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Arriben les festes del Nadal 2010-2011
Desembre i gener són sinònim de festes. És Nadal.
L’Ajuntament ja té enllestida la programació de les
festes del Nadal 2010-2011, una programació
pensada perquè la població, de totes les edats,
pugui gaudir d’aquestes festes al màxim. Amb
aquest butlletí us hem adjuntat el programa
d’activitats, on destaquen la Fira de Nadal, el 7è
Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley, “Do,
re, mi Els Pastorets”, el Concert de Cap d’Any
del Vallès Oriental, la Visita del Patge Anunciador
als barris, Cinema Infantil i la Gran Cavalcada de
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient.

PÀG. 3

02 >

OPINIÓ
Editorial
Ja torna a arribar el Nadal amb un munt d’activitats per a totes les edats, programades des de l’Ajuntament, amb la col·laboració
de les entitats del poble.
Comencem les festes amb la ja tradicional i multitudinària Nit de l’Esport en reconeixement dels esportistes locals, des dels més
menuts fins els més grans, que han destacat durant aquest any 2010, una nit màgica, plena de sorpreses i amb l’assistència de
famosos del món de l’esport. I seguim les festes nadalenques amb la Fira de Nadal i el seu tradicional caga tió, cantada de nadales i caldo de Nadal, per continuar amb la representació teatral dels Pastorets, seguit del parc infantil de Nadal, que es celebra,
com sempre, en el pavelló d’esports.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

També durant tots aquest dies es fa la recollida de joguines i aliments per als nostres conciutadans més necessitats.
I, com no, també tenim el concert de Cap d’Any, el Patge Anunciador i la Cavalcada de Reis. Ara només ens manca que tots
plegats engalanem el poble i les nostres cases i sortim al carrer a gaudir d’aquestes Festes tan entranyables.
Hi ha un avet
allà a la plaça.
Té un estel
caigut del cel,
i una gran corona blanca.
És Nadal a la ciutat,
és Nadal a mar i al camp,
és Nadal al cor i a casa.
És Nadal, i a mi m’encanta!
Bon Nadal i feliç any 2011

Enquesta ciutadana

Participa a les activitats que s’organitzen al poble per Nadal?

No participo en cap. Només
vaig a veure els Reis. No estic
integrada en el poble. Visc a
dalt i no participo en les activitats que es fan perquè és com si
casa meva estés a Barcelona, en
un barri tranquil de Barcelona.

No hi participo, és per un tema
d’edat. Només per Reis surto
amb la nena, però ella ja farà
11 anys. Quan la nena era més
petita anàvem al Parc Infantil i
Juvenil de Nadal.

Si, sempre. Al Parc Infantil i
Juvenil de Nadal, a la Cavalcada de Reis i al cinema infantil,
sobretot en aquestes tres activitats. Són molts dies de festa per
a la canalla…

No, perquè la família ja no és
d’aquestes activitats. Les activitats ja no són de l’edat dels
meus. Fa poc que visc aquí, dos
anys, i encara no he participat
en res. Alguna vegada ho faré,
quan tingui néts.

En alguna activitat participaré,
perquè tinc els néts. Però, no sé
en quines.

Paqui
Ca l’Esteper

Eva Valdivieso
Nucli urbà

Cristina Montero
Nucli urbà

Presi Manobel
Ca l’Artigues

Albert Colàs
Nucli urbà

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Programació de les festes del Nadal 2010-2011
Desembre i gener són sinònim de festes. És Nadal. L’Ajuntament ja té enllestida la programació de les
festes del Nadal 2010-2011, una programació pensada perquè la població, de totes les edats, pugui
gaudir d’aquestes festes al màxim. Amb aquest butlletí us hem adjuntat el programa d’activitats, del qual
seguidament us fem un resum.
La programació del Nadal
2010-2011 començarà el cap
de setmana de l’11 i 12 desembre amb la Fira de Nadal, on hi
haurà tallers infantils, xocolatada, el Tió més divertit del
món, la panera de la Comissió
de Festes, escudella popular,
cantada de nadales, etc. Es pot
consultar el llistat de les parades
que hi haurà a través del web de
l’Ajuntament, a la secció de
Cultura.
El cap de setmana següent, el
divendres 17 de desembre, tin-

CONCERT DE CAP D’ANY
DEL VALLÈS

ORIENTAL

drà lloc el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició del 7è Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley;
serà a les 20 h a la Sala d’Actes
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
L’exposició es podrà visitar en
l’horari d’obertura de la biblioteca fins al divendres 7 de
gener.
I, una setmana després, el dia
de Sant Esteve, el dissabte 26
de desembre, arribarà la representació teatral de “Do, re, mi
Els Pastorets”. La companyia
de teatre musical vallesana
Milnotes retornarà a Lliçà
d’Amunt amb el muntatge del
clàssic conte nadalenc de Folch
i Torres, Els Pastorets, en versió musical. La representació,
que té una durada de dues
hores i mitja, es farà al Pavelló
d’Esports. El preu de les entrades és de 10 euros anticipades
i 12 euros a les oficines del
Pavelló d’Esports el mateix dia
de la funció. La compra anticipada es podrà fer a les oficines

de l’Ajuntament fins el dia 24
de desembre i a la Fira de
Nadal.
Ja entrats a l’any 2011, el dissabte 1 de gener, comptarem amb
el Concert de Cap d’Any del
Vallès Oriental. Aquesta és
una de les novetats de la programació d’enguany. Com ja és
tradicional al nostre municipi,
en aquestes dates nadalenques,
s’ofereix un Concert de Cap
d’Any. I, aquest any, es tracta
del Concert de Cap d’Any del
Vallès Oriental, que es traslladarà a Lliçà d’Amunt, on es
gravarà i l’endemà serà retransmès per a la xarxa de televisions
locals de la comarca. El concert
està organitzat entre el Consell
Comarcal i la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament. Es
presentarà l’obra “Magnificat”,
de John Rutter, a càrrec del Cor
de Cambra Anton Bruckner
(directors: Josep Ramon Olivé i
Júlia Sesé), el Cor de Cambra
del Vallès Oriental (director:
Josep Vila) i l’Orquestra Girona

ELS REIS D’ORIENT I EL PATGE REIAL

XXI. L’entrada serà gratuïta
però caldrà recollir prèviament
les entrades a les oficines de
l’Ajuntament fins el dia 28 de
desembre o bé al Pavelló d’Esports el mateix dia de la representació.
Els dies següents, 2, 3 i 4 de
gener (diumenge, dilluns i
dimarts) hi haurà la Visita del
Patge Anunciador als barris,
per tal que els nens i nenes
puguin avançar la carta a
S.M. els Reis Mags d’Orient i
també recollir una torxa que
hauran de portar quan vinguin
a rebre a Ses Majestats el
dimecres 5 de gener.

Aquests mateixos dies, 2, 3 i 4
de gener, els més petits podran
gaudir de Cinema infantil.
El dimecres 5 de gener, arribarà la Gran Cavalcada de
Ses Majestats els Reis Mags
de l’Orient. Posteriorment a la
cavalcada, els nens i nenes de
Lliçà d’Amunt podran saludar
personalment a Ses Majestats i
rebre un petit obsequi al Pavelló d’Esports Municipal.
L’Ajuntament i les entitats i
associacions que participen en
l’elaboració d’aquesta programació desitgen que passeu
unes festes d’allò més entretingudes.
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Exposició “L’art de felicitar el Nadal”
La sala d’exposicions de la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà una exposició de nadales, del divendres
10 al dimecres 15 de desembre. L’objectiu de l’exposició, titulada “L’art de felicitar el Nadal: art gràfic
i art literari. Un bell i tradicional costum”, és recordar i revifar les felicitacions per via postal.
Es tracta de nadales fetes per
artistes reconeguts a nivell de
Catalunya, i també internacionalment, com Hernández
Pijoan, Oriol M.ª Diví, E.C.
Ricart, Frederic Lloberas,
Antoni Ollé Pinell, M.ª
Mercé Casanovas, Maria
Josefa Colom, Enric Cluselles i Albertí, Jaume Pla i Pallejà, Grau Garriga, Joan Vilanova, Jaume Carbonell, J. V.
Foix, Rafael Alberti, Lola
Anglada, François Marechal,
Italo Zetti, Tradicionals Tibetanes..., i d’altres que són
antigues (anteriors al
segle XX).

Quasi totes les nadales, estan
estampades amb tècniques
nobles: xilografia (gravades
amb fusta de boix, cirerer,
blada...), litografia (gravades
sobre pedra o planxes de zenc),
aiguaforts (sobre coure, zenc...),
aiguatintes... Moltes d’elles
signades pels propis autors; i
algunes són obres úniques. Tant
les estampacions com els exemplars únics tenen la qualificació
d’obra original.
En un moment en què la correspondència epistolar ha minvat
molt el seu ús entre particulars i
especialment en la bonica tradició de desitjar-nos un “Bon

Nadal” i “Feliç Any Nou” per
l’ús ràpid i massiu de les noves
tecnologies, l’autor pensa que és
bo recordar aquest fet que encara ens és tant proper i que ens va
arribar d’Anglaterra a mitjans
del segle XIX amb una exposició divulgativa amb peces ja de
col·leccionista, d’una senzilla i
màgica bellesa i estètica.
Durant l’acte de presentació, el
divendres 10 de desembre a les
20 h, tindrà lloc una ponència
col·loqui, a càrrec de Josep Lluís
Albajar i Rovira (membre de
l’Associació de Bibliòfils de
Barcelona), on es presentarà la
naixença de la tradició de felici-

tar-nos el Nadal a Catalunya i
una breu explicació de cadascuna de les obres i autors exposats. Així mateix, es farà lliurament a cada assistent a la presentació d’una estampa nadalenca del P. Oriol M. Diví
-monjo de Montserrat- que ha
conreat i excel·lit en l’art de la
xilografia i del linòleum, i del
que ja s’han catalogat més de
140 nadales originals. Per tant,
l’exemplar que es donarà (fins a
fi d’existències i per rigorós
ordre d’arribada) serà obra
estampada artesanalment directament del boix i/o linòleum
original de l’autor.

ENRIC CLUSELLES (1965)

MIQUEL PLANA (1997)
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Per Sant Julià, teatre

El llibre “Recull Onomàstic
de Lliçà d’Amunt”, ja a la venda

Per cloure la programació de les festes del Nadal
2010-2011, tindrem la celebració del patró del
nostre poble, el divendres 7 de gener: Sant Julià
(festa local d’hivern). L’Ajuntament ha organitzat
una obra de teatre per celebrar aquesta diada.
Per Sant Julià, el divendres 7 de
gener, l’Ajuntament ha organitza una representació teatral. Es
tracta de l’obra de teatre “Políticament incorrecte”, a càrrec de
la Companyia Clip Teatres. La
representació tindrà lloc a les
21 h, a l’Ateneu l’Aliança.
L’entrada és gratuïta, prèvia
recollida de la invitació a
l’OAC de l’Ajuntament fins el
dia 31 de desembre, o bé el
mateix dia de la funció a la
taquilla de la sala de l’Ateneu
l’Aliança a partir de les 20 h.
L’aforament és limitat.
“Políticament incorrecte” és
una brillant comèdia-vodevil
que centra la seva acció a l’Hotel Palace. Un ministre del
govern planeja passar la nit amb
una diputada de l’oposició. El

Aquest mes de desembre s’ha posat a la venda el llibre de toponímia “Recull
Onomàstic de Lliçà d’Amunt” de l’historiador Enric Garcia-Pey, editat per
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’entitat Grup l’Abans.

IMATGE DE L’OBRA TEATRAL

El llibre de toponímia “Recull Onomàstic de Lliçà
d’Amunt” es pot comprar, al preu de 15 euros, en els
següents punts de venda:
• A Lliçà: La Merçeria. La Botiga de la Merceria, l’Estanc de Can Carnisser Vell, Quiosc de la Cruïlla i la
Copisteria
• A Granollers: Llibreria La Gralla

desastre comença quan descobreixen un cos atrapat a la
finestra de l’habitació. Aquest
serà el desencadenat d’una sèrie
de situacions compromeses i
d’enrenous que s’aniran desenvolupant per la inusitada capacitat d’oratòria del ministre.
“Políticament incorrecte” és un
vodevil anglès, però no un de
qualsevol, probablement és el
vodevil més original, sorprenent i sobretot divertit que s’ha
estrenat a Londres.

El passat 27 de novembre, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, després de l’acte de presentació del
llibre, ja se’n van vendre i l’autor en va signar.
Es tornaran a vendre llibres i l’autor en tornarà a
signar, el cap de setmana de l’11 i 12 de desembre, en
el marc de la Fira de Nadal. Les signatures de l’autor
seran el diumenge 12 de desembre, de 12 a 14 h.
El llibre “Recull Onomàstic de Lliçà d’Amunt”, de
més de 350 pàgines, és un un recull de noms de llocs,
cases i persones del poble, acompanyat de fotografies
històriques i actuals. Les fotografies històriques s’han
tret del fons fotogràfic del llibre “Lliçà d’Amunt,
recull fotogràfic” i les actuals han anat a càrrec dels
fotògrafs Màrius Gómez i Josep Prims.

PORTADA DEL LLIBRE
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Èxit de públic a la Biblioteca Ca l’Oliveres
Des del 13 de setembre, la Biblioteca Ca l’Oliveres ha acollit un total de 4.164
visitants, sense comptar la gran afluència de curiosos que va anar a fer-hi
una ullada durant la jornada de portes obertes, en motiu de la inauguració,
coincidint amb la Festa Major del poble.
BIBLIOTECA CA L’OLIVERES

La xifra de 4.164 visitants és
molt satisfactòria i suposa que
la biblioteca ha tingut una
bona acollida per part dels
veïns de Lliçà d’Amunt. S’estima que més d’un 30% de la
població l’ha visitada en aquest
primer mes d’obertura.
Pel que fa al total d’usuaris inscrits, fins a finals d’octubre,
s’havien comptabilitzat 603
carnets nous, una xifra molt
elevada tenint present que la
mitjana mensual en una biblioteca en ple funcionament és de
200. D’altra banda, aquesta
dada representa que el 15%
del total de visitants s’ha fet el
carnet, una xifra molt positiva
si no oblidem que molts dels
visitants ja tenien carnet fet a
una altra biblioteca.
Respecte als serveis que ofereix, 327 usuaris han fet ús
d’Internet i +, amb una mitjana de 23 usuaris per dia, cadascun dels quals s’ha connectat
en més d’una sessió diària de
mitjana.
La biblioteca compta amb un
fons total de 20.634 documents, entre llibres, revistes i
diaris, i documents audiovisuals. Aquest fons ha tingut
una sortida de 1.685 préstecs,
dels quals el 85% s’han fet a la
secció del fons general i infantil (els que d’altra banda han
ingressat major quantitat de
documents); i el 14% s’han fet
a la secció de música i cinema.
Respecte a les revistes, moltes
estaven encara excloses de
préstec el primer mes. És per
això que el seu percentatge de
préstec és gairebé insignificant
amb un 1%.
Des del passat 13 de setembre,
la Biblioteca Ca l’Oliveres ofereix els següents serveis:
• Informació i assessorament.
• Préstec i préstec interbibliotecari.
• Accés gratuït a Internet i
zona Wi-Fi.

• Accés a Internet i + (ofimàtica).
• Formació en tecnologies de
la informació i la comunicació (previst per l’any
vinent).
• Visites guiades a la biblioteca
• Espai multimèdia.
• Activitats culturals i de
foment a la lectura.
• Bústia de retorn de documents.
I recordeu que des de casa,
connectant-vos a la web http://
sinera.diba.cat/, podeu fer una
sèrie de tràmits; només cal que
tingueu el vostre carnet d’usuari:
• Visualitzar les vostres dades
personals, els punts de penalització i la data de finalització del bloqueig del carnet,
en cas d’haver-n’hi.
• Fer consultes al catàleg i saber
en quina biblioteca està el
document que us interessa.
• Visualitzar el nombre d’exemplars que teniu en préstec.
• Ordenar els vostres préstecs
per ordre de retorn, renovar
determinats exemplars o bé
renovar-ho tot.
• Visualitzar el nombre de
reserves que teniu fetes.
• Podeu canviar el vostre PIN
per fer-lo més segur.
• Modificar informació personal relativa als números de
telèfon i a l’adreça de correu
electrònic. També podeu
canviar l’opció de rebre o no
informació de la biblioteca.
• Guardar les vostres cerques
preferides.
• Consultar el vostre historial
de préstecs (que caldrà activar perquè pugui ser útil).
• Amb “Les meves valoracions”
podreu valorar els documents
que heu llegit.
• I per últim, amb “Les meves
llistes” podreu veure els
documents que heu reservat.

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres
VIU EL NADAL
A LA BIBLIOTECA!
Taller de Nadal per a infants
Dimarts 14 de desembre
A partir de 4 anys
Títol: “Construïm un tió”
A càrrec de: La Censada
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: cal inscripció prèvia a la Biblioteca (tel.: 93 860
71 16 / e-mail: b.llicam.co@
diba.cat). Places limitades.

La biblioteca inaugura
l’“Hora del conte”
Dijous 16 de desembre
La Biblioteca Ca l’Oliveres encetarà,
aquest mes de desembre, l’activitat
“Hora del conte” destinada als més
petits de la família i que es realitzarà
de forma periòdica l’últim dijous de
cada mes.
L’“Hora del conte” és una activitat
de foment a la lectura, gratuïta,
on, a través de la narració oral
d’històries i contes, petits i grans
entren en el món màgic de la literatura. És important començar
aquest hàbit des de ben petits,
acompanyats de familiars amb
qui compartir aquests moments.
A la biblioteca trobareu un espai
només destinat als infants, on
podreu afavorir aquesta trobada
voluntària amb el llibre i descobrir el plaer de llegir.
Aquesta primera “Hora del Conte”
porta per títol “Per Nadal cada
conte és un regal” i anirà a càrrec
de la Joana Moreno, mestra i veïna

de Lliçà d’Amunt, que ens explicarà diferents contes de temàtica
nadalenca que podeu trobar a l’àrea
infantil de la biblioteca.
Títol: “Per Nadal cada conte és
un regal”
A càrrec de: Joana Moreno
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres

Activitat de Nadal per a adults
Dilluns 20 de desembre
Si pronunciem la paraula “Nadal”,
tot seguit ens vénen al cap conceptes com pau, amor, felicitat,
regals, dinars familiars i targeta de
crèdit que treu fum. Què fa que el
temps de Nadal desperti passions
i odis, alegries i tristeses al mateix
temps?
Grans escriptors han dedicat contes al tema i a la biblioteca s’han
decidit a explicar-ne alguns. Han
arribat a la conclusió que el que
passa per Nadal no és res més que
una explosió de sentiments i de
situacions que es van arrossegant
tot l’any. Per això, pensen que en
realitat qualsevol dia pot ser Nadal
i que qualsevol dia de l’any pot ser
bo per explicar aquests contes:
• “El conte de Nadal de l’Auggie
Wren”, de Paul Auster.
• “El Nadal és una època trista per
als pobres”, de John Cheever.
• “Els regals perfectes”, de
O’Henry.
Títol: “Qualsevol dia pot ser
Nadal”
A càrrec de: Assumpta
Mercador i Rosa Pou
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres

APUNTA’T AL CLUB DE LECTURA
A principis de l’any que ve, a part
de l’activitat “Hora del conte”, la
biblioteca està organitzant un Club
de lectura, una activitat d’animació
a la lectura amb l’objectiu de
fomentar uns hàbits de lectura que
han de conduir al diàleg.
Un club de lectura és un grup de
persones que es reuneixen periòdicament per comentar un llibre llegit
a casa. A les reunions es comenta el
llibre llegit i l’impacte que ha tingut
en el lector: temàtiques, estil, acció,
personatges i, per suposat, sentiments o reflexions evocades pel text.
No cal ser especialista, només cal
estar disposat a compartir el plaer
per la lectura, les impressions i les
opinions motivades per aquest exercici tan saludable. L’objectiu principal del club de lectura no és l’anàlisi
exhaustiu de l’obra literària, sinó
augmentar el plaer de la lectura al
compartir-la amb altres persones.
El club està dirigit a totes aquelles
persones a qui els agradi llegir i vulguin compartir aquesta inquietud per
tal que deixi de ser un plaer solitari.
Només un requisit: han de ser majors
d’edat i tenir el carnet de qualsevol
biblioteca de la xarxa. Les reunions es
portaran a terme cada mes i el llibre
que es llegirà serà proporcionat per la
mateixa biblioteca a través del préstec
interbibliotecari (préstec entre biblioteques de la xarxa).
Qualsevol persona interessada
en participar-hical que es posi en
contacte amb la Biblioteca:
b.llicam.co@diba.cat
93 8607116
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El gerent de la Mancomunitat, autor
d’un llibre sobre l’empresari al segle XXI
La sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà, el dissabte 18 de desembre, a les 12 h, la
presentació del llibre “Papá, quiero ser un empresario de éxito”, de Francesc Delgado i Jeroni
Benavides. Un dels autors, Francesc Delgado, és el gerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
“Papá, quiero ser un empresario de éxito” aporta al lector
una visió diferent de com
emprendre el repte de ser un
empresari en el segle XXI. El
llibre tracta de manera innovadora i integradora dos mons
que fins ara semblaven separats,
o oposats, en l’acció empresarial, com són el mercat extern
(els clients), per una banda, i la
gestió interna (els col·laboradors
i l’organització), per l’altra
banda. És també una obra que
neix amb vocació de llibre de
“pont aeri”, és a dir, des de la
seva concepció inicial, els autors

van considerar que la inversió
de temps que el lector havia de
realitzar per la seva lectura gairebé no havia de superar un
trajecte d’anada i tornada en
aquest mitjà de transport (amb
algun retard inclòs). Per aconseguir-ho, han elaborat un text
amè, lleuger i divertit, que no
sacrifica el rigor ni la profunditat i on el lector trobarà nombrosos exemples, casos, anècdotes i vivències fruit de l’experiència professional i docent
dels autors.
Francesc Delgado és professor
associat a ESADE des de fa 12

anys i especialitzat en estratègia,
graduat en Administració i
direcció d’empreses i Màster en
Direcció de Marketing per
ESADE. Imparteix en aquesta
escola de negocis, considerada
com una de las 10 millors del
món, classes en diferents programes MBA, AMP (Advanced
Management Program) i altres
programes d’alta direcció a
Espanya i Brasil. Ha estat accionista d’empreses vinculades al
sector de l’odontologia i de l’alimentació. Actualment és consultor i membre independent del
consell d’administració de diver-

ses empreses de diferents sectors
i a més ocupa un càrrec directiu
en una institució pública. Resideix a Lliçà d’Amunt.
Jeroni Benavides és psicòleg,
màster en recursos humans
per ESADE i graduat en gestió i direcció de marketing per
la mateixa escola de negocis.
Professionalment parlant, ha
exercit diversos llocs de responsabilitat en l’àmbit de la
gestió de recursos humans i el
màrqueting i és professor
col·laborador d’ESADE en
Màrqueting Estratègic. Ha
publicat articles sobre estratè-

FRANCESC DELGADO I JERONI BENAVIDES

gies del sector bancari en
diverses publicacions especialitzades i en premsa escrita.
Una de les seves grans passions és la literatura i en una
etapa de la seva vida ha
col·laborat de forma habitual
en algun mitjà local dedicat a
la crítica literària i a les entrevistes a autors consagrats i
novells. Resideix a Sabadell.
“Papá, quiero ser un empresario de éxito” està editat per
Plataforma Editorial.

ESPORTS

Nit de l’Esport 2010
Un cop més i amb més sorpreses que mai, torna l’esdeveniment esportiu
per excel·lència de Lliçà d’Amunt, torna la Nit de l’Esport 2010.
La festa de tots els i les esportistes locals, la Nit de l’Esport,
tindrà lloc el proper divendres
10 de desembre, a partir de les
20.30 h, al Pavelló.
Aquesta nit és una festa de
reconeixement al sacrifici i a
l’esforç que dia a dia les entitats i els esportistes locals realitzen pel nostre municipi.
La jornada comptarà amb un
sopar popular que està obert a
tota la població. El preu del
sopar és de 10 euros i els tiquets
es poden comprar a la Recepció del Pavelló d’Esports, a
l’OAC de l’Ajuntament i al
Bar del Camp de Futbol.

ACTUACIÓ DE L’EDICIÓ PASSADA

Després del sopar tindrà lloc el
lliurament de premis, amenitzat per diverses actuacions i
sorpreses.
Les categories dels premis
són les següents:
1a categoria - Premis a entitats
i/o clubs d’esports col·lectius
• Per ascens de categoria d’alguns dels equips que integren l’entitat i/o club. Es
donaran tants premis com
ascensos s’hagin aconseguit.
• Per la consecució de títols com
a campions de la categoria corresponent. Es donaran tants
premis com títols aconseguits.
2a categoria - Premis a entitats
i/o clubs d’esports individuals
• Per la consecució de títols
com a campions de la modalitat de l’esport que practiquen. Es donaran tants premis com persones hagin
aconseguit títols.

• Per la consecució d’algun
rècord a la modalitat esportiva
que practiquen. Es donaran
tants premis com persones
hagin aconseguit rècords.
3a categoria - Premis als Valors
Esportius
Cada entitat, independentment de haver aconseguit cap
títol o cap ascens, presentarà
una candidatura pels Valors
Esportius que la seva Entitat
representa.
• Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca formativa, esportiva i social en el municipi per
esportistes en edat escolar.
• Premi a l’entitat per la consolidació i difusió de Lliçà
d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva i per el desenvolupament de grans esdeveniments.
• Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca important en
el foment de l’esport femení.

SOPAR POPULAR

• Premi a l’entitat per mantenir l’esperit esportiu en la
pràctica del lleure.
4a categoria - Premis al Mèrit
Esportiu
• Premi a la Millor Esportista
de l’any, que pretén significar
a aquella persona per la seva
trajectòria esportiva, tant per
la temporada objecte dels Premis de l’Esport com al llarg de
la seva carrera esportiva.
• Premi al Millor Esportista de
l’any, que pretén significar a
aquella persona per la seva
trajectòria esportiva, tant per
la temporada objecte dels
Premis de l’Esport com al
llarg de la seva carrera esportiva.
5a categoria - Premi Especial
de la Regidoria d’Esports

Premi de reconeixement i distinció honorífica de la Regidoria d’Esports a la persona
que per el seu historial i trajectòria ha fet possible un
desenvolupament de l’esport
lliçanenc.
La regidoria d’Esports vol fer
que aquesta festa continuï sent
la més potent i multitudinària
del Vallès Oriental i de les més
importants de la província de
Barcelona.
Després de grans èxits en edicions anteriors, l’Ajuntament
us convida a continuar gaudint d’una nit especial. Passareu una agradable vetllada
entre esportistes, aficionats i
gent que en definitivament fa
possible que l’esport de Lliçà
d’Amunt avanci i prosperi.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

HISENDA

Torna el Debat sobre
l’Estat del Municipi

Els impostos augmenten
només un 1,22% per a la majoria
de les famílies

El Debat sobre l’Estat del municipi, que se
celebra anualment des de fa tres anys, tindrà
lloc el dijous 2 de desembre, a les 19 h, al Casal
de la Gent Gran.

MOMENT DEL DEBAT

Es tracta d’una sessió pública,
oberta a tota la ciutadania, on
es tracten aspectes generals de
la situació del poble.
L’Alcalde, com a president de la
corporació local, introduirà la
sessió i a continuació cada grup
polític municipal, mitjançant
un portaveu, farà la seva exposició amb una durada màxima
de 15 minuts. Tot seguit, hi

haurà un torn de rèplica per
cada portaveu de 5 minuts com
a màxim.
Acabada la intervenció dels
representants polítics, s’establirà un torn de preguntes del
públic, dividit en tres blocs de
10 preguntes cadascun d’ells.
La sessió estarà moderada per
la secretària de l’Ajuntament.

Segons el regidor d’Hisenda, Pere Grau, una família que tingui dos vehicles
i pagui l’IBI i les escombraries, només tindrà un augment de les despeses
fiscals d’11,81 euros (1,22%) respecte al 2010.
Tenint en compte la situació
de crisi general i que s’han
revisat els valors cadastrals,
s’ha intentat reduir els impostos fiscals al màxim possible,
segons el regidor d’Hisenda,
Pere Grau.
Hi haurà un augment de la
recaptació de l’IBI urbana de
l’1,89% respecte al 2010, per
sota de la inflació anual prevista (resultat de baixar el tipus
impositiu del 0,83% que es va
aplicar al 2010 al 0,70% que
s’aplicarà l’any 2011). Respecte a l’IBI rústica, no s’ha modificat el tipus impositiu, que es
manté en el 0,70%.
L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica també es manté,
al 2%.

el cas de l’IBI, per a famílies
nombroses; en el cas dels vehicles, per als de menor impacte
ambiental; en el cas de les
escombraries, per a la gestió
dels residus (deixalleria i compostatge); etc.

En referència a les taxes, la
taxa d’escombraries augmenta
un 1,80%, el mateix que la
taxa de cementiri i de clavegueram.
Per altra banda, es mantenen
les bonificacions existents: en

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

HISENDA

Es mantenen les dates de pagament dels impostos
i taxes municipals
CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2011

DESCRIPCIÓ

Per tal de facilitar el pagament dels impostos
i taxes municipals, l’Ajuntament ha aprovat el
calendari fiscal de l’any 2011.
El calendari fiscal per a l’any
2011 manté els mateixos
períodes de pagament del
2010, adaptats al proper exercici. Com a mesura davant la
crisis econòmica, s’ha de
recordar que, com aquest any,
per a les persones que tenen
domiciliats els rebuts de l’IBI
i les escombraries es mantenen els fraccionaments en
quatre i tres terminis respectivament.

Per altra banda, les persones
que tinguin dificultats per fer
front a aquests pagaments,
poden adreçar-se a l’Oficina de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, situada al carrer de Rafael Casanova número
8, i sol·licitar el fraccionament
o ajornament dels impostos o
taxes, prèvia justificació de
l’impossibilitat d’efectuar el
pagament i amb els corresponents interessos de demora.

1
1
1
1
1
2
2
3
10
11
11
11
11
12
12
12
12
16
41

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS - CONSTRUÏTS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES-NO DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS-NO DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

INICI VOL.
01/04/2011

02/09/2011
02/09/2011
04/02/2011
02/09/2011
01/04/2011

01/04/2011

02/09/2011
04/02/2011

FI VOL.
01/04/2011
02/06/2011
01/06/2011
01/09/2011
01/12/2011
03/11/2011
03/11/2011
05/04/2011
03/11/2011
02/06/2011
01/06/2011
01/09/2011
01/12/2011
02/06/2011
01/06/2011
01/09/2011
01/12/2011
03/11/2011
05/04/2011
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JOVENTUT

JOVENTUT

Parc Infantil i
Juvenil de Nadal

Mercat jove d’intercanvi i segona mà

Amb les festes de Nadal arriba també, com cada
any, el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, un espai
pensat perquè els més petits i també el joves
puguin gaudir d’uns dies d’activitats d’allò més
entretinguts.

Arriba el Nadal, les festes i els regals. Ens ho passem d’allò més bé, però ens
gastem massa diners i acumulem un munt de coses innecessàries o que a la
llarga deixem de fer servir. La solució: el “Mercat jove d’intercanvi i segona mà”.
Aquest any, la regidoria de
Joventut organitza un “Mercat
jove d’intercanvi i segona mà”
amb l’objectiu que els i les
joves de Lliçà puguin intercanviar-se aquelles coses que tinguin per casa i no facin servir
o allò que ells mateixos fan
artesanalment. La idea sorgeix
de la quantitat de demandes
que la regidoria ha anat rebent
per fer una activitat similar.
Aquest mercat tindrà dues
modalitats: la venda i l’intercanvi. És a dir, els objectes
exposats es podran intercanviar tant per diners com per un
altre objecte del mateix valor,

que s’haurà assignat prèviament. Aquest intercanvi haurà
de ser un acord al qual hauran
d’arribar els interessats. Hi
haurà també la possibilitat de
fer un “intercanvi a tres”, és a
dir, entre tres persones. Per
exemple: la Lluïsa té un ós de
peluix per un valor de 5 euros;
En Pere ofereix a la Lluïsa una
llanterna que té el mateix valor,
però a la Lluïsa no li agrada la
llanterna; la Clara necessita
una llanterna i té una funda de
mòbil per intercanviar o vendre per 5 euros; entre tots tres
decideixen que la Lluïsa es
quedarà la funda de mòbil que

li ha agradat molt, el Pere tindrà el seu ós i la Clara marxarà
amb la llanterna que necessita.
Els objectes a vendre o intercanviar es valoraran prèviament per l’organització de
l’acte (per verificar que estiguin en bon estat i amb un
preu raonable).
Per participar-hi cal inscriure’s
abans del 3 de desembre; la
inscripció és gratuïta. En cas
dels menors d’edat, hauran de
portar una autorització dels
pares per participar-hi. Si no
s’arriba al mínim de 8 paradetes, el Mercat jove d’intercanvi
i segona mà no es realitzarà.

PARC INFANTIL I JUVENIL DE NADAL

La darrera setmana de desembre, els dies 28, 29 i 30 de
desembre (dimarts, dimecres i
dijous) hi haurà el Parc Infantil
i Juvenil de Nadal, que comptarà amb tallers creatius, inflables, espectacles infantils, espai
jove, activitats d’aventura i
molta diversió. El Parc Infantil i
Juvenil de Nadal estarà situat al
Pavelló Municipal d’Esports i
obrirà les portes de 16 a 20 h.
Els més petits podran gaudir
d’un espai de joc amb diferents
racons: psicomotricitat, inflable, joc simbòlic, entre altres.

També hi haurà tallers creatius
i de manualitats, així com un
racó de maquillatge. Els més
joves tenen al seu abast l’Espai
Jove amb ordinadors, consoles
i tallers creatius diferents, així
com una oferta d’activitats
d’aventura que es faran a l’exterior del pavelló, entre elles la
tirolina i el paintball.
L’entrada al parc és gratuïta,
però les activitats d’aventura
per a joves tenen un cost de
5 euros/dia; 3 euros/dia amb el
carnet del Galliner; 10 euros,
abonament de 3 dies.

Gran afluència de jovent a la Nit de Terror
La Nit de Terror, que cada any organitza la Regidoria de Joventut i que
és iniciativa d’un grup de joves del municipi, va comptar amb una gran
afluència de jovent disposats a passar una entretinguda estona de por.
La Nit de Terror, que va tenir
lloc el passat 31 d’octubre, es va
tornar a fer a l’interior de l’antiga escola Miquel Martí i Pol.
El joves, per grups d’un màxim
de 5 persones, passaven a l’interior de les sales, ambientades en
la història d’un sanguinari psi-

còpata, on havien de trobar les
pistes que els portessin directament a la seva ment i atraparlo. Els grups que aconseguien
arribar al final entraven en el
sorteig d’un val per persona per
valor de 10 euros per comprar
CD de música, llibres, jocs o

material divers de papereria.
L’objectiu d’aquest joc era que
tothom es divertís i participés.
Per amenitzar l’espera dels
grups per entrar al túnel, hi
havia jocs diversos al pati de
l’escola, així com la projecció
de dues pel·lícules de por.
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SERVEIS SOCIALS

Les joguines com a instruments
de transmissió de valors
Ara que s’acosta Nadal i Reis ens agradaria reflexionar sobre les joguines que comprem.
Regalar joguines és regalar idees
sobre com és el món, sobre què
s’espera dels nens i què s’espera
de les nenes. Si una nena rep
una cuineta, entendrà que d’ella
s’espera que quan sigui gran
cuini. Si un nen rep un joc de
construcció, pensarà que de
gran pot ser constructor o
arquitecte. Però les dones també
volen ser arquitectes i els homes
també poden cuinar.

Des del Pla d’igualtat es creu
que les joguines no són sexistes
en si.
De 0 a 2 o 3 anys encara no es
diferencia en funció del sexe,
i les joguines són compartides; però, a partir dels 3 anys
aproximadament, tendim a
regalar en funció de si és una
nena o un nen. Per trencar
amb aquesta pràctica, cal pensar en la criatura, ja que no

tothom és igual, i vetllar per
no reproduir estereotips.
A banda de les nines i dels
cotxes, de 3 a 5 anys es poden
regalar baldufes, calidoscopis,
instruments musicals, pilotes,
titelles, magnetòfons o jocs de
memòria i electrònics. De 5 a 8
anys són recomanables les bicicletes, els patins en línia, les
disfresses, botigues i accessoris,
jocs d’estratègia, de màgia o

ordinadors infantils. De 8 a 11
anys podeu regalar estels, xanques, maces de malabars, vehicles teledirigits, pistes de carreres, maquillatges, construccions
de fusta, jocs d’experiments
científics, de deducció o
matemàtics i també futbolins.
Si regalem joguines de nenes a
les nenes i joguines de nens als
nens, limitem les seves capacitats i perpetuem un model de

comportament sexual. Si
diversifiquem el tipus de joguina, els donem més elements
perquè puguin escollir com
serà el seu futur.
Per a més informació,
us podeu adreçar al Pla
d’igualtat dona-home
(edifici de la Policia Local,
1er pis) o a gomezaj@
llicamunt.cat.

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Per Nadal,
reciclem com cal!

La plaga de les palmeres
afecta de ple el municipi

Les festes de Nadal i Reis són un moment
entranyable de trobades familiars i amb amics en
què es consumeixen gran quantitat de recursos,
sobretot aliments, energia i embalatges. També
en aquest període podem fer un esforç per
reduir l’impacte sobre el nostre entorn.

Ja són moltes les palmeres de Lliçà d’Amunt afectades per l’escarabat
conegut com a morrut roig.

Per reduir l’impacte sobre el
nostre entorn, podem aplicar
mesures senzilles som:
• Comprar el menjar suficient
i evitar vaixelles d’un sol ús.
• Utilitzar els contenidors de
recollida selectiva.
• Fer regals no materials, útils
i solidaris: entrades al teatre,
activitats d’aventura, dinar
en un restaurant exòtic, un
kit de piles recarregables,
artesania de comerç just...
• No comprar joguines només
per satisfer el desig del nen o
nena: sabem que les deixaran
d’utilitzar en poques setmanes i acabaran a les escombraries al cap d’uns mesos.
• No abusar de l’enllumenat ni
de la calefacció, regalar electrodomèstics eficients, etc.

Qui vulgui una informació més
àmplia pot consultar la següent
guia de Nadal Sostenible: http://
www.diba.cat/xarxasost/pdf/
NadalSostenible.pdf
Atès que la generació de residus és molt important durant
aquestes dates, sobretot el dia
de Nadal, Cap d’Any i el dia de
Reis, s’ha previst un reforç del
servei de recollida per poder
gestionar adequadament tots
els materials.

Segons indicacions dels serveis
tècnics del Departament
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya, l’actual estat de
la plaga a Lliçà d’Amunt fa
pensar que en propers anys
aquest escarabat acabarà afectant totes les palmeres del
municipi. Per tant, qui vulgui
conservar les palmeres estarà
obligat a fer un tractament
fitosanitari preventiu.
Aquest departament ha elaborat un protocol per prevenir i
lluitar contra aquesta plaga.
Podeu consultar-lo al nostre
web www.llicamunt.cat
El morrut roig és 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, i que va aparèixer per primera vegada a
Catalunya l’any 2005, a causa

d’una importació de palmeres
sense control fitosanitari.
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), però no es descarta
que pugui atacar la resta de
palmeres.

MORRUT ROIG

Què fer si es sospita que la
palmera està afectada
Comunicar-ho a l’Ajuntament
al telèfon 93.841.52.25, o a
ajuntament@llicamunt.cat
L’Ajuntament passarà un llistat
al Departament d’Agricultura i
en dates posteriors un tècnic
visitarà el domicili per valorar
el tractament a realitzar.
Les restes afectades cal triturarles (no cremar-les) en centres
autoritzats. A Lliçà d’Amunt el
centre autoritzat és:
Terra Jardí
(Planta de restes vegetals)
Can Carena
(Al costat de Ca l’Artigues)
Tel.: 678.566.665
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Campanya subvencionada d’identificació
d’animals de companyia amb microxip

Període de crema de restes
vegetals

Fins el 31 de desembre continua la campanya subvencionada per
l’Ajuntament per tal que els nostres animals de companyia (gossos, gats i
fures) s’identifiquin amb microxip.

Des del 16 d’octubre al 14 de març del 2011 està
autoritzada la crema de restes vegetals, sempre i
quan es faci comunicació prèvia a l’Ajuntament.

Aquest sistema d’identificació
permet trobar ràpidament al
propietari en cas que l’animal
s’extraviï, i és una mesura obligada tant per la Llei de protecció dels animals com per l’Ordenança municipal de tinença
d’animals de companyia.
El preu normal de posar el
microxip és de 45 euros i

L’Ajuntament, per la seva banda,
informarà l’interessat de les
condicions que s’han de respectar per portar a terme l’esmentada crema (prohibició de cre-

durant la campanya costa 30
euros. Per beneficiar-vos
d’aquesta campanya us heu de
dirigir a l’Ajuntament amb la
cartilla sanitària del vostre animal de companyia.
A partir de gener de 2011
s’obligarà tots els propietaris
d’animals de companyia a identificar i censar els seus animals.

Adopta un animal!
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.

MEDI AMBIENT

Èxit de la quarta edició del curs de formació
de compostatge domèstic

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

Els passats 15 i 16 d’octubre es van realitzar dues noves sessions de
formació de compostatge domèstic. Un total de 28 persones van assistir
als cursets, impartits per un tècnic de l’Escola de Natura del Corredor.
La formació, que d’una manera divertida i amena introdueix
tots els conceptes necessaris,
permet iniciar-se en aquesta
pràctica senzilla del compostatge de la matèria orgànica al
propi domicili.
La campanya es complementa
amb tres visites a domicili, en
diferents fases del procés de
compostatge. A través de la

campanya també es pot obtenir un compostador de 600
litres a meitat de preu.

IMATGE D’UN COMPOSTADOR

mar residus, dimensions, condicions meteorològiques, etc).
Més informació a l’Ajuntament:
93 841 52 25

Es preveu continuar fent sessions formatives, atès que Lliçà
d’Amunt és un municipi amb
un gran potencial de compostatge domèstic i que l’Ajuntament ho potencia mitjançant
una bonificació del 10% sobre
la taxa de residus.
Més informació a l’Ajuntament:
telèfon 93 841 52 25

Nom: Tayson
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Akita Inu
Sexe: Mascle
Edat: 6 anys i 7 mesos
Dies CAD: 7 mesos

Nom: Makala (perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Caçador
Sexe: Femella
Edat: 4 mesos
Dies CAD: 1 mes

Nom: Eureka (perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 3 anys i 6 mesos
Dies CAD: 6 mesos

Nom: Reina
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Cocker Spaniel
Sexe: Mascle
Edat: Dies CAD: 1 setmana

Nom: Pilu (Perdut)
Municipi: Lliçà d’Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 1 any i 5 mesos
Dies CAD: 5 mesos
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.

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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Nova ordenació
Col·labora amb
viària a Palaudalba La Marató de TV3!
La finalitat de la nova ordenació
viària de Palaudalba és millorar
la mobilitat dels carrers del barri
i fer-los més segurs per als
veïns.
Els treball s’han centrat en la
senyalització viària, tant vertical
com horitzontal, per tal de regular l’estacionament, fixar el sentit de circulació dels carrers,
millorar la senyalització informativa i canviar totes les plaques
dels carrers amb la imatge corporativa actual.

L’actuació ha suposat una inversió de 12.442,75 euros.

NOVA ORDENACIÓ VIÀRIA

Recordem que, 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 el bus,
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.

EDUCACIÓ

El CEIP Rosa Oriol rep el distintiu d’escola verda
El CEIP Rosa Oriol i Anguera va rebre, el passat 9 de novembre, el distintiu d’escola verda atorgat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge i pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Aquest distintiu és un premi per
la implicació de l’escola amb el
medi ambient i per les campanyes de sensibilització fetes als
alumnes.
L’Ajuntament, a través del regidor de Medi Ambient, Pere
Grau, ha donat les gràcies a l’escola per implicar-se en el compromís de tranformar els hàbits

respecte el medi. Segons el regidor, la difusió dels valors de l’entorn natural en les etapes d’aprenetatge, a través de pràctiques
de conducte que li siguin respectuoses, és una de les maneres
més efectives per incidir en la
seva conservació.
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ENCARA
HI HA PLACES
A LES ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS

Activitats per a la setmana escolar festiva
de febrer-març
Aquest curs escolar, com a novetat, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha programat
una setmana de vacances d’hivern als centres educatius. Aquesta setmana serà del 28 de febrer al 4 de
març. De la mateixa manera que el mes de juliol, les Regidories d’Esports i Joventut de l’Ajuntament han
proposat activitats per donar servei als pares i mares durant la setmana festiva. També ha proposat un
casal l’AMPA de l’escola Miquel Martí i Pol al mateix centre. Aquí teniu tota la informació:
1- Casal setmana de febrermarç
• Lloc: CEIP Països Catalans
• Places: Limitades
• Edats: de P3 a 6è
• Horari:
8.30h-13.00 h – activitats
matí
13.00h-15.00 h – dinar
15.00 h- 16.30 h – activitats tarda
• Preu: 50 €* casal (amb un
mínim de 60 nens/es)
30 €* menjador (amb un
mínim de 15 nens/es)
* El preu pot variar

• Inscripcions: El Galliner,
de dilluns a divendres, de
17 a 20 h i els dimarts i
dijous de 10h a 13 h.
2- Activitats lúdiques
i esportives
• Lloc: Pavelló d’esports
• Places: Limitades
• Edats: de P3 a 6è
• Horari: 8.30 h-13.00 h –
activitats matí
13.00 h-15.00 h – dinar
• Preu: 30 € activitats (amb
un mínim de 30 nens/es)
30,75 €* menjador (amb
un mínim de 15 nens/es)

* El preu pot variar
• Inscripcions: Al pavelló
d’esports. Dilluns, dimecres
i divendres de 8.00 h a
00.00 h i dimarts i dijous de
8.00 h a 12.00 h i de 15.00 h
a 00.00 h.
3- Casal “setmana blanca”
• Lloc: Escola Miquel Martí
i Pol
• Edats: de P3 a 6è
• Horari: 8.30 h-13.00 h –
activitats matí
13.00 h-15.00 h – dinar
15.00 h-16.30 h – activitats tarda

Us informem que encara
queden algunes vacants per
cobrir a les dues escoles bressol municipals. Si volguéssiu
més informació poseu-vos
en contacte amb elles:

• Preu: Matí 36 € (amb un
mínim de 20 nens/es)
Tarda 20 €
• Menjador: fixes els 5 dies:
36,75 €. Eventuals: 7,30 €/
dia
Hi ha d’haver un mínim de
20 inscripcions.
Hi haurà servei de ludoteca
habitual (matí i tarda).
• Inscripcions: A l’escola
Miquel Martí i Pol.

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL PALAUDÀRIES
D’1 a 2 anys: 5 vacants
De 2 a 3 anys: 6 vacants
C/ del Segre, 63
Tel. 93 864 59 54
palaudarieseb@llicamunt.cat
ESCOLA BRESSOL
NOVA ESPURNA
De 0 a 1 any: 1 vacant
De 2 a 3 anys: 6 vacants
C/ de Llívia, 2
Tel. 93 841 53 31
espurnaeb@llicamunt.cat

Les inscripcions són entre
l’1 i el 17 de desembre de
2010

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

1 any d’OMIC
Aquest mes de desembre fa un any de l’entrada en
funcionament de la Oficina Municipal d’Informació
i Atenció al Consumidor (OMIC) de Lliçà d’Amunt.
RESOLUCIONS

Resoltes favorablement pel consumidor

25

Resoltes desfavorablement pel consumidor

43

RECLAMACIONS

Traslladades a altres organismes
per la seva resolució
Resoltes abans d'iniciar cap actuació

33

35

En curs

10
4

5

A Companyies telefòniques
A Companyies de subministrament elèctric
A Companyies d'assegurances
A Bancs i caixes
A Agències de viatges
A Altres

L’Oficina Municipal d’Informació i Atenció al Consumidor (OMIC) de Lliçà d’Amunt,
ubicada a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, ha atès, durant el seu
primer any de funcionament,
87 reclamacions dels ciutadans
i ciutadanes del poble.
D’aquestes 87 reclamacions,
33 corresponen a companyies
telefòniques, 7 a companyies
de subministrament elèctric, 4

4 4
4

7

a companyies d’assegurances,
4 a bancs i caixes, 4 a agències
de viatges i 35 a altres.
De les 87 reclamacions, 25 es
van resoldre favorablement pel
consumidor, 10 han estat
traslladades a altres organismes
per a la seva resolució, 5 es van
resoldre abans d’iniciar cap
actuació, 4 s’han resolt desfavorablement pel consumidor i
la resta estan en curs.
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Inaugurat el nou camí
de vianants de Can Rovira
a Palaudàries
Més de 300 persones van participar a l’acte festiu de la inauguració del nou
camí de vianants que uneix els barris de Can Rovira, Can Roure i Palaudalba.
Aquesta obra, reclamada històricament per les entitats veïnals de la zona, ja
és una realitat.
L’acte inaugural va començar
amb una caminada popular que
va recórrer tot el nou camí fins
al Centre Cívic Palaudàries,
escenari de diverses actuacions
de grups que desenvolupen la
seva activitat a l’equipament
municipal.
En el seu discurs, l’alcalde,
Ignasi Simón, va reconèixer “la
importància d’aquesta obra per
connectar els barris amb la zona
d’equipaments, un fita aconseguida per aquest equip de
govern que ha suposat una
inversió de 420.000 euros”.
Simón va agrair la col·laboració
de les persones implicades en el

projecte, especialment la família
Mas, que va cedir els terrenys
per a l’execució del camí, l’empresa constructora i els presidents de les associacions de
veïns dels barris afectats, que
van confiar des del primer
moment en el projecte.
Per la seva part, la regidora
d’Obres i Serveis, María Marcos, va puntualitzar que “aquest
equip de govern continuarà treballant per connectar aquest
camí amb la deixalleria municipal de Palaudàries i millorar la
zona d’equipaments”.
El nou camí, paral·lel a la carretera de Palaudàries i al carrer de

l’Avellaner, va des de les primeres cases del barri de Can Rovira
Nou fins al Centre Cívic de
Palaudàries, on s’enllaçarà amb
el futur camí que unirà el CAP
i el CEIP i que ja s’està
construint.
En els últims anys, a la zona de
Palaudàries s’han construït diferents equipaments públics: el
CEIP Miquel Martí Pol, l’Escola Bressol de Palaudàries, el
centre Cívic de Palaudàries, una
zona esportiva i el CAP de
Palaudàries, que han generat
intenses necessitats de mobilitat
que es cobreixen principalment
mitjançant el trànsit rodat de

NOU MÒDUL PER A SALA
POLIVALENT A CAN ROVIRA
El barri de Can Rovira compta, des del passat mes de novembre, amb un
mòdul de 12 x gairebé 5 metres, que substitueix l’antic barracó que hi
havia, situat al carrer Estany de Ratera, a la zona d’equipaments del barri.
Aquest nou mòdul servirà com a sala polivalent per acollir activitats diverses que es puguin organitzar al barri.

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

PASSEJADA POPULAR

GRUPS QUE VAN ACTUAR DURANT LA INAUGURACIÓ

vehicles. Això es degut, per una
banda, al tipus d’urbanització
dispersa que envolta la zona,
però per l’altra a la manca de
vies d’accés segures per als vianants i els ciclistes. Ara, amb la
construcció d’aquest nou camí
de vianants el trànsit de vianants
i ciclistes serà segur i còmode.
D’aquesta manera, el veïns i veïnes del barri de Can Rovira
Nou, que fins al moment no
disposaven ni tan sols de voreres
per poder arribar fins als equipaments públics de la zona, ara
ja poden anar caminant amb
seguretat i comoditat fins als
serveis públics propers.

El nou camí té una llargada de
més de 800 metres i una amplada de 2 metres i s’ha dividit en
tres trams, ja que la carretera en
talla la continuïtat dues vegades.
Per enllaçar un tram amb l’altre
caldrà travessar la carretera
mitjançant passos de vianants.
Aquest nou camí s’ha il·luminat
amb panells fotovoltaics, un
tipus d’il·luminació respectuosa
amb el medi ambient.
D’aquesta manera, es pretén
promoure alternatives a l’ús del
vehicle privat per accedir a la
zona d’equipaments, a l’hora
que crear un passeig agradable
per a usos més lúdics.
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El Cementiri compta amb un columbari
Des del passat mes de novembre, el Cementiri compta amb un Columbari,
un edifici funerari associat a la incineració.
Es tracta de dos mòduls enganxats, de 4 x 3 petits nínxols a
cada banda, per dipositar les
urnes amb les cendres dels
difunts. El columbari és de
marbre negre amb aigües blanques.
L’Ajuntament ha fixat el preu
dels nínxols del columbari. La
tarifa és de 350 euros per a la

concessió d’un columbari a 50
anys. Aquesta tarifa forma part
de la taxa de cementiri municipal de les ordenances fiscals del
2011, que es van aprovar inicialment en el ple extraordinari
del passat 28 d’octubre i que en
el moment de tancar aquesta
edició del butlletí estaven en
període d’exposició pública.

Per altra banda, informem que
segueix el projecte de construcció d’un tanatori a Lliçà
d’Amunt. De moment, s’està
redactant el projecte executiu.
Aquest projecte ha rebut una
subvenció del PUOSC 2011 de
250.000 euros.
COLUMBARI

COMUNICACIÓ

Les visites del web municipal continuen creixent
El web municipal ha registrat més de 140.000 visites en el darrer any, aquesta
xifra avala el mitjà com a referent en l’àmbit de la comunicació local.
La nova pàgina web municipal
es va posar en funcionament el
novembre de 2008. Des de
l’inici els indicadors han mostrat un augment progressiu dels
usuaris/àries. En el primer any
de vida del web es van registrar
un total de 100.636 visites, de
les quals 62.813 eren visitants
diferents. En el darrer any, el
nombre d’entrades al web s’ha
incrementat en un 42%, s’han

generat 142.875 visites totals,
de les quals 88.253 han estat
fetes per visitants diferents.
També s’ha incrementat el
nombre d’internautes que han
inclòs el web municipal dins de
la seva selecció de favorits, en el
període 2008-2009 ho van fer
al voltant de 40.000 visitants, i
en el darrer any, dels 88.253
visitants, 78.757 tenen la pàgina municipal inclosa a favorits,

el que representa un 89% dels
internautes. En els dos períodes
analitzats els mes que ha registrat més trànsit de visites ha
estat setembre, coincidint amb
la Festa Major del municipi
Pel que fa a les preferències dels
usuaris/àries, les dades ens mostren que la major part de les visites al web municipal es fan entre
setmana, en horari de 9 a 13 h,
i tenen una durada mitja al vol-

tant del sis minuts. En referència a la informació consultada,

les seccions de notícies i agenda
són les més visitades.

COMUNICACIÓ

Taller sobre el web municipal a les escoles
L’alumnat de 5è del CEIP Sant Baldiri va realitzar, el passat mes d’octubre, el taller “Llicamunt.cat, descobreix el web municipal”,
ofert per l’Ajuntament dins del Programa d’Activitats Educatives 2010-2011.
El taller “Llicamunt.cat, descobreix el web municipal”,
que ofereix l’Ajuntament a
les escoles, es desenvolupa en
una única sessió i té la finalitat de mostrar als nens i nenes
els continguts i les utilitats
que poden trobar a la pàgina
web de l’Ajuntament, així
com promoure un ús responsable d’Internet i les noves
tecnologies.

Durant el taller, els alumnes
naveguen pels diferents blocs
informatius del web municipal i visiten les seccions que
poden resultar més interessants per a la seva edat. També
aprenen a comunicar-se en
línia amb l’administració local
a través de l’eina de contacte
del web.
CLASSES DE 5È DEL CEIP SANT BALDIRI

Notícies de l’Ajuntament > 015

Desembre de 2010

COMUNICACIÓ

Els espectadors de VOTV
situen el canal entre els
5 millors de l’oferta televisiva
A partir de l’estudi detallat de VOTV del Baròmetre de la Comunicació s’obtenen dades significatives
dels espectadors del canal, que potencien la consolidació de VOTV al territori.
Amb la publicació de l’estudi
general que el Baròmetre va
publicar el passat mes de
setembre VOTV ja va rebre
importants resultats amb els
7.000 espectadors diaris i els
23.000 acumulats mensualment. Però altres dades milloren els resultats en nombres
absoluts. La població vallesana prefereix VOTV, en més
d’un 60%, a d’altres televisions locals que s’emeten a la
comarca. L’audiència de
VOTV posiciona el canal com

a millor oferta d’informació
de proximitat per sota de TV3
i, en general, és el 5è canal
preferit pels espectadors de
VOTV, deixant per darrera
canals com La Sexta, Telecinco, 3/24 i Canal 33.
Una altra dada rellevant és
que VOTV té un públic en
general difícil de captar per
tots els canals de televisió: la
gent jove, ja que la franja
d’edat més interessada en
VOTV és de 25 a 34 anys.
L’horari de major audiència,

per la seva banda, de 19 a
22 h, inclou l’Infovallès, que
s’emet a les 20 h i 21 h, i és el
tronc principal de la programació, seguit dels programes
de producció pròpia a les
22 h, que és el següent horari
amb més espectadors.
Per altra banda, el perfil de
l’espectador de VOTV destaca que és de classe mitjana,
que viu en llars de 3 o més
membres, nascut a Catalunya
i que té el català com a primera llengua. Pel que fa al

posicionament polític ens
trobem que CiU se situa en
primer lloc amb un 27%,
seguit del PSC amb un 22%,
ERC amb un 9%, IC amb un
4,3%, PP amb un 1,4% i Ciutadans amb un 0,5%. Tot i
així el grup dels que No saben/
No contesten se situa en un
35%.
Finalment, cal comentar que
e l s d i a r i s p re f e r i t s p e r
l’audiència de VOTV són “El
Periódico”, seguit de “La Vanguardia” i d’“El Mundo

Deportivo”; a nivell comarcal,
la publicació setmanal més
llegida és la “Revista del Vallès”, amb un 34,7% i, molt a
prop, amb un 33,9%, trobem
el bisetmanal “El 9 Nou” i, a
continuació, però a molta distància, trobem “Línia Vallès”,
“Tot Granollers” i “Tot Caldes”. En televisió, la preferència és TV3, seguida de TV1,
Cuatro i Antena 3. En ràdio,
trobem RAC1, seguida de
Cadena Ser.

Segons el regidor d’Hisenda, Pere
Grau, una família que tingui dos
vehicles i pagui l’IBI i les escombraries, només tindrà un augment de les
despeses fiscals d’11,81 euros (1,22%)
respecte al 2010.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

CRÒNICA DEL PLE
CRÒNICA DEL PLE
EXTRAORDINARI
DEL 28 D’OCTUBRE
1. Aprovació provisional de la
Modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2011.
El Ple va aprovar provisionalment la
modificació de l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
que haurà de regir per a l’exercici 2011
i següents.
També va aprovar provisionalment per
a l’exercici de 2011 i següents la modificació d’algunes Ordenances fiscals.
El regidor d’Hisenda, Pere Grau, va
explicar que, tenint en compte la
situació de crisi general i que s’han
revisat els valors cadastrals, s’ha intentat reduir els impostos fiscals al màxim
possible.
Pere Grau va parlar d’un augment de la
recaptació de l’IBI urbana de l’1,89%
respecte al 2010, per sota de la infla-

ció anual prevista (resultat de baixar el
tipus impositiu del 0,83% que es va
aplicar al 2010 al 0,70% que s’aplicarà
l’any 2011). Respecte a l’IBI rústica,
no s’ha modificat el tipus impositiu,
que es manté en el 0,70%.
Sobre lmpost de Vehicles de Tracció
Mecànica també es manté, al 2%.
L’Impost de la Construcció (ICIO)
també es manté, al 4%.
L’Impost sobre l’Increment del Valor
del Terreny de Naturalesa Urbana i
l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) tampoc es modifica.
En referència a les taxes, el regidor
d’Hisenda va comentar que la taxa
d’escombraries augmenta un 1,80%,
el mateix que la taxa de cementiri i de
clavegueram.
Pere Grau també va dir que es mantenen les bonificacions existents: en el
cas de l’IBI, per a famílies nombroses;
en el cas dels vehicles, per als de menor
impacte ambiental; en el cas de les
escombraries, per a la gestió dels residus (deixalleria i compostatge); etc.

El regidor també va anomenar la taxa
per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries
de carrer i ambulants, i va dir que s’ha
fet una revisió general de les tarifes
d’acord amb les dels ajuntaments semblants de la zona.
A més, el Ple va imposar la taxa per
l’aprofitament especial de domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica i va
aprovar provisionalment l’ordenança
fiscal reguladora.
El grup polític municipal d’ERC, a través del seu portaveu, Joaquim Ferriol,
va parlar de l’IBI, la base del qual,
segons el seu partit, creixeria un 11% i
l’increment calculat segons el cadastre
no seria d’un 1,89% sinó d’un 2,49%,
entenent finques amb habitatges.
També va demanar explicacions sobre
les bases de bonificació a les famílies
nombroses, diferents respecte a les
exposades a la Comissió Informativa,
cosa que va clarificar l’Alcalde.

2. Aprovació inicial de la
Modificació d’Ordenances no
fiscals per a l’any 2011.
El Ple també va aprovar provisionalment la Modificació de les
Ordenances no fiscals per a l’any
2011. Concretament, es va aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança reguladora dels criteris
per a l’adjudicació d’ajudes econòmiques anuals a activitats d’entitats de
Lliçà d’Amunt.

3. Conveni amb l’Incasol per
a la concessió d’un préstec
per a l’execució de les obres
d’urbanització de les Oliveres.
Finalment, el Ple va aprovar el Conveni
tramès per l’Institut Català del Sòl
(INCASÒL) a l’Ajuntament, amb
l’objecte de determinar les condicions
econòmico-financeres del préstec de
150.964,88 concedit a l’Ajuntament
per tal de fomentar la celeritat en la
realització de les obres d’urbanització,
dotació de serveis i garantir les obligacions contractuals i tributàries de la
urbanització Les Oliveres, d’acord amb
la resolució d’atorgament del Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques
de 17 de juny de 2010.
UNANIMITAT
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El lliçanenc Rafael Espinar, campió
d’Espanya de triatló de llarga distància
El triatleta de Lliçà d’Amunt es va imposar en el grup de 35 a 39 anys.
El triatleta de Lliçà d’Amunt
Rafael Espinar, del Club Triatló Granollers, es va proclamar
el passat 31 d’octubre campió
d’Espanya de triatló de llarga
distància en la prova que es va
disputar a Eivissa. El trialeta
lliçanenc va acabar la prova
amb un temps de 6 h 55 min
7 seg i es va imposar en el seu
grup d’edat (entre 35 i
39 anys). Aquest temps, a més,
li va suposar el tercer lloc de la
classificació general de tots els
grups. El triatló de llarga distància d’Eivissa constava de
quatre quilòmetres de natació,
120 quilòmetres de ciclisme

en ruta i de 30 quilòmetres de
cursa a peu.
Setzè al Campionat Europeu
de Triatló
Rafael Espinar ja va quedar
classificat en la setzena posició
al Campionat Europeu de
Triatló disputat el passat 26 de
juny als voltants de la ciutat
basca de Vitòria-Gasteiz, en
una prova de resistència que va
comptar amb més de 300 participants de 17 països.
El triatleta lliçanenc va concloure la cursa amb un temps de
6 hores i 43 minuts, després de
superar el conjunt de 4 quilò-

metres nedant a l’embassament
de Zadorra, al parc provincial de
Landa; els 120 quilòmetres en
bicicleta per carreteres secundàries del mateix parc; i els
30 quilòmetres finals corrent a
peu pel Parc Salburua, amb
meta ubicada a l’interior del
Fernando Buesa Arena. Espinar
va quedar en la segona posició
del seu grup d’edat, de triatletes
d’entre 35 i 39 anys.
Forjat en l’atletisme
Després d’haver-se dedicat des
de la infància a l’atletisme entrenant-se al Club Atlètic Granollers, Rafael Espinar es va intro-

duir al món de la triatló el 2005,
quan va participar per primer
cop a la triatló de Banyoles, la
prova clàssica d’aquest gènere a
Catalunya. Des d’aquella descoberta ja no ha abandonat
aquesta pràctica esportiva que
combina tres especialitats –natació, ciclisme i atletisme- i ha
participat en nombroses curses
arreu de l’Estat espanyol.
L’esportista lliçanenc entrena
unes tres hores diàries, combinant dues especialitats cada dia,
amb els seus companys del Club
Triatló Granollers i sota la direcció del seu entrenador, Leo Aren,
a qui diu que deu “tots els progressos” que ha anat fent. També
agraeix el suport de la botiga
especialitzada T-bikes de Lliçà
d’Amunt i de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament.
Aquest any, Rafael Espinar
també ha fet els 42 quilòmetres
de la Marató de Barcelona amb

Visita guiada a la Biblioteca
de l’alumnat de català

La lliçanenca Anna Ladero,
una ciclista campiona

L’alumnat del curs de català per a adults i els
participants al Voluntariat per la llengua van fer
una visita guiada a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

La ciclista Anna Ladero Rubio,
veïna de Lliçà d’Amunt, que
forma part de la Selecció Catalana de Ciclisme, va guanyar la
medalla d’argent en la prova de
contrarellotge del Campionat
d’Espanya de carretera 2010,
celebrat a Santoña (Cantabria)
el passat 16 de setembre.

L’alumnat del curs de català per
a adults i les parelles lingüístiques de Lliçà d’Amunt van visitar, el dimecres 27 d’octubre, la
Biblioteca Ca l’Oliveres, inaugurada el passat 10 de setembre. Amb aquesta activitat es va
donar el tret de sortida a una
nova edició del Voluntariat per
la llengua al municipi. La visita
va acabar amb un petit refresc
per als assistents.
“Voluntariat per la llengua” és
un programa que facilita que

totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català i
es volen llançar a parlar-lo el
puguin practicar en un context
real i relaxat. Aquest programa
promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones
que parlen habitualment català
destinen una part del seu temps
a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.

VISITA A LA BIBLIOTECA

A la prova en línia,
Ladero va arribar la
22a després de punxar la roda davantera i de
diverses caigudes.
Altres resultats nacionals d’aquest
any d’aquesta ciclista lliçanenca,
que pertany a l’Amunt Club
Ciclista, han estat:

RAFAEL ESPINAR

2 h, 46 min; i la seva última
Mitja Marató de Granollers a
1 h, 12 min L’any passat va
completar, per primer cop, la
distància ironman en la cursa
Challenge-Barcelona-Maresme, realitzant un temps de 9 h,
34 min (quedant-se a dos
minuts del rècord del Vallès)
després de nedar els 3.800
metres al mar de Calella, pedalejar 180 quilòmetres en bicicleta i córrer a peu els 42 quilòmetres de la marató final.

• 10a a la classificació
general de la Copa
d’Espanya de carretera.
• 6a al Campionat d’Espanya de BTT.
• 4a a la prova de persecució per equips dels
Campionats d’Espanya de Pista.
• 6a a la prova de velocitat
200 m dels Campionats
d’Espanya de Pista.

III Correllengua de la Vall del Tenes 2010
Lliçà d’Amunt va participar en el III Correllengua de la Vall del Tenes 2010,
que va tenir lloc els dies 28 i 30 d’octubre a Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.
La Biblioteca Ca l’Oliveres va
acollir, el dijous 28 d’octubre,
la presentació del llibre “Xocolata desfeta”, de l’escriptor
nord-català Joan-Lluís Lluís.
I, l’Ateneu l’Aliança, va comptar el dissabte 30 d’octubre,
amb diferents activitats: Jocs i
activitats amb la Tracamanya i
Xocolatada per a tothom; Arribada de la Flama i lectura del

Manifest, Concurs “El Savi”,
Homenatge a Joan Maragall
(vida i obra, recital poètic) i
Poesia i cançó amb Francesc
Balaguer i Pere Canadell; Sopar
popular; Actuació del cantautor valltenenc Francesc
Ruiz; i, finalment, Sessió aborigen amb NostratPD.

El Correllengua és una iniciativa a favor de la nostra llengua
i cultura sorgida de la societat
civil catalana. És una proposta
per a la defensa i promoció de
la llengua catalana, transversal,
oberta, participativa i de caire
popular, que té com a objectiu
fomentar l’ús social de la llengua en tots els àmbits.
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Biblioteca municipal i el seu entorn
enjardinat, centre públic de rehabilitació físic, passos de vianants a Anselm
Clavé i a Països Catalans, arranjament
de voreres dels carrers Torrent Mardans, Folch i Torres, Països Catalans i
del Tenes, soterrament línies elèctriques en Folch i Torres, asfalt de la
cooperativa, urbanització del Pla, de
Ca l’Oliveres i Raval d’en Xicota II,
Urbanització del Molí d’en Fonolleda,
nou casal de la gent gran, canvis en el
terra i els vestidors de la piscina, canvis en les dutxes del camp de futbol i
cadires noves, ampliació del pont del
riu Tenes, bancs en les parades del bus
municipal.
I, tot i aquest llarg llistat de coses fetes
en el centre, males llengües segueixen
dient que aquest equip de govern
només a fet coses pels barris i res pel
centre del poble, polaritzant i enfrontant un cop més a la ciutadania i promovent la divisió del poble entre els
que són del centre i els que són dels
barris, quan el que s’hauria de fer és a
la inversa: promoure la convivència
perquè tots som de Lliçà d’Amunt,
aquí no hi ha ciutadans de primera ni
de segona per molt que alguns s’ho
creguin.
Però, a més, fins acabar el mandat
encara farem moltes més coses en el
centre del poble: asfalts, cobriment de
la pista poliesportiva del costat del
pavelló, canviar totes les dutxes del
pavelló per prevenir la legionel·losi,
construir un parc amb una gran pista
de skate al costat de l’Institut, ampliar
el mobiliari urbà del parc del Tenes i
construir un tanatori.
L’equip de govern ha fet molt pel centre, com també ha fet moltes millores
en els barris. Mai en la història del
nostre poble no s’ha fet tanta inversió
com en aquest mandat, i això és un fet
demostrable, palpable, i, per tant,
aquestes falses afirmacions de què no
s’ha fet res, es diuen exclusivament per
fer mal, per desprestigiar un equip de
govern que fa la feina ben feta, que sap
gestionar i planificar. Ja ho diu la dita
“difama que algo queda”. És una llàstima.
En tot cas, des del PSC us desitgem
que passeu un bon Nadal i un feliç
any 2011.

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.

Bon Nadal i bon any 2011.
El 2010, com tots els altres, ha passat
sense adonar-nos. I com cada any es
repetiran els tòpics i els tipismes
entranyables. Bones festes, bon any
nou, salut hi hagi... si no et toca la
Grossa, pessebres, Fira de Nadal, pastorets... Lluquet i Rovello, Jeremies,
Isabeló,.. dimonis... Llucífer, Satanàs
i les fúries... Som a Nadal i..., malgrat
tot, és moment de tendresa, esperança i bons propòsits.
Mirar enrere per mirar endavant.
Acció de govern realitzada, projectes
en curs, serveis que es mantenen malgrat la crisi, equivocacions, encerts...
són la vida mateixa de tots els que dia
rere dia rebem el reconfort de la bona
collita i també la pols de l’era que trepitgem.
La responsabilitat del compromís
amb la gent propera no permet oblidar en cap moment la vocació de servei. És una qüestió d’autoexigència
més enllà dels bons propòsits. La
política del dia a dia no parla de
conceptes genèrics d’esquerres i dretes sinó d’atenció directe a les persones. Aquest és el nostre repte i el nostre estímul.
Actualment hi ha un projecte en curs.
És un projecte que ha de definir l’estratègia del creixement de Lliçà
d’Amunt i és prou seriós com per no
fer un exercici de reflexió segons una
informació acurada. És el POUM.
Hores d’ara s’ha superat el període
d’exposició al públic de l’Aprovació
Inicial. Ha estat el temps de les
al·legacions a una proposta concreta.
Les al·legacions són la continuació de
l’exercici de la participació ciutadana.
I la proposta, ni de bon tros, és definitiva. Però tampoc no ha estat
improvisada. Li corresponen unes
accions prèvies que han analitzat la
planificació existent abans d’iniciar
els treballs –On som?– i unes estratègies possibles de creixement
–l’Avanç–.
S’obre ara un període d’anàlisi jurídictècnic de les al·legacions i tot un procés de reflexió i exercici de consens
majoritari segons una informació més
acurada: s’han de recollir els informes
preceptius, alguns d’ells vinculants:
medi ambient, habitatge i comerç,
entre d’altres, i analitzar més detalladament les dades de la proposta.
Per a nosaltres el consens majoritari és
una qüestió d’autoexigència.
És exercir el nostre compromís de servei.

Nos encontramos prácticamente a finales de esta legislatura y obras tan importantes como las que os detallamos a
continuación son el fruto del trabajo y
el compromiso con nuestros votantes.
Unos proyectos ya se han llevado a cabo
en su totalidad y otros, paralizados
desde la anterior legislatura, se han
puesto en marcha y han sido ya finalizados: Centro de Salud Pública de
Palaudàries, Escola Bressol Nova
Espurna, Urbanización de la Plaça
Consell de Cent, Urbanización Ca
l’Oliveres y Calle d’Alacant, Urbanització El Pla, Calle Mallorca y sector Agrovit, “Deixalleria” Palaudàries, Accesos al
CAP Palaudàries, Biblioteca Ca l’Oliveres, Urbanización Raval d’En Xicota
II, Centro de Rehabilitación calle
l’Aliança, Urbanización Molí d’En
Fonolleda, Variante Camí de la Serra,
alcantarillado en el Barrio de Can Franquesa, soterramiento línea de media
tensión Mas Bo, soterramiento de la
línea de media tensión en la Calle
Ramón Casas, Mercado Municipal de
Ca l’Artigues, Casal de la Gent Gran,
Camino Peatonal de Can Rovira, Pista
Polideportiva Palaudàries, Camino
Peatonal de Can Lledó a la “Pagesa” y
obras de saneamiento de aguas residuales en Ca l’Artigues.
Los proyectos que se están ejecutando
en estos momentos: alumbrado
público del Barrio de Can Salgot y
Can Farell, construcción de 32 viviendas de protección oficial en el Barrio
de Can Salgot y 64 en el de Ca l’Artigues y cubrimiento de la pista Polideportiva anexa al Pabellón.
Obras que se iniciarán en breve, posiblemente cuando reciban esta revista,
las obras del vial de acceso al aparcamiento del IES Sant Valerià, ya estén
comenzadas y otras como el Tanatorio
Municipal lo estén a punto.
Proyectos ya realizados así como los
que están en la fase de estudio para la
financiación de su construcción son
los de Escola Bressol Ca l’Artigues, la
construcción de la Piscina Cubierta
Municipal y la Rotonda Camí de la
Serra de Ca l’Estapé en el Bar “El
Paso”.
Debido a la crisis económica que estamos atravesando, algunos de estos
proyectos podrían no ejecutarse en
esta Legislatura.
Tras la finalización de nuestra Fiesta
Mayor da comienzo un nuevo y último
curso político de esta legislatura. Tras la
clausura de éste serán ustedes quienes
decidan si hemos aprobado o no.
El Partit Popular desitja a tots els ciutadans i ciutadanes de Lliça d’Amunt
un bon Nadal i un feliç any 2011.

Arran de les informacions publicades
en aquest mitjà sobre l’expedient
obert al secretari municipal l’any
2004, volem aclarir uns quants
punts.
1 Quan vàrem formar govern, el juny
de 2003, vàrem trobar-nos que el
secretari cobrava per jornada completa i només treballava una o dues
tardes setmanals.
2 Les irregularitats que es varen detectar en les auditories només es
podien resoldre obrint-li un expedient al màxim responsable, com a
mínim, per haver deixat de fer les
seves funcions de fiscalització com
a secretari municipal.
3. L’absència del secretari no va ser
necessari cobrir-la, per tant no es
va generar cap despesa laboral
extra. Encara avui, i durant aquests
7 anys, a secretaria hi treballen 3
persones, una menys que quan ell
ocupava el seu lloc. Vàrem confiar
en la gent que treballava a secretaria i com a resultat es va millorar
molt el servei.
4. Donat que el secretari és funcionari, si no s’hagués fet cap actuació
hauria continuat cobrant el seu
sou, que hauria pujat 22.556,51
euros més. Per tant, l’expedient
que vàrem obrir ha suposat un
estalvi per l’ajuntament.
5. L’actual equip de govern podia
haver readmès el seu secretari a
partir de juliol de 2007. És al llarg
d’aquests 40 mesos de govern de
PSC, CiU i PP que s’ha generat la
part principal dels costos,
196.646,28 euros.
6. El secretari no s’ha reincorporat
mai a l’ajuntament, sinó que ha
preferit demanar el trasllat a un
altre municipi.
Evidentment aquest no és l’article
que hauríem volgut fer. Al nostre
poble hi ha coses més importants per
a la ciutadania. Us demanem comprensió per aquest article que hem
hagut de dedicar a aclarir aquesta
informació.
Volem deixar clar que la nostra etapa
al govern, amb errors i encerts, va
tenir un balanç positiu que els
mateixos partits que ara governen
coneixien des de dins i reconeixien
públicament. L’actual govern manipula xifres i dades per intentar guanyar avantatge de cara a les eleccions.
Tot i governar des de fa més de 3
anys, encara ara basen el seu discurs
en l’insult constant i la mentida
contra nosaltres.

PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTIC MUNICIPAL
DE LLIÇÀ D’AMUNT (POUM)
Como muchos de vosotros sabéis, a
finales de mayo se aprobó inicialmente
el POUM, y en esa aprobación los grupos de la oposición votamos en contra.
Se nos dijo que tendríamos la posibilidad de realizar alegaciones hasta finales
de septiembre, solicitamos reuniones
para hablar del tema, pero solo se ha
realizado una y, la verdad, sin ningún
provecho según nuestra opinión.
Desde ICV-EUiA de Lliçà d’Amunt,
hemos realizado diferentes reuniones
con Colectivos y Entidades para explicar nuestra interpretación del POUM.
Nosotros lo entendemos como un crecimiento brutal y sin ningún orden, el
cual no se ha explicado por parte del
Gobierno Municipal (PSC-CIU-PP),
pues en una de las reuniones mantenidas con la FAVLLA (Federación de
Asociaciones de Vecinos de Lliçà),
algunas de las AA.VV. confirmaron el
total desconocimiento de muchos de
los aspectos de dicho POUM.
Pero… ¡oh, sorpresa!, en el pleno de
septiembre, a petición de nuestro grupo
municipal, tras una moción para que se
retire del plan de la zona de Figueras,
que fue denegada a posteriori, en la
tanda de preguntas en el pleno el Sr.
Alcalde Nacho Simón (PSC) se comprometió con los Trabajadores de
Figueras y con las personas que asistimos a retirar dicha zona del POUM.
Pero la cosa no queda aquí: unas semanas después, en una asamblea en el barrio de Can Roure ante unos 140 vecinos, el Sr. Nacho Simón y la Sra. Mari
Marcos se vuelven a comprometer con
los Vecinos que retirarían del POUM la
parte que afecta a su barrio.
Preguntas que nos hacemos: ¿Esto
significa que si los vecinos de cada
zona afectada realizan presión sobre el
Sr. Nacho Simón o el PSC de Lliçà,
puede que se replanteen el POUM
presentado? Si una parte del Equipo
de Gobierno no respalda este POUM,
¿por qué se presentó? ¿Que opinión
tienen sus socios de gobierno (CIUPP) sobre las promesas del Sr. Alcalde
y el PSC respecto al POUM? Y por
último, ¿qué opina realmente el PSC,
CiU y PP del POUM?
Será que se acercan las elecciones
municipales, y cada cual escapa por
donde puede. Creemos que el POUM
de Lliçà es algo más serio que ganar o
perder las elecciones, es el futuro que
queremos para nuestro municipio.
“ Lliçà d’Amunt se merece más “

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

Botiga solidària Lliçà Peruanitos
Aquet any, l’Associació Lliçà
Peruanitos posa la botiga solidària des del dia 1, fins al 31 de
desembre.
Hi trobareu articles nous i de
segona mà, joguines, roba,
articles de donacions (empreses col·laboradores) i també
productes del Perú, país on
estem desenvolupant els nostres projectes socials.
COM PUC PARTICIPARHI?: Comprant allò que
t’agradi o fent la teva donació.

TENS QUELCOM QUE JA
NO NECESSITIS O QUE
T’AGRADARIA DONAR?,
ens ho dus i el posarem a la
venda. Tota participació ens
servirà per dur a terme el nostres projectes. JA SAPS
QUÈ?... TRUCA, ESCRIU,
MOU-TE, ESTEM ESPERANT-TE!!!
En la botiga també trobareu
una exposició de fotografies i
tota la informació dels nostres treballs al Perú, dels nos-

tres viatges, i
podreu aprofitar
per comprar la
Loteria de Nadal dee la
nostra Associació, que aquest
any juga amb el número
39.152
La botiga està situada al carrer
de l’Aliança número 13 i el seu
horari d’obertura es:
• Divendres de 17 h a 20 h.
• Dissabtes de 10 h a 13 h i de
17 a 20.30 h.
• Diumenges de 9h a 14 h.

BOTIGA SOLIDÀRIA 2010

• Setmana del 20 al 24 totes
les tardes de 17 h a 20 h.
• Setmana del 27 al 31 totes
les tardes de 17 ha 20 h.
Pots posar-te en contacte amb
nosaltres als telèfons:
619.902.444 – 616.812.779
– 938.414.037 o per e-mail a
info@llicaperuanitos.org
Lliçà Peruanitos

L’Esplai: un any ple d’activitats!
trucant al 93 841 56 95 (divendres de 20 a 21:30h).
Casal d’estiu
Un any més l’Esplai ha organitzat un munt d’activitats destinades a infants, joves i famílies del
poble. Esplai els dissabtes durant
el curs, festes com la d’Inici o el
Primer dia, el Quinto ara per
Nadal, el Casal d’estiu...
L’Esplai és un lloc fantàstic on
infants, joves, famílies i monitors vivim experiències que valen
realment la pena. L’Esplai és
altruisme, és transmissió de
valors positius, és convivència,
relacionar-se, aprendre i sobretot PASSAR-HO BÉ!!!
Aquest any amb noves il·lusions
i projectes, com el nou grup, els
Joves, els autoanomenats Megas
(de Megagrans), que combinen
les activitats d’esplai amb la
d’ajudants de monitor.
Esperem veure-us durant el curs
per l’Esplai! Va començar el dia
3 d’octubre amb la Festa d’inici.
Els propers dies, al desembre, els
trobareu a la web publicats. Animeu-vos a participar-hi! Dissabtes a la tarda de 16:30 a 18:30.
Trobareu tota la informació a la
renovada web www.esplaillica.
cat. Per a més informació podeu
contactar amb nosaltres via correu-e a bustia@esplaillica.cat o

Sota el lema “Coneixem el Perú”
es van dur a terme un seguit
d’activitats en col·laboració amb
l’entitat Lliçà Peruanitos amb
l’objectiu de donar a conèixer
trets de la cultura i la vida al
Perú. Destaquem la visita de
dues noies peruanes, que
col·laboren amb l’entitat lliçanenca, que van realitzar un seguit
de tallers com el de cuina, en què
els nens i les nenes del casal va
poder elaborar amanides de fruita i sandvitxos de pollastre.
Les sortides enguany van ser
d’allò més llamineres: els petits al
Museu de la Xocolata de Barcelona i els més grans a la fàbrica de
iogurts La Fageda i al volcà de
Santa Margarida a Olot. A més a
més vam fer dues caminades pel
poble: mentre que els petits van
visitar el barri de La Sagrera i fins
a la masia de Can Bosch, on van
poder veure animals de granja
com bens i gallines, els més grans
van anar fins a l’ermita de Santa

Justa i Santa Rufina, tot seguint
el curs del riu Tenes.
No oblidem la Nit màgica al
casal! Malgrat que els núvols no
ens van permetre observar com
ens hauria agradat el cel, vam
passar una nit molt divertida
entre jocs i contes.
En resum, han estat cinc setmanes intenses de jocs, tallers, gimcanes, sortides... la implicació
dels monitors i les monitores en
l’elaboració de les activitats i la
seva experiència amb infants i el
bon acolliment que les famílies
han fet del casal han estat una
molt bona experiència.
Amb l’afany de millorar esperem rebre els vostres comentaris,
suggeriments, queixes... al correu-e casal@esplaillica.cat.
Campaments
Enguany vam passar la darrera

setmana de juliol a Sant Mateu
de Bages, població limítrofa
amb Súria. Un campament
gran, amb una ermita que ens
custodiava des d’un petit turó, el
riu... vuit dies intensos!
Mentre els Petits vivien noves
aventures tot descobrint el joc
de rol, els Mitjanets ja s’espavila-

ven en el seu en trobar l’“Home
del Temps”. Mitjans competien
en un contrabandista i Grans
passaven pel túnel de la por en
què els Súpers (Supergrans) els
donaven més d’un ensurt en el
recorregut que els monitors
havien preparat.
Casal de febrer i Colònies de
Setmana Santa
I per si tot això fos poc... a més
a més engeguem un nou projecte, el Casal de febrer i les colònies de Setmana Santa. Donat el
nou calendari escolar amb l’aparició de les vacances de febrer/
març, l’anomenada “setmana
blanca”, plantegem un seguit
d’activitats de cara a aquesta setmana perquè pares, infants i
joves disposeu d’un espai adequat a les vostres necessitats.
Al Casal de febrer farem activitats com jocs de rol, tallers, sortides pel poble, esports... hi haurà
els serveis i horaris habituals de
l’escola (acollides i menjador).
A les Colònies de Setmana Santa
marxarem tres dies (de dilluns a
dimecres) a conviure i passar-ho
molt bé amb les activitats que els
monitors prepararan a la natura.
Properament us n’informarem
amb més detall. Podeu anar
seguint les novetats a la web de
Casals de l’Esplai www.esplaillica.cat/casals.
Grup d’Esplai

La Comissió
de Festes
amb La Marató
de TV3
Amics. Aviat estarem una altra
vegada dins les esperades dates
de Nadal on la Societat Catalana, com a mostra de solidaritat, es prepara per donar suport
a La Marató de TV3, que
enguany estarà dedicada a les
lesions medul·lars i cerebrals
adquirides.
La Comissió de Festes, en un
acte que ens omple d’orgull
tant pels resultats d’altres anys
com per la mobilització social
que aconseguim, volem contribuir-hi tornant a organitzar el
sorteig de les GRANS PANERES DE NADAL amb els productes que estem recollint de
moltes de les empreses i comerços del nostre poble.
Aquests dies previs a la Fira de
Nadal, podreu trobar a diferents punts del poble butlletes a
la venda pel Sorteig de les Paneres. Simplement comprant-ne
alguna col·laborareu amb una
causa important com La Marató de TV3 i ens ajudarem tots
junts a estar una mica més
orgullosos del poble on vivim.
Els sortejos es faran durant la
Fira de Nadal.
Al bloc de La Comissió http://
www.lacomissio.blogspot.com,
a més dels guanyadors dels anys
anteriors, hi trobareu constantment actualitzada tota la informació possible relacionada amb
els col·laboradors d’aquest acte i
amb el contingut de les paneres.
Des de la Comissió de Festes us
encoratgem a participar en qualsevol dels actes en col·laboració
amb la Marató de TV3 que
durant aquests dies es faran
arreu de Catalunya. És una mostra de compromís ciutadà i de la
solidaritat que desprenen aquestes dates nadalenques.
Gràcies per endavant per l’esforç que estem segurs que fareu
i Bones Festes.
Xavier Vilà
President de La Comissió
de Festes

Entitats > 019
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ACTIVIDADES DE LA AA.VV. CAN SALGOT
GAC (gimnasia, glúteos, abdominales
y piernas)
20 euros/mes
Lunes y miércoles de 15.15 a
16.15 horas
DANZA DEL VIENTRE
20 euros/mes
Martes de 20 a 21.30 horas
BATUKA
20 euros/mes
Martes y jueves de 15.15 a 16.15 horas
SEVILLANAS
15 euros/mes
Martes de l8 a 19 horas (niños)
19 a 20 horas (adultos)
DANZA TRIBAL
25 euros/mes
Jueves de 19 a 20.30 horas
INGLÉS
10 euros/mes
Lunes de 18.15 a 19.15 horas
Martes de 17 a 18 horas

GUITARRA
25 euros/mes
Jueves de 17 a 18 horas
PINTURA AL ÓLEO (a partir de 7
años)
6 euros/mes
Miércoles de 18 a 20 horas
INICIACIÓN BAILES DE SALÓN
30 euros/mes (pareja)
Domingos de 19 a 20 horas
INICIACIÓN BAILES LATINOS
30 euros/mes (pareja)
Domingos de 20 a 21 horas
NATUROPATIA (consultas)
35 euros/visita
Jueves (horas convenidas)
JUEGOS DE MESA
Gratuito
Viernes y sábados tarde

INFORMACIÓN LOCAL SOCIAL - TARDES - Telf.938417770
Pago de las actividades trimestral
Cáritas

AV Can Salgot

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 Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
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 DESEMBRE

Farmàcies

Debat sobre l’Estat del Municipi
Dijous 2 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Nit de l’Esport
Divendres 10 de desembre
Hora: 20.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 10 euros
Venta de tiquets: Pavelló, OAC i Camp
de futbol
Organitza: Ajuntament

Assemblea general de socis de
l’AV Can Farell
Dissabte 11 de desembre
Hora: 18 h (primera convocatòria);
18.30 h (segona convocatòria)
Lloc: Local social de Can Farell
Organitza: AV Can Farell

Activitats del Casal de la Gent Gran
Excursió pre-Nadal

Botxes

18 de desembre

Els dilluns i dimecres

La Gleva, on s’esmorzarà en
un restaurant. Continuació de
l’excursió fins a Santa Coloma de
Farners, on es visitarà l’empresa
de galetes Trias (amb explicació
i degustació). Després, s’anirà a
Solius per visitar el pessebre que
cada any realitzen els monjos del
monestir. Seguidament, l’excursió
es desplaçarà a Platja d’Aro, al
restaurant La Terrassa, per dinar.
Després del dinar, hi haurà ball
amb música en directe.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la gent
gran
Preu: 48 euros
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

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

Ball de saló
Divendres 3, 10 i 17 de desembre
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

Bingo
Dissabtes 4, 11 i 18 de desembre
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

Per a més informació: Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102 - Tel. 938 416 155

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

DESEMBRE
Farmàcia Valeta: 4 i 5 de desembre
Farmàcia Portabella: 6 de desembre
Farmàcia Galceran: 8, 18 i 19 de desembre
Farmàcia Esplugas: 11 i 12 de desembre
Farmàcia Trullols: 25 i 26 de desembre
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

Divendres 17 de desembre

FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

Campanya per recaptar fons per La
Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament

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

“Puja al Bus per La Marató”

Constelacions familiars
Diumenge 19 de desembre
A càrrec de la psicòloga clínica Lourdes
Cestero (Soraya).
Hora: de 10.30 a 18 h (recepció a les
10 h i descans al migdia per dinar)
Lloc: El Galliner
Preu: 27 euros
Inscripcions: no cal inscripció prèvia
Més informació: 629 35 89 93
Organitza: Obertura de Consciència

Activitats de l’Espai Jove El Galliner
Assessoria laboral per a joves
Dimecres 1 i 15 de desembre
Hora: de 16 a 20 h
Dimecres 1 de desembre
Informa’t i et rebràs un petit detall Lloc: El Galliner
Cita prèvia: 93 860 70 01
a canvi.
Organitza: Ajuntament
Hora: 11 h (hora del pati)
Lloc: al PIDCES (Punt
d’Informació Juvenil
Descentralitzat dels Centres
d’Ensenyament Secundaris) de
l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Dia internacional de la lluita
contra la SIDA: Informació

Més informació: 93 841 52 25 - 93 860 70 01
elgalliner@llicamunt.cat

Tertúlia literària
Dimarts
L’última setmana, poesia.
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
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

Gimnàstica d’Adults
Dimarts
El Centre Cívic Palaudàries vol provar d’obrir un grup de Gimnàstica
d’Adults al vespre.
Hora: de 20.30 a 21.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Programació de les festes
del Nadal 2010-2011
Veure díptic embossat juntament amb
el butlletí municipal.

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01
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Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats
que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica
butlleti@llicamunt.cat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa
arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del
municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

