds de tot el personal i
que serveixi de mecanisme de
seguiment de l’evolució de la
institució en matèria d’igualtat
d’oportunitats.

i Condis, ha organitzat la 2a Setmana de la Gent Gran, que va començar el
passat mes d’octubre, majoritàriament al Casal de la Gent Gran.
Les activitats van començar el
divendres 1 d’octubre amb la
inauguració d’una exposició
d’olis de Jaume Creus, que es
va poder visitar fins al 31 d’octubre.
El dilluns 4 d’octubre es van
iniciar tres campionats: un de
petanca (els dilluns i els
dimecres, de 10.30 a 12.30 h,
al Parc del Tenes); un de dòmino (cada dia, a les 16 h); i un de
parxís (cada dia, a les 17 h).

El dimarts 5 d’octubre hi va
haver una xocolatada per a
grans i petits, ja que els avis
van poder convidar a berenar
els néts.
Tots els dimecres d’octubre, es
van fer Jocs intergeneracionals:
“Juguem nens i grans als jocs
tradicionals de la gent gran:
parxís, dominó, petanca...”.
El dijous 7 d’octubre, va tenir
lloc un Homenatge a la Gent
Gran de 90 anys, als quals
se’ls va lliurar una placa i
se
se’ls va oferir un refrigeri.
se
Els divendres, del 15 d’ocE
tubre
al 19 de novembre,
t

de 10 a 12 h, es fa un Taller de
qualitat: “Aprofita ara que ets
gran”, per aprendre a envellir
amb qualitat de vida, superant
i adaptant-se a aquesta etapa.
El dimarts 19 d’octubre va
tenir lloc un Intercanvi de
Casals i es va anar a visitar el de
Sant Boi de Lluçanès.
Finalment, el dimecres 27
d’octubre, hi va haver un
Concurs de truites de tot
tipus: “Vine i participa amb la
teva millor truita salada o
dolça!”. Tant el guanyador
com els participants van tenir
premi.

PARTICIPANTS A L’INTERCANVI AMB EL CASAL D’AVIS DE SANT BOI DE LLUÇANÈS
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Ajuts escolars per al curs 2010/2011
Els ajuts que es donaran sumen un total de 76.753,40 euros.
L’Ajuntament ha recollit
1.053 sol·licituds d’ajuts escolars per al curs 2010/2011.
Un cop valorades, segons els
criteris establerts, n’ha aprovat 738 i n’ha denegat 315.
Els ajuts que es donaran
sumen un total de 76.753,40
euros. Es podien sol·licitar
ajuts en concepte de quota
d’escola bressol, menjador
d’escola bressol, sortides escolars, material escolar i AMPA,
menjador escolar i ajuts complementaris.
Concepte
Quota d’escola bressol

L’Ajuntament atorga els ajuts
d’escola bressol, sortides escolars, material escolar i AMPA,
i ajuts complementaris.
En el cas dels ajuts de menjador
escolar, provenen del Consell
Comarcal i de l’Ajuntament,
repartits de la següent manera,
segons l’aplicació del barem de
puntuació establert:
• Consell Comarcal: 60 alumnes (6 i més punts).
• Ajuntament: 87 alumnes (4 i
5 punts).

Nombre
de sol·licituds
37

Aprovades

350

350
276

300

200

147
135

150
74

100
50

37

22

32
15

15

2

Escola bressol quota
Sol·licituds

Denegades

Escola bressol
menjador
Aprovats

Sortides escolars

15

20.160,00 euros

17

7.065,00 euros

Sortides escolars

350

276

74

Pressupost 2011

Material escolar i AMPA

350

276

74

11.336,40 euros

Menjador escolar

282

147

135

37.852,50 euros (fins desembre 2010)

2

2

0

1.053

738

315

76.753,40 euros

Reflexions per a l’educació
dels fills i filles a l’institut
Els pares i mares de l’IES Lliçà podran gaudir, aquest mes de novembre,
d’una dinàmica de grup anomenada Aula Família, proporcionada per la
Diputació de Barcelona.
tiques i experiències exposades
pels participants.
L’activitat consta de dues sessions i es realitzarà durant els
dimarts 2 i 9 de novembre a les
18 h a l’institut.

“COM INTERPRETAR I EXPLICAR ELS CONTES?”
Durant aquest mes de novembre,
a l’Escola Bressol Nova Espurna,
podreu gaudir de l’activitat “Com
interpretar i explicar els contes?”
a càrrec de l’escriptora i narradora de contes Mercè Escardó.

Aquesta activitat es farà el
dimecres 17 de novembre a les
21 h a l’Escola Bressol Municipal
Nova Espurna.

Material i AMPA

Menjador escolar

Menjador (ajuts
complem.)

30%

339,50 euros (fins desembre 2010)

EDUCACIÓ

Com interpretar i explicar els contes als més petits?

0

Denegats

Despesa

22

pativa, els pares i mares puguin
reflexionar entorn a temes d’actualitat relacionats amb el
desenvolupament afectiu,
intel·lectual i relacional dels
fills i filles, d’acord amb aportacions teòriques dels docents de
l’Aula Família, tècniques didàc-

2

0

15

Aquesta activitat sorgeix amb
la intenció de sensibilitzar i
anar obrint espais de diàleg,
reflexió i intercanvi entre les
famílies, al voltant de l’educació dels fills i filles.
És una proposta que s’ofereix
perquè, d’una manera partici-

74

17

32

TOTAL

282

276

250

Menjador d’escola bressol

Ajuts complementaris

350

70%
Aprovats

Denegats
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Un llibre recull noms
de llocs, cases i persones
de Lliçà d’Amunt
“El Sot d’en butifarra, saps on és? I el carrer de la Ganiveta? Ara és el
de Pau Claris. Saps que Palaudàries va ser construida a començaments
del segle X. En parla un document del 904 i en diu «Palatio Aries»”.
Aquest mes de novembre es
farà la presentació del llibre
“Recull onomàstic de Lliçà
d’Amunt”, de l’historiador
Enric Garcia-Pey, editat per
l’Ajuntament; serà el dissabte
27 de novembre, a les 12 h, a
la sala d’actes de la Biblioteca
Ca l’Oliveres.
El llibre “Recull onomàstic de
Lliçà d’Amunt” és un llibre de
toponímia.
La toponímia és una disciplina
lingüística que estudia i registra els noms propis d’un lloc,
en cerca l’origen i l’evolució,
n’aclareix el significat i en

regula l’ús correcte, tant oral
com escrit.
Així doncs, gràcies a la feina i
l’esforç de l’entitat Grup
l’Abans i de l’autor, Enric García-Pey, tenim un llibre de
toponímia de Lliçà d’Amunt,
un recull de noms de llocs,
cases i persones del poble,
acompanyat de fotografies històriques i actuals. Les fotografies actuals del llibre han anat
a càrrec dels fotògrafs Màrius
Gómez i Josep Prims.
La presentació del llibre anirà
a càrrec de l’Alcalde, Ignasi
Simón, l’historiador Joan Gar-

riga i l’autor del llibre, Enric
Garcia-Pey.
Les paraules i mots que designen espais, camins, carrers,
barris, etc. del nostre poble
ens ajuden a desxifrar escenaris del passat i així comprendre la fesomia dels paisatges
actuals.
Els topònims descriuen l’entorn i d’alguna manera ens
expliquen la història, una relació amb el territori forjada al
llarg dels anys.
El llibre, de més de 350 pàgines, es posarà a la venda el proper mes de desembre.

PORTADA DEL LLIBRE

CULTURA

Segon espectacle del cicle MUDA’T
per aquesta tardor

Aplec de Palaudàries

El segon espectacle d’aquesta tardor del cicle MUDA’T,
de Música, Dansa i Teatre, ens arriba aquest mes de
novembre i s’anomena “Cazando gamusinos”.

Per aquesta ocasió, l’Ajuntament va organitzar una missa,
que va tenir lloc a les 19 h, i
l’actuació del grup de gospel
“Qu4tre 5ing”, que va tenir
lloc a les 20 h, que va delectar

Es tracta d’un monòleg que ens
demostra que ens passem la
vida caçant gamusinos i que és
una llàstima morir i que la gent
digui: “Va ser un treballador
exemplar” i no: “El cabronàs es
va fotre una vidorra de puta
mare i sempre va ser feliç”. Serà
el dissabte 27 de novembre, a
les 20 h, a l’Ateneu l’Aliança.
Aquest monòleg està dirigit per
Carme Malé i interpretat per
Dani Pérez. Concretament, la
sinopsi diu així: “Des que
naixem, cosa que no triem, ens
veiem arrossegats a un món que
sembla ideat per a la servitud.

Treballar per guanyar-se el pa,
arrossegar una llosa anomenada
hipoteca, cotxe, segona residència, unes vacances de 15
dies en algun lloc paradisíac.
Tot gira entorn al concepte de
‘tant tens, tant vals’. Per què?
Que no podem viure al marge
d’allò establert? Total, per arribar a vell i, en deixar de ser ‘útils
per treballar’, començar a viure
realment i fer el que un vol? Als
65 anys? Passin, vegin i deixin
d’una vegada de caçar gamusinos...”.
Podeu comprar les entrades
anticipadament, a un preu de 8

euros, a l’Ajuntament, del 2 al
26 de novembre. El mateix dia
de l’espectacle, durant l’hora
abans de l’inici, podeu comprar
l’entrada a la taquilla de l’Ateneu a un preu de 10 euros. Per
als menors de 18 anys i els joves
amb el carnet d’El Galliner, les
entrades tenen un preu de 5
euros. I, per als socis de l’Ateneu
l’Aliança, el preu és de 8 euros.

Lliçà d’amunt va celebrar l’Aplec de Palaudàries el
diumenge 19 de setembre, a l’ermita de Palaudàries.
els assistents amb les cançons
amb més renom de la música
negra (gospel) en anglès.
L’Aplec d’enguany va comptar
amb l’assistència d’unes 50
persones.

ACTUACIÓ DE GOSPEL
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Itinerari pel patrimoni de Lliçà d’Amunt
La caminada, que va començar amb una mica de pluja i va acabar amb un sol radiant, va comptar
amb la participació d’una trentena de persones.
Dins el marc de les Jornades
Europees del Patrimoni, l’Ajuntament va organitzar una caminada, el passat 26 de setembre,
al voltant de tres elements patrimonials del nostre municipi:
les masies d’El Pinar, Can Ros i
l’Hostal de l’Arengada. La visita
va estar guiada pel regidor Pere
Grau.
La primera parada de la caminada va ser la masia d’El Pinar,
on, a més de les explicacions del
guia, la mestressa va permetre
l’entrada. En aquest mateix
lloc, els organitzadors van oferir un esmorzar. Després d’aga-

far forces amb l’àpat, la caminada va continuar fins a la
masia de Can Ros, on els amos
també van permetre l’entrada.
La darrera parada de l’itinerari
va ser a l’Hostal de l’Arengada.
El guia també va aprofitar el
recorregut per ensenyar per on
està previst que passi el 4t Cinturó i els canvis que pot suposar
en el paisatge.
Cap a finals d’any, s’editarà la
fitxa número 11 del col·leccionable “Les arrels del nostre
poble” amb informació sobre
aquesta caminada.

MASIA D’EL PINAR

CULTURA

CULTURA

Tornen Els Pastorets de Lliçà d’Amunt

Presentació del llibre
“Melmelades casolanes.
80 receptes que surten bé”

Vist l’èxit de participació i d’assistència a les representacions d’Els Pastorets
el passat Nadal, l’Ajuntament ha tornat a programar-los i novament demana
la col·laboració de les entitats i els veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt.
Vist l’èxit de l’any passat,
l’Ajuntament ha contractat,
per segon any, els serveis de la
Companyia Milnotes, per tornar a representar Els Pastorets
de Lliçà d’Amunt.
La Companyia Milnotes són
professionals amb una àmplia
experiència en muntatges escènics i representacions artístiques,
especialment d’Els Pastorets,
que han dut a terme per diferents pobles de tot Catalunya.
En coordinació amb aquesta
companyia, l’Ajuntament fa
una crida a totes les persones
que vulguin participar com
actors i actrius en la representació d’Els Pastorets de Lliçà
d’Amunt.
La representació tindrà lloc el
proper mes de desembre, coincidint amb les festes de Nadal,
al Pavelló Municipal d’Esports,
en sessió de tarda; tanmateix, hi
ha tota una feina prèvia molt
important i de molta enverga-

dura, per poder coordinar tantes persones, entre actors,
músics, cantants...
Per donar-ne més informació,
així com per començar a posar
fil a l’agulla, la regidoria de
Cultura convoca totes les persones interessades a sortir a la
representació a una reunió el
proper dijous 4 de novembre,
a les 21 h, a la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Tanmateix, les persones interessades a formar part de l’especta-

cle d’Els Pastorets de Lliçà
d’Amunt que no puguin assistir
a la reunió poden demanar més
informació a la regidoria de
Cultura, mitjançant una trucada
al 93 841 52 25 o un correu electrònic a cultura@llicamunt.cat.
Convocatòria de reunió:
Dia: dijous 4 de novembre
Hora: 21 h
Lloc: sala d’actes de la
Biblioteca Ca
l’Oliveres

REPRESENTACIÓ D’ELS PASTORETS DE L’ANY PASSAT

“Melmelades casolanes. 80 receptes que surten
bé” és un llibre pràctic per fer melmelades,
confitures i salses.
La sala d’actes de la Biblioteca
Ca l’Oliveres acollirà, el divendres 26 de novembre, a les 19 h,
la presentació del llibre “Melmelades casolanes. 80 receptes
que surten bé”. La presentació
anirà a càrrec de les autores,
Núria Duran i Montserrat Roig.
En acabar, es podrà fer un tast
d’algunes melmelades.
Aquest llibre, el títol del qual
ja suggereix l’èxit assegurat en
l’elaboració d’unes 70 melmelades, és el resultat del treball
rigorós de les autores, dues
persones infatigables, que buscant i remenant i aplicant els
coneixements acumulats en
molts anys d’experiència han
fet un llibre pràctic que ha de
fer les delícies d’aquelles persones que volen esmerçar una
part del seu temps lliure a la

PORTADA DEL LLIBRE

cuina, fent melmelades, confitures i salses.
El llibre consta de 152 pàgines
i conté 40 il·lustracions. Forma
part de la Col·lecció El Cullerot i n’és el número 54. Té un
preu de 13,80 euros.
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Lliçà d’Amunt celebra la 8a Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010 va tenir lloc del diumenge 19 al divendres
24 de setembre. El lema d’aquesta edició era “Mou-te amb el cap per viure millor”.
Lliçà d’Amunt s’adhereix activament a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
des dels seus inicis, ara fa 8 anys.
Per aquesta edició, l’Ajuntament va preparar un taller per
als escolars del municipi, el
mateix que en els darrers anys:
“Tens el teu bus”, on es
construeix una maqueta de bus
a partir d’un retallable de cartró.
En aquest taller, que va tenir
lloc del dimarts 21 al divendres

24 de setembre, durant tot el
matí, a les escoles del municipi,
hi va participar l’alumnat de 4t
de les quatre escoles, un total de
160 nens i nenes. Abans de
l’inici de l’activitat es va fer una
presentació de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura i
una xerrada introductòria, on es
va donar a conèixer l’existència
d’una forma sostenible de moure’s com és l’autobús urbà i els
coneixements bàsics per a la

seva utilització. Després del
taller, hi va haver altres activitats
relacionades amb el tema: Jocs
de mobilitat i Taller de xapes.
També hi va haver fotos dels
busos urbans.
Prèviament, el diumenge 19
de setembre, autobusos dels
anys 60 van recórrer, durant
tot el matí, els quatre municipis de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes. La població va
poder pujar-hi gratuïtament.

AUTOBÚS ANTIC

TALLER “TENS EL TEU BUS”

TRANSPORT I MOBILITAT

Conveni per a la millora del transport públic a la Vall del Tenes
La Diputació de Barcelona, la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, els ajuntaments que en formen part i l’ajuntament
de Parets del Vallès han signat un conveni per a la millora del transport públic a la Vall del Tenes.
La Presidenta delegada de
l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona, Anna
Hernández, el president de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, Ignasi
Simón, els alcaldes dels ajuntaments d’aquesta mancomunitat i l’alcalde de l’Ajuntament
de Parets del Vallès van signar,
el 23 de setembre, a la Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà
d’Amunt, un conveni de
col·laboració per a la millora i
l’impuls del transport públic
d’alta velocitat comercial que
permeti un canvi qualitatiu i
competitiu respecte del vehicle
privat a la línia del “bus exprés”,
que es va posar en funcionament a principis de juliol.
El conveni estableix el marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els promotors del “Bus exprés de la Vall
del Tenes” (la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del
Tenes i els Ajuntaments de

REPRESENTANTS DE LES ENTITATS SIGNANTS DEL CONVENI

del carrer d’Aragó i l’Avinguda de Catalunya, de Parets del
Vallès, així com la col·locació
de semàfors i del regulador,
del cablejat i de la seva
connexió.
• Adaptació semafòrica per a la
priorització del pas dels autobusos que presten el servei.
• Elaboració del projecte d’execució de la cruïlla semafòrica
a Parets del Vallès, així com
de priorització del pas d’autobusos en l’itinerari que discorre pels municipis de la
Vall del Tenes.

D’acord amb aquest conveni,
la Diputació de Barcelona executarà les obres de senyalització vertical i horitzontal consistents en:
• Repintar les marques vials.
• Substitució de la senyalització vertical de codi de la
Diputació de Barcelona existent.
• Instal·lació semafòrica, a la
carretera BV-1604, a la cruïlla

El pressupost màxim que destinarà la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en aquest pacte
és de 50.000 euros.
El president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes i alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, va
remarcar que l’acord és fruit de
la col·laboració dels pobles de
la Vall del Tenes, als quals

Bigues i Riells, Santa Eulàlia
de Ronçana, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall i Parets del Vallès)
en la millora de les carreteres
B V- 1 4 3 5 , B V- 1 6 0 2 i
BV-16004, per les quals discorre la línia de servei de transport públic regular de viatgers
“Barcelona-Parets del VallèsLliçà de Vall-Lliçà d’AmuntSanta Eulàlia de RonçanaBigues i Riells”.

s’afegeix Parets del Vallès, amb
l’objectiu de millorar les
infraestructures per on passa la
línia del Bus Exprés, un transport públic de viatgers per
carretera que dóna cobertura a
una àrea de més de 50.000
persones.
La Presidenta delegada de
l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona,
Anna Hernández, va emfatitzar la funció social que
tenen les carreteres locals,
que “han de servir no únicament per facilitar la mobilitat del transport privat sinó
també per desenvolupar un
transport públic que serveixi per cohesionar poblacions disseminades, com és
el cas”. Segons Hernández,
la Diputació ha apostat per
donar suport a aquest projecte conjunt que “no és
gaire comú en els temps que
corren”.
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ESPORTS

L’Ajuntament
promou col·laborar
amb La Marató de TV3

1r Memorial Paco Casanova

Per cinquè any consecutiu,
l’Ajuntament s’ha adherit per
col·laborar amb la campanya
de la Marató de TV3, que
aquest any tindrà lloc el diumenge 19 de desembre i estarà
dedicada a les lesions medul·lars
i cerebrals adquirides.
Des de la Regidoria de Transport Públic i Mobilitat es portarà a terme la campanya «Puja
al Bus per La Marató», amb la
finalitat de destinar a la dinovena edició de La Marató de TV3
la recaptació que es faci entre les
tres línies urbanes de Transports
de Lliçà d’Amunt durant tota la
jornada del divendres 17 de

desembre. L’activitat és tan senzilla com diu l’eslògan: agafar
l’autobús, encara que només
sigui per pujar en una parada i
baixar a la següent; d’aquesta
manera ja s’haurà aportat quelcom a la causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del Bus d’aquesta
jornada seran l’aportació popular que Lliçà d’Amunt farà a La
Marató de TV3 d’enguany, per
cercar els mètodes i les tècniques que puguin arribar a curar
els afectats de les lesions
medul·lars i cerebrals adquirides o millorin de manera significativa la seva qualitat de vida.

Lliçà d’Amunt va homenatjar el que fou president del Club Futbol Sala Lliçà
d’Amunt des dels seus inicis.
El Club Futbol Sala Lliçà
d’Amunt i l’Ajuntament van
organitzar el 1r Memorial Paco
Casanova, que va tenir lloc el
passat 18 de setembre, al
Pavelló d’Esports.
Hi va haver un partit d’exjugadors del club, a més de par-

laments institucionals a càrrec de l’Alcalde, Ignasi
Simón, i l’actual president
del club, José Luis Mon, i la
reproducció d’un audiovisual
d’homenatge al que fou president del club des dels seus
inicis, Francesc Casanova,

que va morir el passat mes
d’abril.
També es va fer la presentació
dels equips del Club Futbol
Sala Lliçà d’Amunt i el primer
equip va jugar un partit.

CLUB FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT

OBRES I SERVEIS

Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable de Can Salgot
L’Ajuntament, a través de SOREA, ha finalitzat la primera fase de les obres de millora de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del barri de Can Salgot.
La primera fase de les obres de
millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable del barri de Can
Salgot ha consistit a realitzar
una millora en la infraestructura
general per tal d’augmentar
cabals i pressions d’aigua.
S’ha instal·lat una nova estació
de bombament i, d’aquesta

manera, s’ha incrementat en 7
cops la capacitat de transport de
l’aigua potable al dipòsit des
d’on se subministra al barri.
Aquesta estació s’ha ubicat en el
dipòsit del Servei Municipal
d’Aigües de Lliçà d’Amunt
situat al Passeig de Sant Valerià,
on les infraestructures bàsiques

d’electricitat i edificació ja hi
són presents. Per tant, s’ha aprofitat aquest dipòsit per realitzar
l’obra amb les modificacions
pertinents.
A més, aquesta nova ubicació
del bombament permet tenir
un sistema d’abastament d’aigua
potable per al barri independent

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

de la resta del municipi i, per
tant, aliè a altres problemàtiques
que poden afectar a l’abastament del barri, sobretot en èpoques de forta calor.
El nou sistema d’abastament
també permet incrementar la
pressió de Server en 1,5 kg/cm2,
cosa que fa que els carrers amb

DIPÒSIT DEL PASSEIG DE SANT VALERIÀ

punts concrets de cota topogràfica elevada puguin gaudir d’un
subministrament continu
d’aigua i, en alguns casos, previ
estudi d’un tècnic especialista
en instal·lacions interiors
d’aigua, podran gaudir de servei
directe d’aigua.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El SEOVT, al servei de l’empresa, els aturats
i els treballadors

Cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu:
Hores

Data Inici

Data Finalització

Horari
del curs

Aplicacions informàtiques de gestió
comercial integrada

80

20-9-2010

19-9-2010

16-20 h

Aplicacions informàtiques de gestió
de personal (nòmines i seguretat
social)

80

20-10-2010

17-11-2010

16-20 h

Informàtica bàsica, gestió de
bases de dades i aplicacions administratives

60

18-11-2010

15-12-2010

16-20 h

Aplicacions informàtiques de gestió
financera comptable

80

16-12-2010

28-1-2011

16-20 h

Nom del curs

En el marc de les activitats del Servei d’Empresa
i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT), va
tenir lloc una jornada empresarial titulada
“Internacionalització: un camí de futur”, el passat
6 d’octubre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Lliçà de Vall.
La Mancomunitat de la Vall del
Tenes, a través del Programa
Èxit, va organitzar la jornada
“Internacionalització: un camí
de futur”, el passat 6 d’octubre,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
de Lliçà de Vall. Aquesta
jornada anava dirigida a
empreses interessades a conèixer
els aspectes fonamentals per
dur a terme un procés de
internacionalització i, a la
vegada, estar al dia dels
mecanismes d’ajut i finançament
existents en el territori català.
Des del Programa Èxit-Suport
Empreses, es busca donar respostes a qüestions actuals i
concretes; així doncs, els
empresaris assistents van
poder conèixer els mecanismes pels quals es duu a terme
un procés d’internacionalització, descobrir quines són les
oportunitats actuals i quins
són els resultats i les conclusions a les quals es poden arri-

bar després d’un procés
d’obertura de mercats. Tanmateix, sovint cal executar
aquest procés amb la
col·laboració d’experts en la
matèria i estar preparats per
dur a terme un seguit de
inversions que són necessàries
però que alhora poden resultar un escull en la decisió
final. Per aquest motiu, també
es van plantejar quines possibilitats i alternatives de finançament i ajut públic s’ofereixen en l’actualitat.
La benvinguda a la jornada va
anar a càrrec d’Andreu Carreras, alcalde de Lliçà de Vall.
Seguidament, Francesc Delgado, gerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, va
explicar el Programa Èxit de
la Mancomunitat de la Vall
del Tenes. La jornada “Internacionalitzaci: un camí de
futur” va anar a càrrec de Joan
Tristany, director general

Per a accedir a aquests cursos és imprescindible estar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

d’AMEC (Associació Multisectorial Empreses Exportadores). En el tema d’Ajuts i
Subvencions a la Internacionalització de l’Empresa va
parlar Jordi Castells, cap d’Informació i Orientació Empresarial d’ACC1Ó. Després
d’un torn de preguntes, Ignasi Simón, alcalde de Lliçà
d’Amunt i president de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes, va cloure la jornada.
El Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes
(SEOVT) dóna informació i
assessorament a les empreses i
disposa d’una borsa de treballadors del municipi que busquen feina. A més, ofereix
formació per a treballadors en
actiu i aturats, i orientació
laboral per a l’ocupació.

Per a l’empresa:
• Demanda laboral i gestió
d’ofertes de feina.
• Informació i assessorament
a emprenedors (Programa
Èxit)
• Diagnosi empresarial (Programa Èxit).
• Informació sobre subvencions i finançaments (Programa Èxit).
• Jornades empresarials amb
l’objectiu de donar eines de
consulta i assessorament al
teixit productiu del nostre
territori (Programa Èxit).

• Cursos per millorar la competitivitat professional en
diferents sectors: administració, logística, manteniment, etc.
Formació:
Formació per a treballadors
en actiu i aturats.
Ocupació:
• Orientació laboral i professional.
• Gestió d’ofertes de feina.
• Espai Club de Feina, amb
recursos per a la recerca activa de feina.

MÉS INFORMACIÓ:
Tel. 93 841 58 12
www.mancomunitatvalltenes.cat
seovt@mancomunitatvalltenes.cat

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

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

del llenguatge.

☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.
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L’expedient disciplinari i suspensió de feina
i sou a l’anterior Secretari municipal costa
més de 350 mil euros a l’Ajuntament
Finalment, el Jutge ha donat la raó al Secretari municipal, al qual l’anterior equip de govern
va suspendre de feina i sou. Tot el procediment legal ha suposat un cost de més de 350 mil
euros per l’Ajuntament, als quals s’han d’afegir 4.658,21 euros de despeses judicials.
L’equip de govern que hi havia en aquell moment va iniciar, el
18 de març de l’any 2004, un expedient disciplinari, amb
suspensió de feina i sou, al Secretari de l’Ajuntament.
El Secretari va interposar un recurs de reposició i, mentre va
durar, l’Ajuntament li va haver d’abonar mensualment els salaris de tràmit que marca la Llei.
Finalment, el Jutge ha donat la raó al Secretari i ha condemnat l’Ajuntament a abonar el salari que ha deixat de percebre
durant tot aquest temps amb els corresponents interessos, a
més de reintegrar-lo al seu lloc de treball.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

BRUT
PAGAT
4.626,61
20.170,46
19.970,35
20.769,49
21.388,92
22.056,00
26.319,29

DESPESA TOTAL DE L’AJUNTAMENT PEL SECRETARI
BRUT MENSUAL PATRONAL PATRONAL RECÀRREC
SENTÈNCIA
PAGAT
SENTÈNCIA
3.874,50
1.921,91
76,5
17,48
22.297,30
7.366,94
621,23
141,91
23.216,13
10.211,76 945,56
216,02
25.355,22
10.311,01 1.378,73
312,93
27.572,71
7.397,80
4.862,30
1.105,89
28.619,29
7.297,08
5.273,13
1.199,95
0,00
7.854,75
0
0,00

DEMORA

TOTAL

956,95
5.351,35
4.643,22
4.056,84
3.033,00
1.574,06
0,00
TOTAL

11.473,95
55.949,19
59.203,04
62.184,22
65.360,62
66.019,51
34.174,04
354.364,57

COMUNICACIÓ

Aquesta tardor, novetats a VOTV
VOTV ha iniciat la tardor amb algunes novetats.
Les principals novetats en la
programació de VOTV en
aquest inici de tardor són les
següents:
• S’ha estrenat l’INFOESPORTS, un nou programa
d’esports que repassa els
esdeveniments esportius.
• El PUNT DE PARTIDA, el
programa de debat de VOTV,
ha tornat després de les
vacances. Aquest programa,
que ha inaugurat un nou

decorat, anirà donant voltes
per diferents pobles.
• C-60, sota aquest nom de
carretera que uneix el Vallès
i el Maresme, s’ha estrenat
un nou programa de reportatges d’actualitat. Aquest
programa vol aprofundir en
alguns temes d’actualitat
que afecten a les dues comarques.
• S’ha estrenat DIARI DE LA
MÚSICA, un programa que

repassa l’actualitat musical
del Vallès i del Maresme.
• VALLÈS FEUDAL és un
nou programa, divulgatiu
però també d’entreteniment,
que repassa el llegat medieval
de la comarca.
• APC-Agenda de propostes
culturals. És un nou espai
que s’emet tots els dijous
amb l’objectiu d’oferir les
principals propostes culturals que tenen lloc durant el

cap de setmana als pobles
que formen el Consorci de la
TDT del Vallès Oriental.
• Retransmissions esportives.
Aquesta tardor s’ha començat
a emetre, dos cops al mes, una
retransmissió esportiva en
diferit de diferents esports
que es practiquen als pobles
del Consorci. VOTV també
emet alguns partits del Fraikin Balonmano.
• TITULARS. VOTV emet
uns breus espais amb els titulars de premsa de les dues
publicacions de pagament de
la comarca, El 9 Nou i la
Revista del Vallès.

Una altra novetat de VOTV
d’aquesta tardor és que es van
inaugurar dues delegacions, a
Caldes de Montbui i a la
Garriga, completant així la
segona fase de VOTV.
Per altra banda, des de VOTV
i des del Consorci de la TDT
del Vallès Oriental se segueix
treballant tant amb el Ministeri com amb el Departament
per aconseguir la plena cobertura de VOTV a tota la
comarca.

COMUNICACIÓ

VOTV obté uns bons resultats
d’audiència
Vallès Oriental Televisió (VOTV) se situa com la primera televisió comarcal
del Vallès Oriental amb 7.000 espectadors diaris, segons les dades que va
fer públiques el passat 30 de setembre el Baròmetre de la Comunicació.

A més de ser la més vista a la
comarca, VOTV es consolida
com la tercera televisió pública
comarcal de Catalunya, amb
només un any de vida.
Les dades d’audiència donen
23 mil espectadors mensuals i
una quota de pantalla d’un
2,2% entre totes les televisions
locals i comarcals de Catalu-

nya, situant a VOTV com la
tercera televisió comarcal
pública de Catalunya, només
per sota de Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, i Maresme
Digital televisió, i per sobre de
televisions de llarga trajectòria
com les de Badalona, Hospitalet o Reus.
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CRÒNICA DEL PLE
CRÒNICA DEL PLE
PLE ORDINARI DE 30
DE SETEMBRE DE 2010
Ordre del dia de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior.
APROVAT
PER UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
ASSABENTATS

3. Encomanar a l’Empresa
Municipal d’Obres de
l’execució de les obres del
Projecte d’Urbanització dels
passeig de Sant Valerià i del
vial d’accés i aparcaments
de l’IES Sant Valerià.
S’encarrega a l’Empresa Municipal
d’Obres de Lliçà d’Amunt les
obres del Projecte que té un pressupost d’1.891.657,77€.
APROVAT
PER UNANIMITAT

4. Aprovació dels fitxers amb
dades de caràcter personal.
APROVAT
PER UNANIMITAT

5. Subvenció del projecte de
tanatori a Lliçà d’Amunt.
Es va presentar a la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya i
dins del pla únic d’obres i serveis
(PUOSC 2011), una subvenció per
valor de 250.000€ que s’ha concedit per a la realització del projecte
d’un tanatori per Lliçà d’Amunt.
El cost total de l’equipament seria
de 635.260,08 amb l’IVA inclòs.
ERC pregunta si s’inclou dins del
PUOSC o pel contrari és algun
programa especial i està fora de
les sol·licituds habituals.
L’alcalde li respon que és una
línia de finançament fora de les
habituals, extraordinària i específica per aquesta actuació.
APROVAT
PER UNANIMITAT

6. Autorització de l’ús de les
oficines a l’Organisme de
Gestió Tributària.
APROVAT
PER UNANIMITAT

7. Aprovació de l’Al·legació al
Quart Cinturó.
L’alcalde Ignasi Simón del
PSC diu que el document
d’al·legacions és llarg però que
recull tots aquells aspectes tècnics del perquè no s’accepta
l’actual traçat. Incideix en que no
es respecta i incompleix la normativa mediambiental vigent a
Catalunya. Tampoc la planificació del Pla Territorial Metropolità
de Barcelona. A les al·legacions
també es demana que es considerin les quatre opcions que en
el seu moment es van presentar,
perquè es tornin a estudiar. Diu
que s’ha de dir un “no” contundent a aquesta proposta que es
presenta. Cedeix torn de paraula
als grups.
Pere Grau de CiU afirmà què
està amb l’ànim de tots els partits representats a l’Ajuntament
que es respecti el territori. Per
això aquesta ha de ser i és una
qüestió de poble. Que malgrat
les diferències conceptuals que
cada força política té al respecte
d’aquesta infraestructura, la unió
és significativa per a evitar la
implantació d’aquesta via.
Joaquim Ferriol d’ERC considera que aquesta força política de
tots per oposar-hi, no únicament
bé motivada per les mancances
tècniques que es contemplen
en el projecte, sinó que també
pel tipus de via que es vol fer.
Unitat i mobilització per la preservació de l’entorn, perquè en
el projecte es tingui en compte
l’impacte mediambiental i també
sobre la xarxa local de carreteres.
Considera que la força política ha
de servir així mateix per oposars’hi a la infraestructura.
Per la seva part Francisco León
d’ICV-EUiA fonamenta que
aquesta és la pitjor alternativa
que es podia haver fet i que les

al·legacions tècnicament es poden
suplir, i que per això necessiten
que tota la gent els empenyin a fi
d’evitar que es tiri endavant amb
el projecte.
Josep Santiago Ariza del PP diu
que s’ha agafat el projecte més
barat, més econòmic i que contràriament no hi ha cap proposta
alternativa que aprofiti la C-55,
per exemple, quan era una proposta econòmicament més viable
que el traçat que proposa actualment i que incideix negativament
sobre el municipi.
Tanca la intervenció l’alcalde
Ignacio Simón recordant
les accions previstes el dia 9
d’octubre i demana la màxima
participació ciutadana en els
actes previstos.
APROVAT
PER UNANIMITAT

8. Afers urgents
Es presenta la proposta d’acord al
Ple, presentada pel grup d’ERC,
d’ampliació per dos mesos més
del termini d’exposició al públic
del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Lliçà
d’Amunt.
El regidor d’Urbanisme diu que
l’ampliació sol·licitada no atén a
cap dels supòsits d’obligat atorgament, pel fet que, a més, el
POUM ha abastat àmpliament
l’exposició al públic, s’han acomplert els períodes, s’ha fet l’esforç
d’informar a les persones que
els ha interessat la planificació
als centres cívics, i a més s’han
fet reunions amb les entitats i
s’estan tramitant les al·legacions,
el que comportarà dos mesos
més de termini. Diu que l’equip
de govern ha actuat de manera
compromesa amb l’elaboració
d’aquest POUM des del moment
que tracta la planificació amb
una visió global pels propers 15
anys i no parcial com es tenia fins
ara. Per aquests motius l’equip de
govern n’està en contra i denega
l’ampliació de terminis justificant la negativa per tot el que
s’ha exposat i també perquè els

terminis són molt superiors al
que s’estableix al Test Refós de la
Llei d’Urbanisme.
ERC afirma que si s’han esperat 20 anys per elaborar un
POUM, no bé d’una pròrroga
de dos mesos més. Qüestiona la
participació ciutadana, perquè
es va fer a principis de juliol i
a Ca l’Artigues no va participar
pràcticament ningú. La ciutadania, continuen dient, ha pres
consciència fa pocs dies si es té
en compte el mes de vacances
i la festa major. Afegeix que a
més hi ha pel mig la tramitació
del tema del Quart Cinturó i
el gasoducte de Palaudàries.
Motius tots ells perquè s’ampliï
el termini d’exposició i la ciutadania reflexioni sobre el
POUM.
ICV-EUiA s’afegeix a la proposta
d’acord presentada per ERC afegint que als barris no se sap què
és el POUM, en tant que la participació no ha significat cap èxit
i que és ara quan la gent comença
a agafar consciència sobre el Pla
d’Ordenació.
La resposta que els dos grups
reben per part del regidor
d’Urbanisme és que l’esforç
d’informació i de participació
s’ha fet. Insisteix que ara s’entra
en el període de resposta a les
al·legacions i, per tant, caben
encara més possibles modificacions.
PSC – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

9. Mocions
ICV-EUA presenta una moció
perquè es retiri la requalificació
de l’ús prevista al sector Figueres
que es presenta al POUM i
perquè es faci una reunió amb
el comitè dels treballadors de
l’empresa Figueres i tots els grups
politics, amb la finalitat de cercar
una solució per al manteniment
dels dotze llocs de treball afectats
per la regulació d’empresa i els

que també podrien veure’s afectats en un futur.
L’Alcalde enumera les empreses
que des de que es va arribar al
govern municipal s’han visitat,
entre elles Figueres, amb l’ànim
de conèixer les inquietuds que
tenen les mateixes respecte del
municipi. Per aquest fet diu que
totes les al·legacions que es presentin contra el POUM i vinguin
d’on vinguin, s’estudiaran, es tindran en compte i es modificaran,
si s’escau.
Respon ICV-EUiA que sigui en
aquest Ple on es prengui la decisió
de retirar del POUM la requalificació del sector urbanístic i que
l’Ajuntament es reuneixi amb el
comitè d’empresa i l’empresa.
Intervé el representant del grup
d’ERC afirmant que la retirada de la requalificació és una
voluntat política i que és en el
Ple, votant a favor, com es pot fer
efectiva la dita retirada.
L’Alcalde respon als grups afirmant que està d’acord amb el
contingut de la moció, no així
amb la forma, ja que no és en
aquest Ple on s’ha de retirar o
modificar el POUM i que per
això hi han les al·legacions que
es poden presentar per qualsevol particular o col·lectiu, les
quals esperen que arribin perquè s’estudiïn, es discuteixin i es
modifiquin si així s’acorda.
El regidor d’Urbanisme recolza
la postura presa per l’equip de
govern i les respostes donades per
l’Alcalde, afegint que es presentin totes les al·legacions per tenirles en compte quan aquestes
s’hagin de discutir per les comissions pertinents i on també estan
representats els diferents partits
municipals.
PSC – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
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La recent notícia que alguns centres
educatius han eliminat les colònies ha
generat una gran polèmica, ja que els
nens i nenes són les principals víctimes d’aquesta resolució del professorat i els equips directius. La reacció
dels docents no tan sols ha perjudicat
l’educació de l’alumnat, sinó que ha
creat un enfrontament amb les
famílies per no ser capaços de separar
una situació que no té res a veure amb
l’educació, sinó amb l’ordre laboral.
Les colònies i sortides escolars estan
considerades d’especial importància
com a recurs educatiu, ja que han
contribuït a portar l’educació fora de
l’aula per tal de construir nous coneixements a partir de noves experiències.
És per aquest influent motiu, que sempre han estat incloses dins el projecte
educatiu de qualsevol centre.
Aquesta decisió unilateral d’anul·lar
les colònies del curs escolar, a part de
què no ha tingut en compte en cap
moment l’opinió dels pares, que entenem que també formen part de la
comunitat educativa, creiem que és
un gran error educatiu, perquè no respecta els principis de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), on es reconeix el valor educatiu i socialitzador
de les activitats de lleure i el dret de
l’alumnat a accedir-hi en condicions
d’igualtat, perquè també infringeix,
l’apartat de com s’ha de tractar la resolució de conflictes i també incompleix
els drets i deures dels mestres i el professorat en l’exercici de la funció
docent, on s’especifica que han de respectar els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.
Tots aquests conceptes haurien de
considerar-se i ser suficients per mantenir apartat a l’alumnat de totes les
discrepàncies que els hi són alienes, i
no fer-los servir com a moneda de
canvi i treure’ls-hi aquests dies
d’il·lusió, convivència i experiències
en àmbits i situacions úniques.
Entenem les reivindicacions, fins i tot
algunes les podem arribar a compartir.
El que mai no recolzarem és que s’utilitzi els nens. Des del PSC demanem
als mestres i als equips directius que es
replantegin tornar a fer colònies, perquè sinó tots en sortim perdent.

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.

“Lliçà d’Amunt un paisatge per viure”
defineix una idea de futur de la nostra
població. La proposta ni és casual ni
aïllada respecte els municipis veïns de
la Vall del Tenes. Surt de la voluntat
expressada a la Carta del Paisatge de
la Vall del Tenes i que el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona, PTMB,
determina tenir en compte a l’hora de
redactar el pla director de la nostra
vall. Surt de la Protecció legal que es
manifesta en la Llei de protecció del
Paisatge de Catalunya. Surt, en definitiva, d’expressar la nostra voluntat
de mantenir i protegir uns espais
agroforestals que tenen nom i cognom
i que formen part de la nostra experiència vital, és a dir, de nosaltres
mateixos. D’aquí: No al Quart Cinturó.
“Lliçà d’Amunt un paisatge per viure”
ha estat també la convocatòria per a
la presentació del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal. El POUM en la
seva fase d’aprovació inicial i exposició pública, des de maig a setembre,
concreta la seva fesomia i crea controvèrsia. Com ha de ser. Uns quants
presenten en conseqüència aquella
al·legació que contribueix a perfilar el
resultat final de la planificació. És a
dir, continua la participació ciutadana. Com volem que sigui.
No volem un poble de 40.000 habitants, diuen alguns. Coincidim, nosaltres pel 2024 tampoc. Més endavant ja
ho decidiran uns altres. Si apliquem la
mateixa manipulació de les dades,
actualment Lliçà d’Amunt hauria de ser
un poble de més de 23.000 habitants.
Aquesta quantitat és la que defineix, pel
mateix concepte, el Pla General vigent
des de fa mes de 20 anys, i en canvi,
després de la bombolla immobiliària,
en som menys de 15.000.
La manipulació interessada de les
dades és demagògia i no analitza el
que pot dir el Pla Local de l’Habitatge, el mateix PTMB, l’estudi de la
sostenibilitat econòmica i d’altres
aspectes que s’han de tenir en compte
en la planificació.
I si el demagog és algun visionari
il·luminat porta a carrerons sense sortida: fa quatre anys es deia que era
progressisme i d’esquerres fer blocs de
més de quatre plantes d’alçada a Ca
l’Artigues i clar, per ser coherents,
varen haver de comprar, a quatre
mesos de les eleccions, un solar per
4.000.000,- euros, apart l’IVA, quan
el tenien emparaulat en 2.000.000,-.
Bé, en aquest cas l’il·luminisme, a
sobre, era incompetent.

Los Catalanes y entre ellos los ciudadanos de Lliçà d’Amunt tenemos
delante el reto de cambiar próximamente el rumbo erróneo que Cataluña ha llevado en los últimos siete
años. Un rumbo que nos ha llevado a
sufrir con más fuerza que nadie las
consecuencias de la crisis económica.
Unas decisiones equivocadas que nos
ha llevado a la cifra de paro más grande de la historia de Cataluña. 676.000
parados con una tasa de paro del
17,71%. Un paro que afecta a 1.083
ciudadanos de Lliçà d’Amunt y que
por tanto es el problema de 1.083
familias de nuestro pueblo.
La Cataluña que nos dejan las izquierdas es una Cataluña endeudada y
empobrecida. Somos la comunidad
más endeudada del Estado, tanto en
valores absolutos con 37.138 millones
de euros, como en relación al PIB, en
el 19%, como en deuda por habitante.
Cada catalán, del mayor al más
pequeño, tiene una deuda de 4968 €
que ha contraído la Generalitat a su
costa.
El resultado de todo ello no ha sido
otro que nos suban los impuestos. Primero los carburantes y el tabaco, después el IRPF, el IVA y no sabemos lo
que vendrá. Y todo ello enmarcado en
un nuevo sistema de financiación que
tenía que resolver los problemas de los
catalanes, pero que sólo ha servido para
que las manos agujereadas del Gobierno
gastaran más en lo que ni era productivo, ni era necesario para los ciudadanos. Ahora la Generalitat tiene problemas para pagar a sus proveedores.
El Gobierno tripartito se ha pasado
gran parte de la legislatura más preocupado por la sentencia del Estatut
que por los problemas de los Ciudadanos. Se ha dedicado a minar la
confianza en las instituciones y los tribunales de justicia y ha dado alas al
independentismo, en el que se ha
apoyado durante estos últimos cuatro
años, en lugar de fomentar aquello
que nos une, que es mucho.
Con todo esto quiere acabar el Partido
Popular. Queremos reducir la dimensión de la Administración y su intervencionismo. Reducir consejerías,
organismos y agencias. Queremos
invertir en aquello que sirva para que el
país crezca económica y socialmente.
Infraestructuras y equipamientos sociales. Nosotros no malgastaremos el
dinero de los ciudadanos. Queremos
poner a trabajar a la Administración en
favor del país y no al revés. Queremos
que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España y un motor de Europa.

En el Ple de setembre, des del Grup
d’Esquerra varem intentar que el govern
municipal allargués uns dies més l’exposició al públic del POUM. Els regidors de govern ho varen impedir.
Nosaltres havíem comprovat com la
gent està molt empipada amb el que
volen fer des del govern aquests grups.
Ho vàrem transmetre al Ple. El POUM
és una norma que regirà al nostre
poble per molts anys, i uns dies de
pròrroga són necessaris perquè la gent
tingui l’oportunitat d’informar-se’n
més. Malgrat tots els arguments, ells
varen negar-se a facilitar el debat i la
participació. Tot i que no hagi participat gairebé ningú en les tres xerrades
que varen organitzar des de l’Ajuntament, tenen pressa per acabar de tramitar-ho.
En el mateix Ple, una moció de ICV
EUiA demanava que no es requalifiquessin les naus d’Indústries Figueras.
És un perill per la continuïtat de l’empresa a Lliçà. Els grups de PSC, CiU i
PP varen defensar la requalificació,
sense voler prendre el compromís de
no deixar fer pisos on ara hi ha naus.
En uns moments en què l’atur és la
màxima preocupació, varen fer passar
al davant els interessos dels propietaris
de l’empresa per sobre de la continuïtat de la feina dels treballadors.
Tot i la ceguesa dels grups al govern,
el poble ha parlat. Hem recollit més
d’un miler d’al·legacions contra el
POUM en poc més d’una setmana.
Alguns barris sencers han al·legat, i
molts dels propietaris afectats han fet
la seva queixa. Si el POUM havia de
ser un document de consens, s’ha vist
clar que no ho serà per molta gent.
Aquest POUM no és el que necessita
Lliçà, perquè pot convertir Lliçà
d’Amunt en un poble molt pitjor,
amb problemes nous i sense resoldre
els problemes que ara ja tenim. De fet
és un POUM pensat per pagar el dèficit de l’Ajuntament, cosa que tampoc
aconsegueix.
Portarà problemes com duplicar i triplicar els habitants de Can Roure, El
Pinar, Mas Bo o Can Costa, requalificar terrenys i posar equipaments sota
línies d’alta tensió, buidar el centre i
fer-lo créixer on ara hi ha Indústries
Figueras... Tot això amb la pretensió
de densificar sense sentit el nostre
poble per tenir més diners, però sense
pensar que en ser més gent, també
seran necessaris més serveis.

En el moment de tancar l’edició
d’aquest butlletí no s’havia rebut cap
article d’aquest grup polític municipal.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Joan Pou ja supera els 25 anys
de Jutge de Pau
Aquest estiu, Joan Pou va renovar el càrrec de Jutge de Pau per quatre anys més.
D’aquesta manera, Pou ja supera els 25 anys en aquest càrrec. La Generalitat
de Catalunya li ha donat una medalla d’or pels 25 anys de Jutge de Pau.
Joan Pou Arnaus, de 74 anys,
porta més de 25 anys en el
càrrec de Jutge de Pau de Lliçà
d’Amunt, des del setembre de
1984. Pou va substituir al càrrec a Jaume Padrós, que es va
retirar després de 18 anys exercint de Jutge de Pau del municipi. Joan Pou ha estat constructor de professió. El Jutge de Pau
té una retribució econòmica,
però escassa, i, per això, la persona que ocupa aquest càrrec
pot dedicar-se a una altra activitat, tot i que ha de ser compatible, per evitar interferències
que afectin a la independència
a l’hora d’exercir la funció. Pou
està casat i té dues filles i tres
nétes i un nét.
Joan Pou creu que no es necessita un currículum especial per
ser Jutge de Pau, només ganes de
buscar solucions als problemes,
i s’ha de ser molt discret. Quan
va començar de Jutge de Pau a
Lliçà d’Amunt hi havia entre
tres i quatre mil habitants i moltes discussions entre veïns per
termes dels camps. Ara hi ha
més gent i, segons Pou, també
més problemes. Avui dia es fan
moltes conciliacions, un percen-

tatge molt elevat de les quals són
positives. També fa judicis de
faltes, que són judicis per insults
i per amenaces. A més, la gent li
fa moltes consultes. I també fa
casaments civils. Diu que fa una
feina que li agrada, que hi perd
moltes hores, però que és molt
gratificant quan el resultat és
positiu. Prefereix aquesta feina
que anar al Casal d’Avis o a bars
i festes, comenta.
El Jutjat de Pau de Lliçà
d’Amunt està situat a la primera planta de l’edifici de la
Policia Local, al número 8 del
carrer de Rafael de Casanova. A
les oficines, al principi només
hi havia el Jutge de Pau i una
secretària; ara, el Jutge de Pau
treballa juntament amb una
secretària, una oficial, un agent
judicial i l’administrativa que
porta el Registre Civil. L’horari
d’atenció al públic del Jutjat de
Pau és els dimarts, els dijous i
els divendres, de 9 a 14 h, i el
del Registre Civil és de dilluns
a dijous, de 9 a 14 h; i els dijous,
també de 16 a 19 h. El Jutge de
Pau hi és els dimarts al matí,
d’11 a 13 h, i els dijous a la
tarda, de 16.30 a 20 h, però

sempre està localitzable. El telèfon del Jutjat de Pau és el 93
860 72 16 i el del Registre Civil,
el 93 860 72 14.
Els jutjats de pau són el primer
esglaó de l’estructura judicial de
l’Estat i estan servits per jutges
no professionals i que no poden
pertànyer a partits polítics. Realitzen les funcions pròpies del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció per delegació, com judicis de faltes o registre civil.
La feina d’un Jutge de Pau
engloba moltes coses: actes de
conciliació, judicis verbals i
judicis de faltes, certificats per a
l’expedició del DNI, expedients
per casar-se pel Registre civil,
inscripcions al Registre Civil de
matrimonis, registres de naixements i de defuncions, llibres
de família, fes de vida, etc.

El lliçanenc Valentí Núñez publica un llibre
sobre diferents aspectes de la societat actual
Valentí Núñez, veí de Lliçà d’Amunt des de l’any 1997, ha publicat
recentment un llibre titulat “¡Ya es hora de despertar!, abriendo los
ojos a una nueva conciencia”.
El llibre tracta d’una sèrie de viatges virtuals
a través de diferents aspectes de
la nostra societat actual, ja
siguin els diners, les empreses,
les religions, la publicitat, els

mitjans de comunicació, la
immigració, etc. Segons l’autor,
més que buscar solucions (difícils de trobar), l’únic que ha
pretès ha estat plantejar moltes
preguntes per a cadascun

d’aquests temes, amb la finalitat que cadascú trobi les seves
pròpies respostes.
El text íntegre del llibre es pot
trobar al següent blog: http://
yosoyshidur.blogspot.com/

Estudillo, Campió d’Espanya
de Taekwondo per tercer cop
consecutiu
El lliçanenc José Luis Estudillo, professional del
taekwondo, va tornar a guanyar, el cap de setmana
del 18 i 19 de setembre, el Campionat d’Espanya,
per tercer cop consecutiu.
Amb l’èxit en el Campionat
d’Espanya de Taekwondo,
Estudillo ha guanyat una plaça
pel Campionat del Món, que
tindrà lloc el 8 i 9 de novembre
a Uzbequistan.
Estudillo espera fer una bona
participació en el Campionat
del Món i millorar el resultat de
l’any anterior a El Cairo, on va
aconseguir el bronze mundial.

L’EQUIP D’ESTUDILLIO, TRES VEGADES
CAMPIÓ D’ESPANYA

La lliçanenca Andrea Colmenero,
una gimnasta campiona
Amb 10 anys, la lliçanenca Andrea Colmenero és
una esportista de gimnàstica artística femenina que
promet i que es mou com si res en salt de poltre,
terra, paral·leles asimètriques i barra d’equilibris.

ANDREA COLMENERO

Aquesta gimnasta del Club
Natació Granollers va aconseguir la segona posició, de la
categoria P-2, de la Tercera
Fase Promogym, competició
que es va celebrar a Salt el passat mes de maig. Aquest resultat li va permetre classificar-se
directament a la final i confirma la molt bona temporada de
la jove Andrea, que ja va fer-se

amb el bronze en la primera
fase de la competició i la plata
en la segona.
L’any passat, Colmenero va
pujar al tercer esglaó del podi
de Promoció 1 en la segona edició del Trofeu Ciutat de Vilanova i la Geltrú, una competició individual que va tenir lloc
el mes de novembre a Vilanova
i la Geltrú.
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XXX Marxa Passeig de la Vall del Tenes
La Marxa Passeig de la Vall del Tenes, que enguany ha arribat a la trentena edició,
va tenir lloc el passat 3 d’octubre. Aquesta marxa-passeig està organitzada per la
Unió Excursionista de la Vall del Tenes i és la seva activitat més emblemàtica.
La trentena edició ha portat els
participants, més de 700, fins al
Clascar, un casalot documentat
al segle x que va ser amb tota
probabilitat una antiga domus o
casa forta i, potser, l’antic Castell de Bertí. El 1949 va ser

catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional.
L’itinerari, circular, va sortir de
Riells del Fai en direcció a
Vallderrós i enfilant les Roques
Vermelles. A partir d’aquí, el
camí es va enlairar guanyant

un fort desnivell cap al Grau
de l’Uià. Un cop a dalt de la
cinglera, es va continuar cap a
la masia de l’Uià. Des d’aquí,
es va seguir fins arribar a l’església de Sant Pere de Bertí, i el
Clascar. Es va anar a buscar el

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE BERTÍ

grau de Montmany i per
sobre la cinglera es va vorejar el
Puig Ciró per tornar a enllaçar
amb la pista a l’alçada de Can
Mestret. Es va descendir fins al
Coll Tripeta, on es va deixar el
camí principal per tornar cap a

EL CLASCAR

Riells, tot passant per sota el
Turó de les Onze Hores.
Es va recórrer una distància de
15 km amb un desnivell de
500 m.

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.

Nou llibre, recull de llocs, cases Nova entitat: Obertura de Consciència
i persones de Lliçà d’Amunt
Molt aviat tindràs a les teves mans un nou llibre, que
et donarà a conèixer moltes coses del nostre poble.
El Sot d’en botifarra, saps on és?
I el carrer de la Ganiveta? Ara és el de Pau Claris.
Saps que Palaudàries va ser construïda a començaments del segle x? En
parla un document del 904 i en diu “Palatio Aries”.
Coneixes els torrents de Can Paiaigua, de Can Cuscó i de Can Bosc?
Has anat mai a la font de Can Comes o a la font del Rector?
Moltes vegades, anant a Granollers, per la carretera de Caldes, has
passat pel costat del Molí d’en Comes, molí fariner. Mogut per l’aigua
del Tenes va moldre fins a començaments dels quaranta. Després es va
electrificar. Encara es conserva.
N’hi havia un altre, el Molí d’en Fonolleda, al final del poble, ara
Polígon Industrial.
I la primera escola pública de Lliçà, saps on és? I el carrer de Can Bosc?
Tots aquests exemples només son un petit tast del que pots trobar en
aquest recull de noms de llocs, de cases i de persones.
Deixa’t portar per la curiositat, per les ganes de saber i aprofita l’oportunitat de conèixer una mica més el teu poble, el nostre poble.
Grup l’Abans

El local social de Can Salgot
celebra el 1r aniversari
L’Associació de Veïns de Can
Salgot hem organitzat una festa
per celebrar el 1r aniversari del
local social de Can Salgot.
La festa tindrà lloc el dissabte 13
de novembre, a les 14 h, al local
social de Can Salgot. Hi haurà
dinar popular, entreteniment
infantil i música en directe.

El dinar constarà de fideuà, pa,
aigua, vi i postres, i costa 6
euros. Podeu comprar els tiquets
del dinar al local social de Can
Salgot (a les tardes).
Per als petits, hi haurà un
inflable.
I, també tindrem ball amb
música en viu.
Associació de Veïns de Can Salgot

“Obertura de Consciència” és
una nova entitat que s’ha creat
a Lliçà d’Amunt amb la idea
d’organitzar activitats, xerrades, tallers... per promoure, tal
com el seu nom indica, l’obertura de consciència.
Per començar organitzarem
tallers de “Constel·lacions
familiars” un diumenge al
mes. Es faran a la sala polivalent dels Galliners de 10 del
matí a 6 de la tarda. Les diri-

girà la Lourdes Cestero, psicòloga clínica.
Què són les constel·lacions
familiars? Doncs, són una tècnica utilitzada en teràpia sistèmica, creada i desenvolupada
per Bert Hellinger amb l’objectiu de curar malalties físiques o psicològiques. És un
mètode ràpid i efectiu per
veure, de forma molt precisa,
com són les dinàmiques familiars i de quina manera contri-

bueixen a mantenir i a sostenir
els problemes dins el seu
àmbit.
Obertura de Consciència

S’han acabat les vacances i l’Aula Artística
de Lliçà d’Amunt torna a engegar motors!
Us informem dels tallers que
van començar el passat mes
d’octubre:
Els dimecres hi ha els dos tallers de MANGA.
L’infantil, fins a 12 anys, de 5
a dos quarts de 7 de la tarda
i el de joves, de més de 12
anys, de dos quarts de 7 a dos
quarts de 9 del vespre.
Els dijous i adreçats a joves i
adults: taller de DIBUIX I
PINTURA, de 7 a 9 del vespre, i el de RESTAURACIÓ
DE MOBLES, de 6 a 9 del
vespre.
Tots els tallers es fan, com ja
sabeu, a l’Aula Artística de
Lliçà d’Amunt, “Els Galli-

ners”, c/ Folch i Torres, 117,
menys el de Restauració de
Mobles, que per qüestió d’espai es fa als baixos de l’edifici
municipal Folch i Torres, al
costat del Casal d’Avis.
Si en voleu més informació,
veure com funcionen els
tallers, conèixer els monitors... podeu trucar al
93.860.70.01 i deixar el vostre nom i telèfon, i ens posem
ràpidament en contacte amb
vosaltres, o passar-vos pels
diferents espais de l’Aula
Artística el dia i hora del taller que us interessi.
Aula Artística

MANGA
Lloc: “Aula Artística” – Els Galliners
- C/ Folch i Torres, 117
Horari: Dimecres de 17.00 a 18.30
i de 18.30 a 20.00
Preu: 30,00 euros
Professora: Carme Martín
PINTURA A L’OLI
Lloc: “Aula Artística” – Els Galliners
- C/ Folch i Torres, 117
Horari: Dijous de 19.00 a 21.00
Preu: 30,00 euros
Professor: Dídac Haro
RESTAURACIO DE MOBLES
Lloc: antiga escola Martí i Pol,
C/ Folch i Torres, al costat del Casal
d’Avis
Horari: Dijous de 17.00 a 19.00 i
de 19.00 a 21.00
Preu: 30,00 euros
Professor: Francesc Martínez

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
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
93 841 48 86
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 NOVEMBRE
Dinàmica de grup: “Aula Família”

Per a pares i mares, per reflexionar al
voltant de l’educació dels fills i filles.
Dia: dimarts 2 i 9 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Sopar d’aniversari

Sopar de l’11è aniversari de
l’Associació Dones del Tenes. Amb
música en viu.
Dia: divendres 12 de novembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Masia Roca Vell
Inscripcions: fins al dilluns 8 de
novembre
Preu: sòcies, 20 euros; no socis/
sòcies: 25 euros
Més informació: 93 841 71 12 / 666
72 88 94
Organitza: Associació Dones del
Tenes

Festa del 1r aniversari del Local
social de Can Salgot

Dinar popular, entreteniment infantil
i música en directe.
Dia: dissabte 13 de novembre
Hora: 14 h
Lloc: Local social de Can Salgot
Preu: 6 euros
Tiquets: Local social de Can Salgot
(tardes)
Organitza: Associació de Veïns de
Can Salgot

Exhibició i exposició de cotxes de
ral·li, camions i cotxes clàssics
Dia: diumenge 14 de novembre
Hora: a partir de les 9 h
Lloc: aparcament de l’IES Lliçà
Organitza: Colla de Carretons de
Lliçà d’Amunt i Escuderia ACR

Espectacle infantil: “Moments
màgics”

A càrrec de la Companyia Actors
“Charlie Mag”.
Dia: diumenge 14 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

“Com interpretar i explicar els
contes?”

A càrrec de l’escriptora i narradora de
contes Mercè Escardó.
Dia: dimecres 17 de novembre
Hora: 21 h
Lloc: Escola bressol Nova Espurna
Organitza: Ajuntament

Dia Internacional contra la violència
de gènere
Dia: dijous 25 de novembre
Més informació: web de
l’Ajuntament o 93 841 52 25 ext.
317 (Pla d’Igualtat)
Organitza: Ajuntament

Presentació del llibre “Melmelades
casolanes”

A càrrec de les autores, Núria Duran i
Montserrat Roig. En acabar es podrà
fer un tast d’algunes melmelades.
Dia: divendres 26 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: sala d’actes de la Bibliteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Presentació del llibre “Recull
onomàstic de Lliçà d’Amunt”

A càrrec de l’alcalde, Ignasi Simón,
l’historiador Joan Garriga i l’autor del
llibre, Enric Garcia-Pey.
Dia: dissabte 27 de novembre
Hora: 12 h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Farmàcies

Activitats de l’Espai Jove El Galliner

HORARIS DE GUÀRDIES

Retorn del Pla Local de Joventut

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

Si vas participar en el procés de creació
del Pla Local de Joventut o vols saber
quina ha estat la valoració de les diferents accions realitzades, t’esperem a
l’Espai Jove El Galliner.
Data: s’anunciarà al web municipal
properament
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala polivalent d’El Galliner
Organitza: Ajuntament

Assessoria laboral per a joves

Data: dimecres 3 i 17 de novembre
Hora: de 16 a 20 h

Taller de bosses amb samarretes
i feltre

Tastet gratuït de body combat
i Capoeira

Vine a provar els nous cursos que
oferirem al Galliner a partir de gener.
Vine a provar aquests dos esports i, si
t’agraden, informa’t sobre els cursos.
Data: divendres 19 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament

Dia mundial contra la violència
de gènere

Unim-nos tots contra aquells que
encara no s’han adonat que no poden
maltractar ni física ni psicològicament.
Volem escoltar la teva veu. Apropa’t
al Galliner i explica’ns què en penses
d’això i com podem col·laborar perquè aquesta lacra desaparegui.
Data: dijous 25 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Segur que tens per casa samarretes de
tirants que no fas servir; porta-les i
t’ensenyarem com pots aprofitar-les i
convertir-les en una bossa de roba. L’estil
el poses tu.
Data: divendres 12 de novembre
Hora: 18 h
Lloc: El Galliner
Més informació: 93 841 52 25
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament
93 860 70 01 • elgalliner@llicamunt.cat

Activitats del Casal de la Gent Gran
Exposició d’olis de Felipe Bajo
Del dimarts 5
al dissabte 30 de novembre
Lloc: Sala gran del Casal de la Gent
Gran
Organitza: Ajuntament

Assamblea anual de l’Associació
del Casal d’Avis
Dissabte 20 de novembre
Hora: 10.30 h en primera convocatòria
i 11 h en segona convocatòria
Lloc: sala polivalent del Casal de la
Gent Gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis.

Escapada relax

Preu: 95 euros (suplement per habitació individual: 21 euros)
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Taller de labors

Mitja, ganxet, punt de creu, calat (“vainica”) i altres labors
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació: al despatx del Casal
de la Gent Gran o al 93 841 61 55
Organitza: Ajuntament

Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Casal d’Avis

de Sant Feliu de Guíxols. Dinar en un
hotel de Platja d’Aro i entrada a l’spa
del’hotel. Sopar, ball i allotjament al
mateix hotel.
Dilluns: Visita als Jardins Neocentistes
de Santa Clotilde de Lloret de Mar.
Tornada a l’hotel per dinar i, després,
ball.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la gent gran

Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Els divendres 5, 12, 19 i 26

Bingo
Els dissabtes 6, 13, 20 i 27
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Inscripcions i preus, consultar al: Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102 - Tel. 938 416 155

Constelacions familiars

A càrrec de la psicòloga clinica
Lourdes Cestero (Soraya).
Dia: diumenge 28 de novembre
Hora: de 10.30 a 18 h (recepció a les
10 h i descans al migdia per dinar)

Farmàcia Esplugas: 1, 6 i 7 de novembre
Farmàcia Galceran: 13 i 14 de novembre
Farmàcia Trullols: 20 i 21 de novembre
Farmàcia Portabella: 27 i 28 de novembre
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
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

Data: els dilluns i dimecres

Ball de saló

Monòleg.
Dia: dissabte 27 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Venta i preu de les entrades: anticipadament, a un preu de 8 euros, a
l’Ajuntament, del 2 al 26 de novembre.
El mateix dia de l’espectacle, durant
l’hora abans de l’inici, a la taquilla de
l’Ateneu a un preu de 10 euros. Per als
menors de 18 anys i els joves amb el
carnet d’El Galliner, 5 euros. I, per als
socis de l’Ateneu l’Aliança, 8 euros.
Organitza: Ajuntament

NOVEMBRE

Botxes

21 i 22 de novembre
Diumenge: Visita al mercat setmanal

MUDA’T: “Cazando gamusinos”

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Lloc: El Galliner
Preu: 27 euros
Inscripcions: no cal inscripció prèvia
Més informació: 629 35 89 93
Organitza: Obertura de Consciència

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
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Adreça electrònica:
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correcció ortogràfica i impressió:
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Dipòsit Legal: B-48615-2007

Tertúlia literària

L’última setmana, poesia.
Dia: dimarts
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 / 600 22
92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Pintura a l’oli

Dia: dijous i divendres
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 / 600 22
92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

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

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

