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Una Festa Major per 
llepar-se’n els dits!
“Una Festa Major per llepar-se’n els dits!” és el lema de la Festa Major 
2011, que tindrà lloc entre els dies 5 i 11 de setembre. El 25è aniversari 
de l’emblemàtic Sopar de les Àvies és un dels principals pilars de la Festa 
Major d’enguany, per això el lema de la festa i la imatge del cartell se 
centra en el menjar.
Tot i l’esforç per reduir despeses econòmiques, la Festa Major d’enguany 
mantindrà el nivell i la qualitat d’edicions anteriors.
Aquesta Festa Major està pensada perquè la gent gaudeixi, i hi ha un ampli 
ventall d’activitats per a tots els públics.
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EDITORIAL

Aquest any encara no he vist el 

programa i no sé si hi participaré 

o no. A mi el que m’agrada més 

veure és la Baixada de Carre-

tons, com baixen a corre-cuita i 

alguns es desmunten. Amb això 

gaudeixo molt. I, la participació 

a les altres activitats, depèn molt 

del temps que tingui. Si em va 

bé de baixar al centre, doncs, 

baixo i veig el que es fa. Però, 

sempre que puc, veig el que es 

fa i m’ho passo bé. 

Mari Cruz Martínez

Can Farell

A mi m’agrada molt la Juguesca; 

jo estic a la colla dels Skando. 

El concerts també m’agraden, 

però hi trobo a faltar més varie-

tat, com el reggae. I la Cerca-

vila de Festa Major, amb les 

carrosses, també és del que més 

m’agrada. 

Artur Salas

Ca l’Esteper

Jo tinc quatre néts i he de 

baixar, encara que no vulgui, 

per les Atraccions. Les activi-

tats infantils no els agraden 

massa, perquè n’hi ha dos de 

molt petits. I a mi m’agradaria 

participar a l’Exposició de Festa 

Major, perquè sóc molt aficio-

nada a fer brodats i tinc quatre 

jocs de taula nous molt bonics 

de punt de creu que m’agrada-

ria exposar. 

Aurora Balcells

Can Salgot

El año pasado estuvo muy bien 

la Fiesta Mayor y esperamos 

que este año también. Parti-

cipo en la Festa d’Homenatge a 

la Vellesa, en los conciertos, en 

los bailes... 

Antonio Vega

Ca l’Artigues

Yo creo que la Fiesta Mayor 

esta muy bien. A mi hijos y a 

mi marido les gustan mucho las 

carreras de motos, las 24 Hores. 

También bajamos a la Feria. Y 

mi hijo, que tiene 18 años, va a 

los conciertos. También vemos 

la Cercavila, porque mi hija 

está en las Colles. 

Montse Ramírez

Ca l’Esteper

Enquesta ciutadana Participa a la Festa Major?

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 

Aquests dies de vacances ens han permès desconnectar i gaudir de la família, dels amics, de la platja o de la muntanya. Hem 

descansat, viatjat i passejat i hem pogut recuperar les forces per poder fer front a la tornada a la feina, a la rutina, els nens a les 

escoles.

Però també, amb més força que mai, per poder fer front a la nostra Festa Major. Més moguda que mai, i posant la cirereta al pastis 

d’aquest estiu. 

Una Festa Major molt lluïda, amb alguna novetat però sense oblidar que en els temps que corren econòmicament ens hem adaptat 

treballant amb mes imaginació i il·lusió que no pas amb diners. Amb l’ajuda de d’entitats locals hem creat un Festa Major a l’alçada 

que el nostre poble es mereix.

Com cada any encetem la nostra Festa amb la XXII edició de les 24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall 

del Tenes.

La programació esta feta per a gent de totes les edats i és molt diversa, amb espectacles i concerts, cinema, i teatre, el ball de Gitanes, 

la festa d’Homenatge a la Vellesa, les sempre sorprenents proves de la Juguesca i el nostre gran Sopar de les Àvies, que enguany 

celebra els 25 anys d’existència, més carregat que mai de novetats i sorpreses.

Amb aquestes línies, l’equip de govern i jo mateix volem desitjar a tota la població de Lliçà d’Amunt que hàgiu tingut unes molt 

bones vacances i, que gaudiu amb la mateixa il·lusió amb què nosaltres hem preparat aquesta Festa Major.

Visca Lliçà d’Amunt i Visca la Festa Major!!

Editorial

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde
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Tot i l’esforç per reduir despe-

ses econòmiques, la Festa 

Major d’enguany mantindrà 

el nivell i la qualitat d’edici-

ons anteriors, segons va expli-

car el regidor de Cultura, 

Albert Iglesias, en l’acte de 

presentació de la imatge i del 

programa de la Festa Major 

2011, que va tenir lloc el pas-

sat 26 de juliol. 

El regidor de Cultura també va 

dir que aquesta Festa Major 

“està pensada perquè la gent 

gaudeixi i hi ha un ampli ven-

tall d’activitats per a tots els 

públics”. Albert Iglesias va des-

vetllar algunes de les novetats 

previstes i va fer un breu recor-

regut pel calendari festiu expli-

cant els diferents actes i espais 

de la festa.

Els dies previs a la Festa Major, 

del dilluns 5 al dijous 8 de 

setembre, cada tarda hi haurà 

un espectacle infantil. I, del 5 

al 7 de setembre, a la nit, cine-

ma a la fresca. La nit del dijous 

tindrà lloc el Sopar de les Àvies, 

un dels actes més emblemàtics 

de la Festa Major que aquest 

any serà molt més especial que 

mai perquè celebra el seu 25è 

aniversari.

El dijous 8 de setembre, a la 

tarda, també hi haurà la inau-

guració i l’obertura de les 

exposicions i de l’Espai Barra-

ques, que estaran actius fins el 

darrer dia de la Festa Major.

El divendres 9 de setembre és 

festiu local i aquest dia tindrà 

lloc la Festa d’Homenatge a la 

Vellesa, que aquest any celebra 

el 35è aniversari, el Pregó de 

Festa Major i la Cercavila de 

les Colles de La Juguesca. 

També s’obrirà l’Espai Con-

certs, on hi haurà actuacions 

tot el cap de setmana, i tin-

drem ball amb orquestra.

Durant el cap de setmana de 

Festa Major: el dissabte 10 de 

setembre hi haurà El formi-

gueig i el Concert i el Ball de 

Festa Major; el diumenge 11 de 

setembre hi haurà la Trobada 

de Gegants i geganters, Ball de 

gitanes i els actes tradicionals 

de la Diada Nacional de Cata-

lunya, que aquest any incorpo-

ra una Mostra de Castells. Per 

tancar la festa, els lliçanencs i 

les lliçanenques gaudiran de 

l’espectacle Piromusical “Qua-

tre estacions”, un espectable 

que, segons els regidor de Cul-

tura, “es desmarca dels de la 

resta de la comarca i combina 

música, llum, foc i pirotècnia”.

Després de l’avanç de la Festa 

Major, el regidor de Cultura 

va descobrir la imatge del pro-

grama festiu. Segons el disse-

nyador del treball, “el disseny 

destaca pel seu aire fresc i 

divertit, combinat amb un 

estil gràfic seriós que aconse-

gueix un resultat festiu i ele-

gant”. 

El regidor de Cultura, Albert 

Iglesias, va aprofitar l’ocasió per 

agrair el treball i la dedicació de 

totes les persones implicades en 

la realització de la festa, així 

com els proveïdors i les empre-

ses patrocinadores que fan de la 

Festa Major una realitat.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

HI HA UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS 

PER A TOTS ELS PÚBLICS

“Una Festa Major per llepar-se’n els dits!” és el lema de la Festa Major 
2011, que tindrà lloc entre els dies 5 i 11 de setembre. El 25è aniversari 
de l’emblemàtic Sopar de les Àvies és un dels principals pilars de la Festa 
Major d’enguany, per això el lema de la festa i la imatge del cartell se 
centren en el menjar, segons el regidor de Cultura, Albert Iglesias.

IL·LUSTRACIÓ DE RAÜL SALVATIERRA

Col·laboració
Si hi ha algun il·lustrador lliçanenc que vulgui col·laborar en el 

butlletí municipal, pot posar-se en contacte amb la regidoria de 

Comunicació. 

Una Festa Major per llepar-se’n els dits!

EL REGIDOR DE CULTURA, ALBERT IGLESIAS, AMB LA IMATGE DE LA FESTA MAJOR 2011
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La caminada de l’edició d’en-

guany de les Jornades Europe-

es del Patrimoni serà al voltant 

de les masies de Can Manent, 

la Torre de Can Manent i Can 

Lledó. Com sempre, serà una 

visita guiada que anirà a càrrec 

de la historiadora Cinta Can-

tarell. La caminada es comple-

mentarà amb una explicació 

de les activitats lligades a la 

natura que es porten a terme 

en aquesta zona i que, per tant, 

podem considerar lligades al 

patrimoni natural. En primer 

lloc, l’entitat naturalista 

Defensa dels Rèptils i els Amfi-

bis de Gallecs (DRAG) ens 

explicarà el seguiment que fa 

d’aquests animals força desco-

neguts i ens mostrarà la vàlua 

d’una simple bassa de reg 

abandonada convertida en un 

refugi per a la seva reproduc-

ció. I, en segon lloc, a la finca 

de Can Manent, el grup de 

natura Parus ens explicarà les 

activitats d’ornitologia o estu-

di de les aus que fa anys que 

desenvolupa en aquest indret.

La caminada tindrà lloc el dis-

sabte 24 de setembre. Se sorti-

rà a les 9 h, des de la pista poli-

esportiva del costat del Centre 

Cívic Palaudàries.

Per participar en aquesta sor-

tida no cal formalitzar cap 

inscripció. L’activitat és total-

ment gratuïta. Cal portar 

aigua i esmorzar.

JORNADES EUROPEES

DEL PATRIMONI

Recorregut a peu guiat per • 

visitar les masies de Can 

Manent, la Torre de Can 

Manent i Can Lledó.

Dia: Dissabte 24 de setembre• 

Hora: 9 h• 

Lloc: Sortida des de la pista • 

poliesportiva del costat del 

Centre Cívic Palaudàries

Notes: Es tracta d’una cami-• 

nada gratuïta, que no precisa 

confirmació d’assistència 

prèvia. Cal portar aigua i 

esmorzar.

Més informació: a la Regido-

ria de Cultura al telèfon 

93 860 72 29 o bé al correu 

electrònic cultura@llicamunt.cat

Ja està disponible el fulletó 

núm. 11 del col·leccionable 

“Les arrels del nostre poble: 

Itineraris pel patrimoni de 

Lliçà d’Amunt”

Ja s’ha editat el fulletó número 

11 del col·leccionable “Les 

arrels del nostre poble: Itinera-

ris pel patrimoni de Lliçà 

d’Amunt”, que recull informa-

ció històrica i arquitectònica 

de les masies que van formar 

part de la caminada realitzada 

al setembre del 2010: Can 

Ros, El Pinar i l’Hostal de 

l’Arengada.

Podeu recollir aquest fulletó 

de forma gratuïta a l’OAC de 

l’Ajuntament a partir del dia 

19 de setembre. 

“Les arrels del nostre poble: 

Itineraris pel patrimoni de 

Lliçà d’Amunt” és un col-

leccionable que s’edita des de 

l’any 2000 i que fa un recull 

fotogràfic, històric i arquitec-

tònic de nombroses masies i 

d’altres elements patrimonials 

del municipi. Anualment 

s’edita un nou fulletó que 

recull la informació dels ele-

ments patrimonials que es visi-

ten en la caminada que té lloc 

a finals de setembre amb motiu 

de les Jornades Europees del 

Patrimoni.

L’Ajuntament ha organitzat un recorregut a peu guiat per visitar les masies 
de Can Manent, la Torre de Can Manent i Can Lledó, dins de l’edició 
d’enguany de les Jornades Europees del Patrimoni. 

Jornades Europees
del Patrimoni

Dia: Diumenge 18 de setembre

Lloc: Ermita de Palaudàries

Programa:

A les 19 h: Missa Solemne• 

A les 20 h: Actuació musical• 

APLEC DE PALAUDÀRIES
LLIÇÀ D’AMUNT CELEBRARÀ L’APLEC DE PALAUDÀRIES EL 
DIUMENGE 18 DE SETEMBRE, A L’ERMITA DE PALAUDÀRIES. 
PER A AQUESTA OCASIÓ, L’AJUNTAMENT HA ORGANITZAT 
UNA MISSA, QUE TINDRÀ LLOC A LES 19 H, I UNA ACTUACIÓ 
MUSICAL, QUE TINDRÀ LLOC A LES 20 H. 

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
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Per celebrar-ho, durant la set-

mana del 12 de setembre, a 

totes les persones que facin ús 

del servei de préstec se les obse-

quiarà amb la bossa de la Bibli-

oteca, per portar els docu-

ments. A més, entraran en un 

sorteig de dos lots de llibres. 

Les inscripcions per als tallers 

d’octubre i novembre es realit-

zaran a partir del 15 de setem-

bre a la mateixa Biblioteca. 

Els tallers programats en 

aquesta primera edició són els 

següents:

INSCRIPCIONS A PARTIR

DEL 15 DE SETEMBRE:

001 Mou-te per Internet!• 

Taller bàsic sobre la xarxa Inter-

net i com crear un compte de 

correu electrònic.

Dies: Dilluns 3, 17, 24 i 31 

d’octubre.

Hores: de 18 a 20 h

002 Mou-te per Internet!• 

Taller bàsic sobre la xarxa 

Internet i com crear un 

compte de correu electrònic.

Dies: Dilluns 7, 14, 21 i 28 

de novembre.

Hores: de 18 a 20 h

INSCRIPCIONS A PARTIR

DEL 15 DE GENER:

003 Com controlar millor • 

les nostres despeses 

Taller bàsic sobre el funcio-

nament d’un full de càlcul 

per portar un control

a nivell personal de les des-

peses.

Dies: Dimecres 1, 8, 15 i 22 

de febrer.

Hores: de 18 a 20 h

004 Tràmits en línia amb • 

l’administració

Taller sobre els diferents tràmits 

administratius que es poden 

realitzar a través de la Xarxa en 

diferents administracions.

Dies: Dimecres 7, 14, 21 i 

28 de març.

Hores: de 18 a 20 h 

005 Què son les xarxes • 

socials?

Taller bàsic per conèixer les 

xarxes socials actuals (Face-

book, Skype, etc.)

Dies: Dimecres 4, 11, 18 i 

25 d’abril.

Hores: de 18 a 20 h

INSCRIPCIONS A PARTIR

DEL 15 D’ABRIL:

006 El proper viatge…..• 

per Internet!

Taller sobre els diferents 

recursos existents a la Xarxa 

per a organitzar una 

sortida, excursió o viatge 

sense moure’s de casa.

Dies: Dimecres 2, 9, 16 i 23 

de maig.

Hores: de 18 a 20 h

007 La imatge digital• 

Taller que mostrarà com 

buidar les fotografies d’un 

viatge a l’ordinador i a realit-

zar un àlbum digital.

Dies: Dimecres 6, 13, 20 i 

27 de juny.

Hores: de 18 a 20 h

IMPORTANT:

Durada: 8 hores per taller • 

realitzades en un mes.

Límit de places: 9 places per • 

taller (es seguirà per ordre 

d’inscripció, que s’haurà de 

fer personalment a la Biblio-

teca). 

Preu públic establert: 22 € • 

per taller, els quals s’hauran 

d’haver pagat, mitjançant 

transferencia bancària, abans 

de començar el taller. 

Només es podrà fer la ins-• 

cripció d’un taller per edició. 

No obstant, es confecciona-

rà una llista d’espera per uti-

litzar en cas de vacants.

Els residents a altres munici-• 

pis tindran opció quan que-

din places vacants en els 

tallers amb una antelació de 

7 dies a l’inici del taller.

L’organització és reserva el • 

dret d’anul·lar o reclassificar 

aquells tallers que no obtin-

guin el nombre suficient 

d’inscrits.

Tots els tallers seran impar-• 

tits per un/a professor/a.

Per a qualsevol consulta cal 

adreçar-se a la Biblioteca 

(C/ Castelló de la Plana, 

11), trucar al tel. 93 

8607116 o enviar un correu 

a b.llicam.co@diba.cat.

El 10 de setembre de l’any 2010 i coincidint 
amb la Festa Major es va inaugurar la Biblioteca 
Ca l’Oliveres. Durant aquest temps la Biblioteca 
ha rebut 47.752 visites i s’han realitzat 
1.650 carnets. 

El proper mes d’octubre, la Biblioteca Ca l’Oliveres posa en marxa la primera edició 

dels tallers de formació en noves tecnologies que porten per nom “Connecta’t”. 

1r aniversari de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres

“Connecta’t”: Tallers
de formació en noves tecnologies 

LOTS DE LLIBRES PER SORTEJAR
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Els nens i les nenes aprenen 

jugant i els contes els acosten a 

aquests mons màgics i fantasio-

sos que els ajuden a conèixer la 

realitat que els envolta. El conte 

és en si mateix una obra d’art, 

però també un element impres-

cindible per explicar el món als 

infants. A través d’imatges i his-

tòries transmetem aspectes 

essencials que, a més d’entrete-

nir-los, els parlen d’experiènci-

es de la vida, els aporten valors 

i un enriquiment tant lingüístic 

com imaginatiu. Per aquestes 

raons i moltes més és important 

que expliquem contes als nens, 

a casa, a l’escola, a la bibliote-

ca... Escoltar contes permet als 

nens enriquir el seu vocabulari, 

fixar l’estructura de les oracions 

i potenciar els elements estètics 

que seran determinants a l’hora 

de trobar el gust per la lectura.

Des de la Biblioteca es vol pro-

moure l’hàbit de llegir i tenir 

contacte amb els contes des de 

ben petits amb l’objectiu que la 

lectura es converteixi en una 

eina per passar-ho bé i per apren-

dre, una eina que acompanyarà 

l’infant durant tota la vida. 

Seguint aquest objectiu, la Bibli-

oteca ha portat a terme algunes 

accions que faran més fàcil 

aquest apropament familiar al 

món dels contes i la literatura.

Dins la sala infantil s’ha creat • 

un petit espai dedicat als 

més menuts, els infants de 0 

a 3 anys, amb mobiliari tou i 

còmode perquè els pares i els 

fills puguin trobar-se a gust a 

la Biblioteca. En aquest 

mateix lloc s’han ubicat uns 

bucs de fusta amb contes de 

diferents textures (roba, plàs-

tic, cartró) per tal que els 

infants experimentin i desen-

volupin tots els sentits a tra-

vés dels contes. 

La classificació per picto-• 

grames. A la sala infantil es 

disposa d’un apartat de con-

tes destinat als infants fins als 

6 anys, els contes del gomet 

blau. Com que aquest apartat 

va destinat a edats molt diver-

ses i amb unes característi-

ques ben diferenciades, s’ha 

elaborat una classificació per 

temes, amb la finalitat de fer 

més senzilla la recerca i donar 

la possibilitat de conèixer les 

temàtiques dels contes que hi 

ha a la Biblioteca.

El Racó de mares i pares. • 

Com diu el nom va destinat 

a mares i pares, però també a 

totes les persones que treba-

llen amb infants o estan vin-

culats amb el món infantil: 

professors, educadors, cuida-

dors, etc. Aquesta secció està 

especialment pensada perquè 

les mares i els pares puguin 

trobar informació sobre crei-

xement, educació i lleure, 

entre d’altres temes d’interès 

relacionats amb els seus fills. 

Per completar el fons del 

Racó de mares i pares, hi ha 

diverses revistes relacionades 

amb el mateix tema. Aquest 

fons està ubicat a l’àrea infan-

til de la Biblioteca.

A partir del mes de setembre, i • 

coincidint amb l’inici del curs 

escolar, es realitzaran diferents 

activitats destinades als pares i 

a les mares amb fills de 0 a 

3 anys. Una activitat més del 

Programa d’activitats Educati-

ves (PAE) que presenta l’Ajun-

tament porta per títol “La 

literatura i els contes en els 

primers anys de vida” amb 

els següents objectius:

Donar a conèixer la impor- -

tància de la literatura i els 

contes durant els primers 

anys de vida.

Crear hàbits lectors. -

Establir una relació afecti- -

va positiva entre els infants 

i els llibres.

Fomentar l’ús de l’àrea infan- -

til com un espai familiar.

Potenciar la relació entre  -

pares i fills.

Les activitats programades, 

que es portaran a terme de 

setembre a desembre d’aquest 

any, són les següents:

Dissabte 24 de setembre a • 

les 11 h. “Contes, cançons i 

jocs de falda.”

Per a infants d’1 a 3 anys.

A càrrec de Clara Gavaldà.

Dijous 20 d’octubre a les • 

18 h. “Paraules al bressol.”

Xerrada destinada als pares i 

les mares amb infants de 0 a 

3 anys.

A càrrec de Glòria Gorchs, 

bibliotecària especialitzada 

en literatura infantil i cofun-

dadora del projecte “Nascuts 

per llegir”.

La primera part de la xerrada 

estarà dedicada només als 

pares i les mares, i a la part 

final es realitzarà la posada 

en comú entre pares i fills. 

Per a aquesta activitat s’oferi-

rà un servei de guarderia dins 

de la mateixa Biblioteca, per 

a aquells pares i mares que 

s’hagin inscrit prèviament.

Dissabte 19 de novembre a • 

les 11 h. “Música i contes 

per als més menuts.”

Per a infants de 0 a 5 anys.

A càrrec de Mercè Martí-

nez. 

Dissabte 17 de desembre a • 

les 11 h. “Els prellibres de 

Munari.”

Per a infants d’1 a 4 anys.

A càrrec de Plansicols (Peti-

tes produccions teatrals).

Conjuntament amb aquesta 

activitat, la Biblioteca dispo-

sarà d’un lot de contes desti-

nat especialment als nadons.

Totes les activitats es realitza-

ran a l’àrea infantil de la 

Biblioteca i seran d’inscrip-

ció prèvia a la Biblioteca a 

través de tel. 93 8607116 o a 

b.llicam.co@diba.cat

“Contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol 

altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o 

millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, 

imitació o seducció”

Emili Teixidor. La lectura i la vida.

L’infant i el conte

ESPAI DESTINAT ALS MÉS MENUTS, CLASSIFICACIÓ PER PICTOGRAMES I RACÓ DE MARES I PARES

PICTOGRAMA TEMA CONTINGUT

El món
que ens envolta

Llibres que parlen del món més proper a l’infant: l’escola, el parc, anem a jugar, 
anem al metge, aniversaris, els oficis, transports, la ciutat o poble.

El ritme
de les paraules Contes melòdics, amb cantarelles i rimes.

Hàbits Temes d’hàbits, rutines, higiene i salut com menjar, dormir, el bolquer i alguns 
comportaments, com les rebequeries.

Primers 
coneixements

Llibres sobre les primeres classificacions elementals, com els colors, contraris, for-
mes, números, primers diccionaris, llibres molt senzills sobre algunes matèries. 

Contes
tradicionals Contes populars i tradicionals de tota la vida.

Família Històries sobre la família: narracions de germans, pares, avis, l’arribada d’un 
germanet, la mort, el divorci, etc.

Emocions
i sentiments

Contes que parlen sobre el ventall d’emocions i de sentiments propis de la primera 
infància: la por, la gelosia, les rebequeries, l’estimació, l’amistat, la mort, etc.

Llibre joc
Són els llibres en què domina l’aspecte lúdic i d’enginy: llibres amb finestretes, 
desplegables, tridimensionals (pop-up), laberints, de buscar, de resseguir amb el 
dit o la mirada.

Festes
populars

En aquest apartat s’inclouen tots els llibres de cultura popular: Reis, Nadal, cas-
tanyada, carnestoltes, Sant Jordi, festa major, castellers, etc.

Natura Llibres que parlen de les estacions i els mesos, de diferents paisatges: el camp, la 
neu, la muntanya, la platja, arbres, plantes, horts i jardins, l’aigua, l’ecologia, etc.

Animals Contes sobre els animals: animals de granja, salvatges, domèstics, la vida dels 
animals, etc.

Narracions fan-
tàstiques

Històries de ficció, on el protagonista pot ser humà o animal, éssers màgics, 
bruixes, follets, etc.

Multiculturalitat 
i valors

Contes sobre la immigració, la solidaritat, la tolerància, la relació entre cultures, 
la pau, els valors i la diversitat.
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La 32a edició de les 24 Hores 

de Resistència en Ciclomo-

tors de la Vall del Tenes se 

celebraran del 2 al 4 de setem-

bre al circuit habitual, tot i 

que ja s’ha anunciat el trasllat 

a un nou circuit situat sota els 

terrenys de Mango per a la 

propera edició. Aquest any, la 

cursa serà més internacional 

que mai, amb tres equips ita-

lians, dos d’holandesos i un 

de francès (comptabilitzats a 

falta de 15 dies per tancar les 

inscripcions).

Des de principis d’any, equips 

procedents d‘Itàlia, Holanda 

i França es van posar en con-

tacte amb l’organització per 

poder córrer en l’edició d’en-

guany. Alguns dels equips ja 

havien participat en l’edició 

passada, però en aquesta 

XXXII edició són força equips 

estrangers els que volen for-

mar part d’aquesta prova 

única en el món. Entre aquests 

equips ja es poden començar 

a veure pilots amb cert renom, 

com l’italià Maurizio Pioppo, 

campió d’enduro en el seu 

país. És per aquest motiu que 

l’organització va valorar l’op-

ció de fer un canvi en la tipo-

logia de la cursa, convertint-

se així en una prova d’àmbit 

internacional.

L’organització està molt satis-

feta amb aquest gran pas, ja 

que davant de la situació eco-

nòmica actual, fet que hauria 

pogut fer perillar la continuï-

tat de la cursa, ha aconseguit 

consolidar aquesta prova fins 

al punt de convertir-la en 

internacional. Aquesta prova 

s’ha pogut tirar endavant amb 

el suport de l’Ajuntament, el 

Consell Català de l’Esport i els 

patrocinadors. 

Durant l’acte de presentació 

d’aquesta edició, que va tenir 

lloc el passat 21 de juliol, es va 

donar a conèixer la nova imat-

ge de les 24 Hores, un cartell 

de Gemma Aparici, que Raül 

Salvatierra pintarà al mur del 

circuit perquè s’exhibeixi 

durant la cursa. Gemma Apa-

rici, una noia de 21 anys i filla 

de Lliçà d’Amunt, ha estat la 

guanyadora del tercer concurs 

de cartells de les 24 Hores; el 

seu cartell ha estat escollit 

d’entre una quinzena, proce-

dents de diferents zones de 

Catalunya i d’un alt nivell, per 

ser la imatge de les XXXII 

24 Hores en Ciclomotors. Sota 

el pseudònim “TASH”, la 

Gemma va presentar un cartell 

amb molta força, el qual serà la 

portada de la revista que el 

Grup 24 hores edita i publica 

cada any. També s’ha pintat un 

mural urbà de gran format 

amb la imatge guanyadora, el 

qual romandrà pintat tot un 

any. La Gemma Aparici amb el 

seu cartell guanyarà un premi 

econòmic, el qual es farà entre-

ga el cap de setmana de les 

24 hores.

També es van presentar les 

diferents activitats que es 

durant a terme durant els 

dies de la cursa com la 

promoció per als “súpers” 

del Club Súper 3. 

A més, es va presentar la 

nova revista i la nova web 

2.0, la qual va guanyant 

més seguidors al Face-

book i va generant més 

continguts dia rere dia. A 

causa de l’important aug-

ment en nombre de visi-

tes i a les noves platafor-

mes socials, el Grup 24 hores 

ha creat una nova web 2.0. 

Aquesta web es pot llegir en 

diferents idiomes, té un apar-

tat de fòrum on els internau-

tes poden opinar, està vincu-

lada al nou Facebook de les 

“24 hores” i la navegació per 

la web és més àgil i intuïtiva. 

Aquesta web permet adaptar-

se a les noves necessitats que 

requereix ser una prova inter-

nacional i, a més, la nova web 

tindrà nous continguts tot 

l’any, deixant així de ser una 

web estacionària.

L’acte de presentació també va 

servir per exposar màquines 

guanyadores i un breu recull 

d’imatges d’edicions anteriors. 

A mitjan setembre s’obre el 

període d’inscripcions de totes 

les activitats esportives de la 

temporada 2011-12 que s’or-

ganitzen des de la Regidoria 

d’Esports i que es realitzen al 

Pavelló Municipal d’Esports. 

Per quart any consecutiu, es 

mantenen el mateixos preus i 

descomptes de les temporades 

passades.

Entre les diverses activitats que 

s’ofereixen, els nens i les nenes 

de P5 fins a 6è de Primària 

podran escollir jazz, batuca 

infantil o karate i alguna nove-

tat més, sempre i quan hi hagi 

un mínim de 8 nens/es a l’acti-

vitat escollida. 

Per altra banda, també es pot 

optar per bàsquet, futbol sala, 

futbol, escacs, BTT o patinat-

ge; la inscripció a aquestes acti-

vitats s’haurà de realitzar direc-

tament a l’entitat o club espor-

tiu corresponent.

En el cas de la gent gran tindran 

l’Activitat Física com cada tem-

porada i podran escollir entre 

quatre horaris diferents repar-

tits entre matins i tardes.

INFORMACIÓ I INSCRIP-

CIONS: Pavelló Municipal 

d’Esports (c/ Jaume I num.30; 

tel.93 860 70 25; dilluns, dime-

cres i divendres de 8 a 22 h i 

dimarts i dijous de 8 a 12 h i de 

15 a 22 h)

INSCRIPCIONS:

Activitat Física per a la • 

Gent Gran: a partir del 12 

de setembre

Documentació necessària:

Alumnes nous: fotocòpia de 

les dades bancàries, del DNI 

del titular del compte i de la 

targeta sanitària

Alumnes de l’any passat: no 

cal portar cap documenta-

ció, només renovar la ins-

cripció

Activitats Infantils: • a partir 

del 14 de setembre

Documentació necessària: 

fotocòpia de les dades ban-

càries, del DNI del titular 

del compte i de la targeta 

sanitària

Període d’inscripcions obert 

fins arribar al límit de places de 

cada activitat.

Les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes arriben a la 32a edició amb més projecció internacional. En les 
dues darreres edicions ja hi havia hagut algun equip estranger, però en l’edició d’enguany, abans de tancar el termini, ja s’hi 
havien inscrit sis equips estrangers. 

Per quart any consecutiu es mantenen els preus.

Les 24 Hores, més internacionals

Inscripcions per a les activitats 
esportives de la temporada 2011-2012

L’Espai Jove El Galliner 

ampliarà l’horari de tarda per 

tal que els i les joves que estu-

diaran en el nou IES i faran 

horari intensiu trobin un 

espai obert i fet a mida per 

ells i les seves necessitats just 

acabades les classes. 

La regidoria de Joventut espe-

ra que aquesta nova etapa del 

Galliner sigui ben acollida i 

que tots els i les joves de 

Lliçà d’Amunt se’n puguin 

beneficiar.

Nou horari de l’Espai Jove 

El Galliner:

De dilluns a divendres,

de 15 a 20 h

NOU HORARI A L’ESPAI JOVE
EL GALLINER
DESPRÉS DE LES VACANCES D’ESTIU I DE LA FESTA MAJOR, 
L’ESPAI JOVE EL GALLINER OBRIRÀ LES PORTES, A PARTIR 
DEL DILLUNS 12 DE SETEMBRE, AMB NOVES ACTIVITATS I 
TAMBÉ NOU HORARI. 
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Amb aquesta finalitat s’han 

preparat tot un seguit d’activi-

tats, alguna com ‘Tens el Teu 

BUS’ inclosa en el Programa 

d’Activitats Educatives (PAE) i 

que ja es ve fent des de fa un 

bon nombre d’anys amb totes 

les escoles del municipi. La 

resta són extretes del catàleg 

d’activitats que la Comissió de 

la Setmana, a través de l’ATM, 

ha preparat per tal d’oferir als 

ajuntaments; Lliçà d’Amunt 

ha escollit portar-ne a terme 

tres.

El dia 22 de setembre, coinci-

dint amb el Dia sense cotxes, 

es portarà a terme l’activitat 

‘Coneix el teu Bus’, que pre-

tén, de forma lúdica, donar a 

conèixer l’autobús que recorre 

els nostres carrers. 

Per al dia 24 de setembre s’ha 

programat ‘Pedalada 2011’, 

una activitat per tal que, sols o 

en família, realitzem un recor-

regut i gaudim 

dels avantatges 

que ens ofereix la 

bicicleta, tot des-

cobrint els seus 

potencial i efici-

ència. 

La tercera activi-

tat, la ‘Cursa de 

T r a n s p o r t s ’ , 

que tindrà lloc el 

27 de setembre, 

va més enllà del nostre muni-

cipi. Es tracta d’una cursa 

comparativa entre els dife-

rents models de transport que 

l’Associació per la Promoció 

del Transport Públic organit-

za a Barcelona des de l’any 

2004 i que aquest any ha fet 

extensiva fora de la capital, 

per tal de donar a conèixer les 

possibilitats d’ofertes de trans-

port competitives amb el 

vehicle privat, com són el 777 

de la Vall del Tenes.

CURS DE IOGA

PER A LA GENT GRAN

Impartit per Joaquina López.

Dia:•  dilluns, del setembre de 

2011 al juny de 2012.

Horari:•  de 10 a 11 h.

Preu:•  Quota segons classes 

impartides. Consultar.

TALLER DE LA MEMÒRIA

PER A LA GENT GRAN

Impartit per Begonya Pujol.

Dies i horari:•  taller trimes-

tral de 10 sessions.

Grup A:  - dilluns de 10 a 

11 h.

Grup B: -  dijous de 17 a 

18 h.

Inscripcions:•  Cal inscriu-

re’s prèviament per saber el 

nivell que pertoca. Places 

limitades.

Preu:•  gratuït.

TALLER D’INTERNET

Impartit per Maria Novales. 

Taller trimestral per aprendre 

nocions bàsiques per navegar 

per la xarxa.

Dies i horaris:• 

Grup A:  - dilluns de 11 a 

12.30 h del matí.

Grup B:  - dimecres de 16 a 

17.30 h de la tarda.

Incripcions:•  Cal inscriure’s 

prèviament per saber el 

nivell que pertoca. Places 

limitades.

Preu:•  gratuït.

CURS DE CATALÀ. LECTURA, 

ESCRIPTURA I CONVERSA

Impartit per Montse Sala.

Dia:•  dilluns, del 17 d’octubre 

de 2011 al juny de 2012.

Horari: • de 17 a 18.30 h.

Inscripcions:•  places limitades.

Preu: • gratuït.

CURS DE COSTURA

Impartit per l’Enriqueta 

Roger.

Dies i horari:•  de setembre 

de 2011 a juliol de 2012.

Grup A: -  dimarts de 9.30 a 

12.30 h.

Grup B: -  dimecres de 

17.30 a 19.30 h.

Inscripcions:•  places limita-

des.

Preu:•  quota segons classes 

impartides. Consultar.

CURS DE MANUALITATS

Impartit per Carmen Gallego.

Dies i horari:•  de setembre 

de 2011 a juny de 2012.

Grup A: -  dimarts de 10 a 

12 h.

Grup B: -  dimarts de 15.30 

a 17.30 h.

Grup C:  - dimarts de 17.30 

a 19.30 h.

Grup D:  - dimecres de 10 a 

12 h.

Inscripcions:•  places limita-

des.

Preu:•  quota trimestral de 

material comú.

CURS DE “XIFRES I LLETRES”

Impartit per Rosa Deupí. Es 

fan exercicis amb les lletres i el 

càlcul.

Dia:•  dimarts, de setembre 

de 2011 a juliol de 2012.

Horari:•  de 17.30 a 19 h.

Preu:•  gratuït.

CURS DE BALL EN LÍNIA

Impartit per Pedro Conesa. 

Aprendreu coreografies indivi-

duals en línia per ballar qualse-

vol música clàssica i moderna.

Dia:•  dimecres.

Horari:•  de 18 a 19.30 h.

I• nscripcions: places limitades.

Preu: • gratuït.

CURS DE LABORS

Impartit per Pilar Ordoñez. 

Treballareu el ganxet, la mitja, 

el mig punt, el punt de creu i 

altres labors.

Dia:•  dijous, de setembre de 

2011 a juny de 2012.

Horari:•  de 16 a 18 h de la 

tarda.

Preu:•  gratuït.

* Totes les activitats que 

s’inicien al setembre ho 

faran després de la Festa 

Major.

* Inscripcions: al despatx 

del Casal de la Gent Gran. 

Per inscriure’s cal tenir el 

carnet de persona usuària 

del Casal de la Gent Gran.

Un cop més, Lliçà d’Amunt s’adhereix i participa a les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que sota el 
lema ‘Estalvia benzina, regala aire net’ es portarà a terme entre els dies 22 i 30 de setembre, per tal de difondre les diferents 
formes que podem utilitzar per desplaçar-nos i que aquestes es realitzin de manera eficient, econòmica, segura i saludable.

Programació de setembre a desembre de 2011.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2011

Tallers i cursos al Casal de la Gent Gran

TALLER TENS EL TEU BUS 2010
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Inici del curs escolar
2011-2012

El Programa 
d’activitats educatives 
del curs 2011-2012,
en marxa!

Aquest curs escolar, com a 

novetat, cada centre educatiu 

pot establir cinc dies festius de 

lliure disposició que es comu-

nicaran juntament amb la pro-

gramació general del centre. 

Les vacances de Nadal s’efec-

tuaran del 23 de desembre de 

2011 al 8 de gener de 2012 i 

les de Setmana Santa del 2 al 9 

d’abril de 2012. 

Dels més menuts, 198 inicien 

el curs a les dues escoles bressol 

municipals (94 a l’Escola Bres-

sol Municipal Palaudàries i 

104 a l’Escola Bressol Munici-

pal Nova Espurna).

El nou institut

Aquest curs podem comptar 

amb un nou institut al munici-

pi, que provisionalment estarà 

situat al carrer de Folch i Torres 

fins que l’edifici definitiu no 

estigui construït al passeig de 

St. Valerià. Comptarà amb un 

equip de professors i professo-

res que atendran les necessitats 

educatives de l’alumnat de 1r 

d’ESO que hi ha estat assignat. 

Cicle formatiu de Sistemes 

microinformàtics i xarxes

També aquest curs, i com a 

novetat al municipi, s’inicia 

un cicle de grau mitjà a 

l’institut de Lliçà de “Siste-

mes microinformàtics i xar-

xes” que es realitzarà en torn 

de matí.  Un total de 24 

alumnes s’hi han inscrit i 

quan el finalitzin obtindran 

el títol de tècnics o tècni-

ques en sistemes microin-

formàtics i xarxes, i estaran 

capacitats per instal·lar i 

mantenir serveis de xarxes 

fixes i mòbils, serveis d’In-

ternet i sistemes informàtics 

i prestar suport als usuaris i 

les usuàries.

El PAE no tan sols està desti-

nat als escolars, sinó també a 

tota la comunitat educativa 

(pares, mares, professors/es...) 

ja que són l’essència de la 

bona educació dels nostres 

fills i filles i els responsables 

d’afavorir les conductes posi-

tives i el seu creixement ade-

quat. 

Aquest programa ha sorgit 

gràcies a la transversalitat de 

diferents regidories de l’Ajun-

tament i a l’aportació de ciuta-

dans i ciutadanes del municipi 

que han volgut participar en el 

projecte. Fruit d’aquest treball 

conjunt, s’ha aconseguit un 

programa variat, amb un ampli 

ventall de possibilitats per 

divertir, educar, prevenir i 

informar. És per això que el 

programa inclou totes les 

temàtiques importants i essen-

cials a treballar durant el 

desenvolupament educatiu: 

entorn, salut, medi ambient, 

formació, valors, cultura...

Cada any el programa s’amplia 

en contingut, fent que s’ajusti 

cada cop més a les demandes 

de les escoles. Per aquest motiu 

podreu trobar més activitats 

d’aprenentatge, de seguretat 

(relacionades amb la policia 

local), de prevenció...

També podeu consultar el pro-

grama a la pàgina web de l’Ajun-

tament (www.llicamunt.cat).

L’Ajuntament espera que gau-

diu al màxim de les activitats 

proposades per a aquest curs 

2011-2012!

Els 2.320 alumnes que han estat matriculats entre les escoles bressol 
municipals, les escoles d’educació infantil i primària i els instituts iniciaran 
el curs escolar 2011-2012 el dia 12 de setembre.

L’Ajuntament farà arribar durant aquest mes a tots 

els centres educatius del municipi (escoles bressol, 

escoles i instituts) i a les associacions de pares i mares 

d’alumnes el Programa d’activitats educatives (PAE) 

amb una àmplia oferta d’activitats, tallers i xerrades 

perquè en puguin gaudir des dels més petits fins als 

més grans. 

INICI DEL CURS ESCOLAR

NOVETATS: NOU INSTITUT 

I INICI D’UN CICLE FORMATIU 

DE GRAU MITJÀ
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Informació i inscripcions 

del 12 al 22 de setembre:

Exalumnes:•  12 i 13 de 

setembre, de 16 a 19 h

Torn general:•  del 14 al 22 

de setembre, de 16 a 19 h

Lloc: • Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt (dilluns, dimarts, 

dimecres i dijous)

C. d’Anselm Clavé, 73

Tel 93 841 52 25

Si no vols perdre 

l’oportunitat d’aprendre i 

millorar el teu català, 

apunta-t’hi!

CURSOS DE 
CATALÀ
PER A ADULTS A 
LLIÇÀ D’AMUNT

COM CADA ANY, 
L’AJUNTAMENT I EL 
CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA ORGANITZEN 
CURSOS DE CATALÀ PER 
A ADULTS A LLIÇÀ 
D’AMUNT.

Aquest curs l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament ha 

tornat a organitzar, durant els mesos d’octubre i 

novembre, les Dinàmiques de grup per a pares i 

mares a dues escoles del municipi. Aquestes 

dinàmiques consten de 5 sessions cada una i 

tenen l’objectiu general de proporcionar eines, 

coneixements teòrics i estratègies pràctiques per 

a la correcta comunicació i convivència familiar 

amb els fills i les filles de 3 a 12 anys:

DINÀMIQUES DE GRUP PER A PARES

I MARES AMB FILLS/ES DE 3 A 6 ANYS

Objectius específics: Presentar i explicar els 

diferents estils educatius i els drets dels infants, 

treballar la parentalitat positiva, com aquelles 

conductes parentals que procuren el benestar 

integral dels infants, i promoure el respecte a la 

infància i la promoció de la intel·ligència emocio-

nal a través de l’escolta activa, el reconeixement 

de les emocions i el joc.

•  Sessió 1: Estils educatius i drets dels infants.

•  Sessió 2: Reconeixement d’emocions i escolta 

activa.

•  Sessió 3: Límits i normes. Alternatives al 

càstig.

•  Sessió 4: Reconeixement de les emocions: les 

rebequeries.

•  Sessió 5: La importància del joc: reforçant el 

vincle.

DINÀMIQUES DE GRUP PER A PARES

I MARES AMB FILLS/ES DE 6 A 12 ANYS

Objectius específics: Presentar i explicar els dife-

rents estils educatius i l’assertivitat. Treballar 

l’autoestima de l’infant i la prevenció de conflic-

tes a través del reforç positiu. Promoure la impor-

tància de la bona comunicació amb els fills i les 

filles i el reconeixement de les emocions.

•  Sessió 1: Estils educatius i coneixement sobre 

els fills i les filles.

•  Sessió 2: Reforç positiu i elogi descriptiu.

•  Sessió 3: Comunicació i escolta activa.

•  Sessió 4: Posar límits assertivament. Propiciar 

la col·laboració.

•  Sessió 5: Alternatives al càstig i tècnica de 

resolució conjunta de conflictes.

Taller-Teatre
per a les AMPA
El dia 13 d’octubre també es farà un taller dirigit 

als membres de les AMPA dels centres educatius 

del municipi.

Aquest taller, proporcionat per la Diputació de 

Barcelona mitjançant l’empresa Forn de teatre 

Pa’tothom, té els objectius de fomentar la partici-

pació de les famílies de les Associacions de pares 

i mares d’alumnes dels centres escolars, repre-

sentar diferents situacions en les quals es poden 

trobar els pares i les mares que formen les AMPA 

i la manera que hi ha de resoldre-les i treballar de 

forma interactiva els diferents continguts que 

afecten directament aquestes associacions. 

A través d’una peça teatral els assistents veuran 

un pare descontent amb l’AMPA i una mare atra-

fegada però molt voluntariosa. Com es desenca-

denarà aquesta situació? Els assistents, junta-

ment amb els organitzadors, faran una recerca 

de les possibles estratègies per afrontar situa-

cions d’una manera divertida i amena.

En el pròxim butlletí municipal informarem de les 

dates, les hores i els llocs de cada sessió.

Si us interessa assistir a alguna de les activitats 

truqueu a l’Ajuntament i demaneu per l’Àrea 

d’Educació.

Dinàmiques de grup
per a pares i mares

El recull fotogràfic que s’exposa-

rà a la Biblioteca mostra les dife-

rents visites que l’Ajuntament i 

MANGO van organitzar a fi de 

conèixer el funcionament i l’or-

ganització de l’empresa. Molts 

ciutadans van poder participar 

activament d’aquestes jornades, 

comprovant in situ quina és la 

filosofia de MANGO i a quin 

nivell es projecten les seves 

expectatives empresarials. 

A més del recull fotogràfic, 

MANGO ha cedit a l’Ajuntament 

la maqueta que va presentar a l’ac-

te social d’inauguració de les obres. 

En aquesta simulació s’aprecien les 

dimensions del nou Parc Logístic i 

l’organització de les naus, les ofici-

nes i els altres edificis annexes.

Recordem que a finals del mes 

d’abril es va celebrar l’acte de 

col·locació de la primera pedra 

en el terme de Can Montcau i 

amb aquest gest es donava el 

tret de sortida als treballs d’ar-

ranjament del terreny per al 

futur Parc Logístic.

L’Ajuntament us convida a visi-

tar aquesta exposició des del dia 

1 fins al 30 de setembre a la 

Biblioteca Ca l’Oliveres.

Durant el mes de setembre i coincidint amb la Festa Major, la Biblioteca Ca l’Oliveres inaugurarà una exposició de fotografies 
vinculades amb l’empresa MANGO. 

Exposició sobre l’empresa Mango

EXPOSICIÓ SOBRE MANGO

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

I DE LA MAQUETA DEL PARC LOGÍSTIC
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Els Centres Cívics de Palaudàries i Ca l’Artigues han programat diferents activitats per al darrer quadrimestre de l’any. Hi ha 
activitats esportives i de ball, de manualitats i habilitats, i de l’Espai Obert. Les inscripcions s’han de fer durant aquest principi 
de setembre. 

Inici d’activitats als Centres Cívics

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES

INICI DURADA DIES HORARI PREU 

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE BALL

Gimnàstica
de manteniment

12/09/11 21/12/11 dll,dx,div 16-18 15€/mes

Gimnàstica
de manteniment

13/09/11 22/12/11 dm,dj 16-17 10€/mes

Ioga 14/09/11 21/12/11 dimecres 20.30-22 18€/mes

Sevillanes 06/10/11 22/12/11 dimecres 17-19 Gratuït

Català 04/10/11 20/12/11 dimarts 17-18 Gratuït

Country 03/10/11 19/12/11 dilluns 20-21.15
12€/mes 
alumne

Gac 12/09/11 22/12/11 dll,dx,dj 15-16 20€/mes

ACTIVITATS DE MANUALITATS I HABILITATS

Boixets (Bolillos) 04/10/11 20/12/11 dimarts 16-18 Gratuït

Pachwork 05/10/11 14/12/11 dimecres 10-dic 18€/mes

Teatre 06/10/11 15/12/11 dijous 19-20.30
per
concretar

Esport jove 23/09/11 16/12/11 divendres 18-20 Gratuït

Fimo. Argila
polimèrica

04/10/11 20/12/11 dimarts 18-20
per
concretar

Informàtica. Ini-
ciació a Internet

07/10/11 16/12/11 divendres 9-10.30 Gratuït

Informàtica 
(Amunt Dones) 

per concretar Gratuït

Escola d'Adults. 
Alfabetització

13/09/11 15/12/11 dm,dx,dj 15-16 6€/mes

Ludoteca Infantil 
(espai familiar
de joc) 

05/10/11 14/12/11 dimecres 17-18.30 Gratuït

ACTIVITATS DE L'ESPAI OBERT

Reforç escolar 10/10/11 19/12/11 dilluns 18-19 Gratuït

Hip hop 07/10/11 16/12/11 divendres
18.30-
20.30

Gratuït

Percussió i ini-
ciació al conjunt 
instrumental

10/10/11 19/12/11 dilluns 18-20 Gratuït

INSCRIPCIONS A TOTES LES ACTIVITATS

DEL 5 AL 8 SETEMBRE DE LES 15 A LES 21 H

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

INICI DURADA DIES HORARI PREU 

ACTIVITATS ESPORTIVES I DE BALL

Gimnàstica de manteniment 12/09/11 23/12/11 dll,dx,div 8.30 - 11.30 h 15€/mes

Gimnàstica de manteniment 13/09/11 22/12/11 dm i dj 8.30 - 10.30 h 10€/mes

Tonificació 12/09/11 21/12/11 dll i dx 20 - 20.55 h 20€/mes

Pilates 12/09/11 21/12/11 dll i dx 15 - 16 h 20€/mes

Tai-txi 13/09/11 20/12/11 dimarts 17 -18.15 h 15€/mes

Dansa del Ventre. Inicial 16/09/11 23/12/11 divendres 20.30 - 22 h 20€/mes

Dansa del Ventre. Avançat 16/09/11 23/12/11 divendres 19 - 20.30 h 20€/mes

Salsa Cubana 6/09/11 22/12/11 dijous 20.30 - 21.30 h 10€/mes

ACTIVITATS DE MANUALITATS I HABILITATS

Ganxet i punt de creu 12/09/11 19/12/11 dilluns 16 - 18 h Gratuït

Pintura infantil 05/10/11 21/12/11 dimecres 17 - 18.30 h 15€/mes

Pintura adults 04/10/11 20/12/11 dimarts 17 - 19 h 15 €/mes

Quadres 3D i manualitats 15/09/11 22/12/11 dijous 16.30 - 18.30 h Gratuït

Fimo. Argila polimèrica 04/10/11 16/12/11 divendres 17 - 19 h Gratuït

Curs de cuina econòmica
per a gourmets 

04/10/11
4,11,18 i 25 
d'octubre 

dimarts 19 - 21.30 h
30€/taller
material a part

Curs de cuina: les millors receptes 
d'internet (conèixer blogs de cuina...)

08/10/11
8,15,22 i 
29 de nov-
embre 

dimarts 20 - 21.30 h
30€/taller
material a part

Anglès per viatjar 07/10/11 23/12/11 divendres 18 - 19.30 h 15 €/mes

Escola d'Adults. Alfabetització 13/10/11 23/12/11 divendres 16.30 - 18 h 6€/mes

Tècnica metamòrfica (massatge energètic) 19/10/11 21/12/11 dimecres 16.30 - 18 h 50 € /8 sessions 

Club del Fimo 07/10/11 16/12/11 divendres 17 - 19 h Gratuït

Taller d'herbes a la cuina octubre (per 
determinar) 

2 sessions divendres 17 - 19 h Gratuït

Taller Art Teràpia novembre (per 
determinar)

2 sessions divendres 17 - 19 h Gratuït

Aula oberta d'informàtica 03/10/11
per
determinar

dilluns 17 - 18.30 h Gratuït

ACTIVITATS DE L'ESPAI OBERT

Reforç escolar 06/10/11 22/12/11 dijous 17.30 - 18.30 h Gratuït

Hip hop 05/10/11 21/12/11 dimecres 18.30 - 19.30 h Gratuït

Percussió i iniciació al conjunt instrumental 06/10/11 22/12/11 dijous 19.30 - 20.30 h Gratuït



Setembre de 2011012 > Notícies de l’Ajuntament  

La Mancomunitat de la Vall 

del Tenes va constituir la seva 

nova junta el passat 14 de juli-

ol. La presidència serà bianual 

i, en aquesta ocasió, serà com-

partida pels alcaldes de Lliçà 

d’Amunt, Ignasi Simón, i de 

Bigues i Riells, Joan Vila. 

Ignasi Simón, que actualment 

ja era president, ocuparà la 

plaça fins al 13 de juliol del 

2013. Joan Vila serà el vicepre-

sident primer fins que finalitzi 

el mandat de Simón i passi a 

ocupar la presidència. 

Els altres vicepresidents seran els 

alcaldes de Santa Eulàlia de Ron-

çana, Joaquim Brustenga, i de 

Lliçà de Vall, Andreu Carreras.

Així, doncs, la nova estructura 

representativa elegida en la 

junta del 14 de juliol és la 

següent:

President:•  Sr. Ignasi Simón 

i Ortoll

Vicepresident 1r:•  Sr. Joan 

Vila i Massaguer

Vicepresidents:•  Sr. Andreu 

Carreras i Sr. Joaquim Brus-

tenga

Tresorera:•  Sra. Núria Bane-

gas i Ortega

Comissió especial de comp-• 

tes: Sr. Francesc Montes i 

Casas, Sra. Maria Marcos i 

González, Sra. Núria Bane-

gas i Ortega i Sr. Joan Vila 

i Massaguer

Representant a la Fundació • 

Inform- Programa SEFED: 

Sr. Antonio Moreno i Ureña

Representant al Consell • 

escolar de l’Escola de músi-

ca de la Vall del Tenes: Sr. 

José Santiago Ariza

Representant al Consell esco-• 

lar de l’IES de la Vall del 

Tenes: Sra. Isabel Valls i Bassa

La Mancomunitat de la Vall 

del Tenes és un ens supramu-

nicipal que va sorgir fa 25 anys 

per les necessitats comuns que 

tenien els pobles de: 

Bigues i Riells del Fai• 

Santa Eulàlia de Ronçana• 

Lliçà d’Amunt• 

Lliçà de Vall• 

En la actualitat la Mancomunitat 

te diferents unitats de serveis: 

IES de la Vall del Tenes • 

Institut de secundaria amb 

450 alumnes.

Escola de Musica de la Vall • 

del Tenes 

Amb 335 alumnes. 

Servei d’Ocupació de la • 

Vall del Tenes

S’ofereix un espai i una ges-

tió a l’oferta i la demanda 

intra Vall del Tenes. 

SEFED (Simulació d’Em-• 

preses amb Finalitats Edu-

catives)

Programa de formació per 

persones majors de 16 anys 

en atur. 

Servei de Prevenció de • 

Drogues

Es fan actuacions proactives 

a tota la Vall del Tenes amb 

coordinació amb el món 

educatiu, sanitari, policial i 

assistencial. 

Servei de Dones Juristes• 

Servei legal per a dones mal-

tractades o víctimes de la 

violència de gènere amb el 

seu significat més ampli. 

Formació ocupacional• 

Amb diferents programes.

José Orive encapçala un govern 

de consens de tots els partits 

polítics que conformen el 

Consell Comarcal: el Partit 

dels Socialistes de Catalunya - 

Progrés Municipal, Conver-

gència i Unió, Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, Esquerra 

Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal i el Partit 

Popular. 

D’aquesta forma els 33 conse-

llers i conselleres comarcals 

formaran part del govern, la 

qual cosa facilitarà i permetrà 

el plantejament d’estratègies 

comunes per portar endavant 

polítiques i projectes d’especi-

al importància per al territori i 

amb capacitat per incidir en 

els processos de presa de deci-

sions que afectin al Vallès Ori-

ental.

El nou president del Consell 

Comarcal va remarcar com a 

prioritats de treball clares i 

definides durant aquest man-

dat promoure accions encami-

nades a generar riquesa, el crei-

xement econòmic del territori 

i l’atenció a les persones.

Tot just acabat el Ple de cons-

titució es va realitzar un Ple 

Extraordinari per aprovar el 

cartipàs comarcal.

El nomenament de les vicepre-

sidències és la següent:

Vicepresidència Primera, • 

Daniel Cortés Martín (PSC- 

Progrés Municipal), exalcal-

de de Montornès

Vicepresidència Segona, • 

Manel Vila i Valls (Conver-

gència i Unió), exalcalde de 

Castellterçol

Vicepresidència Tercera, • 

Josep Casasnovas Vaquero 

(Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa), regidor de Gra-

nollers

Vicepresidència Quarta, • 

Martí Pujol i Casals (Esquer-

ra Republicana de Catalunya 

- Acord Municipal), alcalde 

de Llinars

Una cinquena vicepresidèn-• 

cia per al Partit Popular un 

cop s’hagi modificat el 

Reglament Orgànic del 

Consell Comarcal.

El nomenament de les següents 

Delegacions d’Àrea:

Àrea de Cooperació, Josep • 

Casasnovas Vaquero (ICV-

EUiA)

Àrea de Cultura, Oriol López • 

i Mayoles (ERC)

Àrea d’Ensenyament, Ger-• 

man Cequier i Bardají 

(CiU)

Àrea de Joventut i Esports, • 

Arnau Ramírez Carner 

(PSC-PM)

Àrea de Medi Ambient, Joa-• 

quim Brustenga i Etxauri 

(CiU)

Àrea de Mobilitat, Joaquim • 

Ferriol Tarafa (ERC)

Àrea de Personal i Hisenda, • 

Miquel Estapé Valls (PSC-PM)

Àrea Política Territorial, • 

Estudis i Desenvolupament, 

Antonio Risquez Caballero 

(PSC-PM)

Àrea de Polítiques d’Igual-• 

tat, Meritxell Budó i Pla 

(CiU)

Àrea de Polítiques Socials, • 

Marta Iglesias i Vivet (CiU)

Àrea de Promoció Econòmi-• 

ca, Pere Rodriguez Rodrí-

guez (PSC-PM)

Àrea de Salut Pública, Marta • 

Melgar Hervàs (ICV-EUiA)

Àrea de Societat del Conei-• 

xement, Susana Calvo Casa-

desús (PP)

 

La Delegació de la Presidèn-

cia del Consorci Turisme del 

Vallès Oriental estarà a càrrec 

d’Ignasi Martínez Murciano, 

alcalde de Tagamanent, i el 

nou gerent que serà Ignasi 

Valls i Vilaró, en substitució 

d’Antoni Cornellas i Aligué, 

que ha estat gerent del Con-

sell Comarcal pels darrers 

16 anys.

L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, manté la presidència de la Mancomunitat de la Vall del Tenes pels propers dos anys. 

L’acte de constitució del Consell Comarcal del Vallès Oriental va tenir lloc el passat 22 de juliol. José Orive, alcalde de Canovelles, 
és el nou president. L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, és un dels consellers comarcals, així com el regidor de l’oposició i 
portaveu d’ERC Joaquim Ferriol i el regidor de l’oposició i portaveu d’ICV-EUiA Francisco León. A més, Ferriol té delegada l’Àrea 
de Mobilitat. 

Simón manté la presidència de la Mancomunitat

Constitució del Consell Comarcal del Vallès Oriental

NOU PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL I MEMBRES DEL CONSELL COMARCAL

DEL VALLÈS ORIENTAL
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NOU CONSISTORI
EQUIP DE GOVERN
Ignasi Simón (PSC): Alcalde

Governació• 

Protecció Civil• 

Gent Gran• 

Horari d’atenció al públic: divendres, al matí, en hores concerta-

des.

Josep Santiago (PP): 1r Tinent d’Alcalde

Infraestructures i Equipaments• 

Urbanisme• 

Habitatge• 

Medi Ambient• 

 Horari d’atenció al públic: dijous, de 10 a 13 h, en hores concertades.

María Marcos (PSC): 2a Tinent d’Alcalde

Obres i Serveis• 

Comunicació• 

Atenció al Ciutadà• 

 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, en 

hores concertades.

Juan Miguel Valderrama (PSC): 3r Tinent d’Alcalde

Esports• 

Participació Ciutadana• 

 Horari d’atenció al públic: dilluns, de 16 a 19 h, al Pavelló Munici-

pal d’Esports, i dimecres, de 16 a 19 h, a l’Ajuntament, en hores 

concertades. 

Jordi Juárez (PSC): 

Recursos Humans• 

Hisenda• 

Horari d’atenció al públic: dilluns i dijous, de 17 a 20 h, en hores 

concertades.

María Eugenia Sanz (PSC):

Educació• 

Joventut• 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, al matí, en hores 

concertades.

Albert Iglesias (PSC):

Cultura• 

Cooperació• 

Promoció Econòmica• 

 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, al matí, i dimarts 

i dijous, a la tarda, en hores concertades.

Àngela Roca (PP): 

Benestar i Família• 

Horari d’atenció al públic: dijous, de 10 a 12 h, en hores concertades.

Antonio Guijarro (PP):

Transport Públic i Mobilitat• 

Salut Pública• 

Horari d’atenció al públic: dimarts i dimecres, de 9 a 11 h, en hores 

concertades.

OPOSICIÓ
ERC:

Joaquim Ferriol

Emília Soler

Toni Albaladejo

Miquel Ballester

Montserrat Rivera

Horari d’atenció al públic: dilluns i dijous, de 18 a 20 h (en horari d’estiu, de 12 a 14 h).

CiU:

Joan Piera

Neus Miró

Horari d’atenció al públic: dimarts, de 13 a 14.30 h, i dijous, de 17.30 a 19 h.

ICV-EUiA:

Francisco León

Horari d’atenció al públic: dimecres, de 18 a 20 h
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Espai Obert Taller d’afrontament
del dolor crònic

Les activitats, per als joves de 

10 anys, es realitzaran als Cen-

tres Cívics de Palaudàries i Ca 

l’Artigues, i a l’Espai Jove El 

Galliner, durant les tardes del 

curs escolar.

Si vols inscriure’t, ho hauràs de 

fer del 19 al 30 de setembre, 

de 17 a 20 h, a l’equipament 

on es realitzi l’activitat, i durant 

la setmana del 10 d’octubre 

podràs començar-les. 

Al Centre Cívic de Ca l’Arti-

gues podràs fer iniciació al con-

junt musical, percussió, reforç 

escolar i hip-hop; al Centre 

Cívic de Palaudàries, reforç 

escolar, batuka i tecktonic-

breakdance; i a l’Espai Jove el 

Galliner podràs gaudir d’activi-

tats de hip-hop, DJ i reforç 

escolar. 

No t’ho pensis i apunta’t a l’Es-

pai Obert!

L’Espai Obert torna amb més activitats per al proper curs escolar 2011-
2012 organitzades per les regidories de Benestar i Família, Educació, 
Joventut i Participació Ciutadana.

El Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat 

d’Oportunitats (PADI), adscrit a la Regidoria de Benestar i 

Família, posa en funcionament per tercera vegada un taller 

per a dones diagnosticades de dolor crònic, concretament 

de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica. 

Aquí pot inserir
la seva publicitat 

En aquesta ocasió, el grup 

també estarà obert a persones 

empadronades a altres munici-

pis de la Mancomunitat de la 

Vall del Tenes que pateixin 

aquestes malalties.

L’objectiu del taller és millorar la 

qualitat de vida de les dones 

afectades per aquestes malalties, 

incidint en l’afrontament dels 

símptomes físics, en els aspectes 

psicològics que ajuden a mane-

jar el dolor i en la millora de les 

relacions i la convivència.

El grup anirà a càrrec d’Esther 

Menéndez, psicòloga del PADI.

El taller serà gratuït i constarà 

de 8 sessions, que es faran els 

dijous al matí. 

Per a més informació i per for-

malitzar les inscripcions cal 

contactar directament amb 

Esther Menéndez, a les ofici-

nes de Serveis Socials de 

l’Ajuntament: 93 860 72 20.

Dies: • 

6, 20 i 27 d’octubre

3, 17 i 24 de novembre

1 i 15 de desembre

Horari: • 10.30 h – 12.30 h

Lloc:•  Casal de la Gent 

Gran
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El portal web www.llac.cat, el 

web del comerç local, és l’ele-

ment clau del projecte de Lliçà 

d’Amunt Comerç, LLAC, sor-

git després de la realització de un 

Estudi sobre Desenvolupament 

i Comerç Local, impulsat amb 

el suport de l’Àrea de Comerç de 

la Diputació de Barcelona.

L’administració local propor-

cionarà a cada comerç una clau 

d’accés al portal web i aquest 

podrà gestionar-hi un espai 

propi on podrà penjar dades 

de l’empresa, la localització, 

fotografies, ofertes setmanals, 

promocions, etc. 

Aquesta acció pretén fer del 

web del comerç local una guia 

comercial de Lliçà d’Amunt.

El portal web www.llac.cat 

també estarà penjat al portal 

web de l’Ajuntament www.lli-

camunt.cat. 

D’altra banda, sota el segell 

LLAC i amb el suport de la 

Diputació de Barcelona, l’Ajun-

tament també posa a disposició 

dels comerços la possibilitat de 

col·locar retolacions d’horaris 

comercials de forma gratuïta, 

subvencionats al 100%. En les 

plaquetes, fetes amb PVC de 

molt bona qualitat, hi apareixe-

rà l’horari de l’establiment, el 

logotip del comerç i el logotip 

de LLAC, l’element cohesiona-

dor del comerç lliçanenc. Els 

comerços interessats en aquesta 

oferta poden passar per la regi-

doria de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament, amb el logo-

tip i l’horari del comerç, per 

poder gestionar la fabricació de 

les plaques. Els logotips, amb la 

imatge de bona qualitat, s’han 

de presentar en format digital i 

en una versió adequada per a 

impremta.

L’Ajuntament va encarregar 

un estudi sobre la viabilitat de 

la gestió dels bolquers com-

postables a la consultoria espe-

cialitzada ENT, amb el suport 

econòmic de l’Agència de 

Residus de Catalunya. En el 

marc d’aquest projecte es va 

desenvolupar una prova pilot 

d’ús de bolquers compostables 

a l’Escola Bressol Municipal 

Nova Espurna durant el mes 

de novembre de 2011.

Les conclusions de l’estudi 

indiquen que l’ús de bolquers 

compostables com a alternati-

va a l’ús de bolquers convenci-

onals d’un sòl ús es presenta 

com una opció viable, tot i que 

encara planteja alguns punts 

febles que redueixen el seu 

potencial. 

Pel que fa a l’ús en escoles bres-

sol, els bolquers compostables 

analitzats ofereixen prestacions 

molt semblants a les d’un bol-

quer convencional d’un sòl ús. 

Així mateix, la introducció 

d’aquests bolquers en escoles 

bressol no altera la dinàmica 

normal de realització dels can-

vis de bolquer. 

Pel que fa al tractament del resi-

du generat pel seu ús, les proves 

de laboratori i a escala real con-

firmen que el procés de co-

compostatge dels bolquers 

compostables analitzats junta-

ment amb la fracció orgànica 

dels  res idus municipals 

(FORM) segueix les evolucions 

normals donant un compost de 

qualitat sense problemes d’hi-

gienització ni de metalls 

pesants, de manera que es pot  

recomanar l’adició d’aquests 

bolquers a la fracció.

Tanmateix, resulta difícil 

donar un missatge unitari 

sobre el destí que han de tenir 

aquest tipus de bol-

quers en l’àmbit 

domèstic, per la ine-

xistència d’una infor-

mació clara sobre la 

seva compostabilitat. Del con-

junt de bolquers compostables 

presents al mercat es detecta 

una informació molt confosa 

referent a la seva compostabili-

tat. Aquest fet s’explica per la 

inexistència d’una certificació 

de compostabilitat d’aquests 

productes, com sí que existeix 

en el cas dels plàstics biodegra-

dables. En el cas de les escoles 

bressol, es podrien introduir si 

prèviament es realitzés un test 

de compostabilitat per assegu-

rar que efectivament el pro-

ducte utilitzat és compostable, 

tal com s’ha fet en aquest estu-

di per a les dues marques ana-

litzades.

Pel que fa a la recollida, la seva 

implantació en escoles bressol

seria més fácil en municipis 

amb recollida selectiva porta a 

porta, però també seria viable 

en els municipis amb recollida 

en contenidors.

Un altre punt feble és l’elevat 

preu de compra, que dobla el 

preu dels bolquers convencio-

nals de les marques més comu-

nes i el triplica en el cas de les 

marques blanques.

Per altra banda, com a punt 

positiu, els costos de tracta-

ment dels bolquers composta-

bles destinats a compostatge 

passaria a ser menor que el 

dels bolquers convencionals 

destinats a tractaments fina-

listas com l’abocador o la 

incineradora.

En conclusió,  a manca de 

futures recerques que confir-

min aquests dubtes, el reciclat-

ge d’aquests bolquers és viable 

però el seu ús generalitzat esta-

rà molt lligat amb els costos de 

compra.

L’Ajuntament va presentar, el passat 28 de juny al vespre, a la sala d’actes de la Biblioteca de Ca l’Oliveras, el portal web www.
llac.cat, el web del comerç local. L’acte va comptar amb l’assistència d’una vintena de comerciants. 

La prova pilot d’ús de bolquers compostables a l’Escola Bressol Nova Espurna ha obtingut resultats positius: els bolquers tenen el mateix comfort 

que els convencionals, els materials són d’alta qualitat i els resultats de compostatge són correctes, per la qual cosa tots els bolquers utilitzats 

es van reciclar i van convertir-se en compost. Tanmateix, l’estudi de viabilitat d’utilització d’aquests bolquers a gran escala ha presentat alguns 

inconvenients, com l’alt preu d’adquisició, l’existència de diferents productes al mercat que poden portar a confusió i la limitació que suposa 

obtenir resultats a partir d’un sol estudi amb un nombre petit de bolquers.

L’Ajuntament presenta el web del comerç local

Resultat de l’estudi de viabilitat
de la gestió dels bolquers compostables

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PORTAL WEB

COMPOSTATGE I AULA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA
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La presència a les xarxes socials 

és una aposta de l’Ajuntament 

per potenciar la comunicació 

acostant-se més a les persones i 

complementant els altres mit-

jans de comunicació munici-

pals: el butlletí Informa’t i el 

web.

En el mur del Facebook de 

l’Ajuntament s’hi poden tro-

bar notíci-

es destacades, amb la possibili-

tat d’ampliar-les a la pàgina 

web.

Fes-te fan de la pàgina de Face-

book de l’Ajuntament: http://

www.facebook.com/llicamunt

Dins de la programació de 

setembre a desembre de 2011 

de tallers i cursos al Casal de la 

Gent Gran hi trobareu un Taller 

d’Internet per aprendre noci-

ons bàsiques per navegar per la 

xarxa. El taller és gratuït i les 

places són limitades. Per parti-

cipar-hi cal inscriure’s previa-

ment per saber el nivell que 

pertoca. Hi haurà dos grups 

amb dos horaris diferents. Les 

inscripcions s’han de fer al des-

patx del Casal de la Gent Gran 

i per inscriure’s cal tenir el car-

net de persona usuària del Casal 

de la Gent Gran.

Per altra banda, els Centres 

Cívics de Palaudàries i Ca l’Ar-

tigues han programat diferents 

activitats per al darrer quadri-

mestre de l’any, entre les quals 

també hi ha tallers d’informàti-

ca. Les inscripcions s’han de fer 

durant aquest principi de 

setembre. Al Centre Cívic de 

Ca l’Artigues s’ha programat 

un Taller gratuït d’informàtica 

per iniciar-se en l’Internet. En 

aquest mateix equipament, 

l’associació local Amunt Dones 

ha programat un altre Taller 

gratuït d’informàtica. En el 

Centre Cívic Palaudàries també 

tindrà lloc l’activitat gratuïta 

Aula oberta d’informàtica.

A més, el proper mes d’octubre, la 

Biblioteca Ca l’Oliveres posa en 

marxa la primera edició dels tallers 

de formació en noves tecnologies 

que porten per nom “Connec-

ta’t”. Les inscripcions per als tallers 

d’octubre i novembre es realitza-

ran a partir del 15 de setembre a 

la mateixa Biblioteca. Els tallers 

programats en aquesta primera 

edició són els següents: “Mou-te 

per internet!”, “Com controlar 

millor les nostres despeses”, “Trà-

mits en línia amb l’administra-

ció”, “Què son les xarxes socials?”, 

“El proper viatge… per internet!” 

i “La imatge digital”. 

Trobareu informació més deta-

llada en les notícies correspo-

nents i podeu ampliar la infor-

mació ens els diferents equipa-

ments.

L’Ajuntament va posar en marxa, a principis d’agost, una pàgina de Facebook 
on farà difusió de notícies i activitats d’interès per a la ciutadania.

Diferents regidories de l’Ajuntament han 
organitzat tallers d’informàtica.

L’Ajuntament estrena
la seva pàgina de Facebook

Tallers d’informàtica

TRAMESA 

Les fotografies s’han de pre-

sentar exclusivament per Inter-

net accedint a la secció especí-

fica del concurs (bàner: L’In-

forma’t, de vacances!) inserida 

al web de l’Ajuntament www.

llicamunt.cat.

ADMISSIÓ D’OBRES

Només es publicaran i se sot-

metran a votació popular les 

obres rebudes des del 15 de 

juny fins al 15 de setembre 

de 2011.

EXPOSICIÓ

Totes les obres presentades que 

reuneixin correctament tots els 

requisits s’adaptaran i es publi-

caran en una galeria d’imatges 

al web municipal www.llica-

munt.cat a mesura que vagin 

arribant.

JURAT 

Totes les obres acceptades 

seran sotmeses a votació popu-

lar des de les 00.00 h. del 

divendres 16 de setembre a les 

24.00 h. del divendres 23 de 

setembre de 2011, per escollir-

ne tres de guanyadores.

PREMIS

Els premis seran els següents:

1r premi. • Cap de Setmana a 

Capitals Europees (Londres, 

Venècia, París o Roma). 

2n premi.•  Descomptes i 

Promocions Especials als 

comerços associats a l’Asso-

ciació de Comerciants de 

Lliçà d’Amunt.

3r premi.•  Cap de Setmana 

de Balneari (Melià Vichy 

Catalán, Hipócrates, Estival 

Park o Blancafort).

Concurs “L’Informa’t, de vacances!”
Emporta’t l’Informa’t de vacances i fes-te una foto amb el butlletí en el lloc més emblemàtic que visitis! Publicarem 

les fotos en el web municipal i seran sotmeses a votació popular per escollir-ne tres de guanyadores. 

Els premiats obtindran interessants premis. Consulta les bases al web municipal www.llicamunt.cat.
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El Cercle de Comparació té 

com a objectiu comparar el ser-

vei del diferents cossos que for-

men part de l’estudi per tal 

d’obtenir informació amb el 

propòsit final de realitzar millo-

res a les organitzacions. 

L’estudi s’ha basat en cinc 

grans blocs: policia de trànsit, 

policia de seguretat, policia 

assistencial, policia adminis-

trativa i qualitat del servei ofert 

a la ciutadania. En cadascun 

dels blocs s’han avaluat indica-

dors de gestió que han servit 

per mesurar diferents serveis i 

fer la comparació entre els cos-

sos que han format part de 

l’estudi.

Les dades mostren que la Poli-

cia Local de Lliçà d’Amunt des-

taca en tots els àmbits de l’estu-

di, en molt casos superant 

àmpliament la mitjana dels 

cossos que han participat en el 

Cercle de Comparació.

En el bloc de policia de trànsit, 

el resultat indica que el cos 

policial municipal interposa la 

meitat de denúncies de trànsit 

que la mitjana, prioritzant les 

denúncies per infraccions més 

greus respecte de la resta d’in-

fraccions lleus. El nombre d’ac-

cidents s’ha reduït sensible-

ment. Les dades mostren una 

evolució molt favorable, i el 

més remarcable és la reducció 

del nombre d’accidents amb 

víctimes per sota de la mitjana 

del Cercle.

En el bloc de policia de segure-

tat, els indicadors demostren 

que al nostre municipi es produ-

eixen un nombre de fets delic-

tius molt inferior a la mitjana i 

que l’efectivitat dels cossos de 

seguretat a Lliçà d’Amunt és 

superior a la mitjana obtinguda 

per la resta de participants.

En relació amb els blocs de la 

policia assistencial i adminis-

trativa, el nombre d’actuacions 

del cos policial del municipi ha 

estat molt superior en compa-

ració amb la resta de cossos. 

Pel que fa la qualitat del servei 

ofert a la ciutadania els indica-

dors demostren que les actuaci-

ons per policia superen àmplia-

ment la mitjana de la resta de 

participants.

La Policia Local destaca positivament en les estadístiques del Cercle de Comparació Intermunicipal de Cossos de Policia Local 
de l’any 2010, promogut per la Diputació de Barcelona, en el que s’ha comparat el servei municipal amb 55 municipis de més 
de 10.000 habitants.

La Policia Local supera amb nota
l’estudi del Cercle de Comparació
de la Diputació de Barcelona

L’ALCALDE AMB EL COS DE LA POLICIA LOCAL DEL 2010

1. Policia de Trànsit

Indicador de gestió
Resultat 
PL Lliçà 
d’Amunt

Mitjana de la 
totalitat de 
participants al  
Cercle (55 
municipis)

Informació d’interès

Denúncies de trànsit per 
cada mil habitants

175 353
El resultat indica que el nostre cos interposa la meitat 
de denúncies de trànsit que la mitjana.

% de denúncies de trànsit 
greus i molt greus respecte 
de la totalitat

25,7 22,8
Segons es desprèn d’aquesta dada es confirma que la 
prioritat és denunciar les infraccions més greus res-
pecte de la resta d’infraccions lleus

Accidents de trànsit amb 
víctimes per cada mil habi-
tants

2,0 2,5

El nombre d’accidents s’ha reduït sensiblement. 
L’evolució és molt favorable, ja que es passa de 4,7 al 
2008 (la mitjana del cercle aquest any va ser de 3,1) 
a 3,4 el 2009 (la mitjana del cercle va ser de 2,7) i 
finalment al 2,0 l’any 2010 (la mitjana del cercle ha 
estat de 2,5), i per tant s’ha aconseguit reduir el nom-
bre d’accidents amb víctimes per sota de la mitjana 
del Cercle.

2. Policia de Seguretat

Indicador de gestió
Resultat 
PL Lliçà 
d’Amunt

Mitja d’altres 
cossos parti-
cipants

Informació d’interès

Delictes i faltes per cada mil 
habitants

29 64
L’indicador demostra que al nostre municipi es pro-
dueixen un nombre de fets delictius molt inferior a la  
mitjana.

% de delictes i faltes regis-
trats per la policia local

64 29
El volum de tramitació de delictes i faltes respecte de la 
mitjana és sis punts superior a la resta de la mitjana de 
participants.

% de detinguts realitzats per 
la Policia Local

63 % 26%
Segons es desprèn d’aquesta dada, el nostre cos porta a 
terme un nombre de detencions molt superior a la mitja-
na.

% de delictes i faltes resoltes 
respecte del total

44 % 35 %
L’efectivitat dels cossos de seguretat a Lliçà d’Amunt és 
superior a la mitjana obtinguda per la resta de partici-
pants.

% de detinguts realitzats per 
la policia local

63 % 26%
La policia local ha portat a terme més de 6 de cada 10 
detencions per fets perpetrats al municipi.

Nombre total d’actuacions de 
policia de seguretat per cada 
mil habitants

167 69

Aquest indicador reflecteix el nombre controls de segu-
retat ciutadana, identificacions, control d’alarmes, etc. 
que s’han portat a terme al municipi. Com es pot com-
provar, la diferència és del 142%.

3. Policia Assistencial

Indicador de gestió
Resultat 
PL Lliçà 
d’Amunt

Mitja d’altres 
cossos parti-
cipants Cercle

Informació d’interès

Actuacions de policia assis-
tencial per cada mil habitants

262 37

Aquesta dada és molt significativa del caire assistencial 
del nostre cos i engloba serveis com ara: serveis mèdics, 
ambulàncies, atenció en accidents domèstics, policia de 
proximitat, serveis de relacions amb la comunitat, teleas-
sistència, supervisió de la gent gran que viu sola, etc.

4. Qualitat del servei ofert als ciutadans

Indicador de gestió
Resultat PL 
Lliçà 
d’Amunt

Mitja d’altres 
cossos partici-
pants Cercle

Informació d’interès

Actuacions per policia 1182 862
Les actuacions per policia superen àmpliament la mit-
jana de la resta de cossos participants.

5. Policia Administrativa

Indicador de gestió
Resultat 
PL Lliçà 
d’Amunt

Mitja d’altres 
cossos parti-
cipants Cercle

Informació d’interès

Nombre d’actuacions de 
Policia Administrativa per 
cada mil habitants

180 53

Aquest indicador agrupa inspeccions a locals de públi-
ca concurrència, comerços, etc. amb l’objectiu de 
comprovar els drets dels consumidors, les mesures de 
seguretat, el control de vehicles abandonats, etc.

LA POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 

DESTACA EN TOTS ELS ÀMBITS

DE L’ESTUDI
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI

DEL 22 DE JUNY

1.- Aprovació de l’acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte del decret de 

designació dels membres de 

la Junta de Govern Local i de 

delegació d’atribucions de 

l’Alcaldia.
La Junta de Govern Local, sota la 
Presidència de l’Alcalde, estarà integra-
da pels següents regidors: María Marcos, 
Juan Miguel Valderrama, Jordi Juárez, 
Josep Santiago i Antonio Guijarro. 
Correspondrà a la Junta de Govern 
Local l’assistència a l’Alcalde en l’exercici 
de les seves atribucions i les següents 
atribucions que li queden delegades: 
dirigir, inspeccionar i impulsar els ser-
veis i obres municipals; contractar obres, 
subministres, serveis, gestió de serveis 
públics, contractes administratius espe-
cials i els contractes privats quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a quatre 
anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exer-
cici, ni la quantia assenyalada; aprovar 
l’oferta pública d’ocupació d’acord amb 
el pressupost i la plantilla aprovats pel 
Ple, aprovar les bases per a les proves de 
selecció del personal i dels concursos de 
provisió de llocs de treball i distribuir les 
retribucions complementàries que no 
siguin fixes ni periòdiques; aprovar els 
projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pres-
supost; adjudicar concessions sobre béns 
municipals i adquirir béns immobles i 
drets subjectes a la legislació patrimo-
nial quan el seu valor no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni 
l’import de tres milions d’euros, com 
també l’alienació del patrimoni, quan el 
seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats.
ERC va preguntar si les funcions que es 
delegaven a la Junta de Govern Local 
eren de l’Alcaldia i l’Alcalde va respon-
dre afirmativament. 

3.-  Donar compte del decret de 

nomenament dels Tinents 

d’Alcalde.
El Primer Tinent d’Alcalde serà Josep 
Santiago i s’encarregarà d’Urbanisme, 
Habitatge, Medi Ambient, Infraes-
tructures i Equipaments. El Segon Tinent 
d’Alcalde serà María Marcos i s’encarregarà 
d’Obres i Serveis, Comunicació i Atenció 
al Ciutadà. El Tercer Tinent d’Alcalde serà 
Juan Miguel Valderrama i s’encarregarà 
d’Esports i Participació Ciutadana. A 
més, tenen encomanada, en primer lloc, la 
funció de substituir a l’Alcalde, per ordre 
de nomenament, en supòsits de vacant, 
absència o malaltia. 
ERC va preguntar, de broma, si els regi-
dors havien acceptat el nomenament. 

4.- Donar compte del decret de 

delegacions específiques de 

l’Alcaldia.
El regidor Jordi Juárez portarà Hisenda 
i Recursos Humans. La regidora María 
Eugenia Sanz portarà Ensenyament i 
Joventut. El regidor Albert Iglesias por-
tarà Cultura, Promoció Econòmica i 
Cooperació. La regidora Àngela Roca 
portarà Benestar i Família. El regidor 
Antonio Guijarro portarà Salut Pública 
i Transport Públic i Mobilitat. 
ERC va preguntar sobre el significat 
de la paraula “advocació” i la Secretària 
accidental va contestar que es tractava 
d’una renúncia. 

5.- Donar compte de la cons-

titució dels Grups Polítics 

Municipals.
El Portaveu del PSC és Ignasi Simón i 
el Suplent, María Marcos. El Portaveu 
d’ERC és Joaquim Ferriol i el Suplent, 
Emília Soler. El Portaveu del PP és Josep 
Santiago i el Suplent, Antonio Guijarro. 
El Portaveu de CiU és Joan Piera i el 
Suplent, Neus Miró. El Portaveu d’ICV-
EUiA és Francisco León. 

6.- Aprovació de la periodicitat de 

les sessions del Ple.
El Ple va acordar celebrar sessió ordinària 
una vegada cada dos mesos, concreta-
ment l’últim dijous dels mesos de gener, 
març, maig, setembre i novembre, i el 
penúltim dijous del mes de juliol, a la 
sala de plens habilitada de l’Ajuntament, 
a les set de la tarda. En el supòsit que 
algun d’aquests dijous fos festiu, la sessió 
es traslladaria al següent dijous. 

UNANIMITAT
 

7.- Aprovació de la delegació 

d’atribucions del Ple a la Junta 

de Govern Local. 
El Ple va acordar de delegar a la Junta de 
Govern Local l’establiment i modificació 
de preus públics, conforme a l’article 47.1 
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, 
i 23.2 b) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local 
i 48.1 del Text Refós de la Llei Municipal 
de Règim Local a Catalunya. També va 
acordar de delegar en l’Alcalde l’exercici 
de les accions administratives i judicials, 
assenyalades en l’article 22.2.j de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, 52.2 k) del Decret Llei 
2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal de Règim 
Local a Catalunya. 
L’Alcalde va comentar que la segona 
delegació es tractava d’una novetat i que 
la primera responia al fet que la Junta de 
Govern Local permetria agilitzar aquest 
tema, ja que es realitza amb més fre-
qüència que el Ple. 
ERC es va abstenir en la votació i va 
puntualitzar que la Junta de Govern 
Local es realitza cada setmana. 
CiU també es va abstenir i va pregun-
tar si era el Ple qui delegava a la Junta 
de Govern Local i l’Alcalde va contestar 
afirmativament. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – ABTENCIÓ
CiU – ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

8.- Constitució de les Comissions 

Informatives.
El Ple va acordar de crear tres comissions 
informatives permanents:
1.-  La Comissió Informativa d’Hisenda, 

integrada per un representant de 
cada grup polític municipal, amb 
competència a les matèries a què es 
refereixen les àrees d’establiment 
d’impostos i tributs, pressupostos 
i, en general, ingressos i despeses 
municipals; la qual celebrarà ses-
sió ordinària una vegada cada dos 
mesos, el penúltim dijous de mes, a 
excepció del mes de juliol que serà 
l’antepenúltim dijous.

2.-  La Comissió Informativa d’Urbanisme, 
integrada per un representant de 
cada grup polític municipal, amb 
competència a les matèries a què es 
refereixen les àrees de planejament 
urbanístic i relatives a la concessió de 
llicències d’obres; la qual celebrarà 
sessió ordinària una vegada cada dos 
mesos, el penúltim dijous de mes, a 
excepció del mes de juliol, que serà 
l’antepenúltim dijous.

3.-  Comissió Informativa de Temes 
Sectorials, integrada per un represen-
tant de cada grup polític municipal, 
amb competència a les matèries a què 
es refereixen les àrees de barris, par-
ticipació ciutadana, esports, govern, 
cultura, joventut, ensenyament, 
benestar social, medi ambient, sanitat 
i foment econòmic; la qual celebrarà 
sessió ordinària una vegada cada dos 
mesos, el penúltim dijous de mes, 
a excepció del mes de juliol que serà 
l’antepenúltim dijous.

Les anteriors convocatòries es traslla-
daran al dia anterior hàbil, si el pre-
fixat fos festiu. Durant el mes d’agost 
no s’efectuaran convocatòries de ses-
sions. 
L’Alcalde és el President de les comis-
sions informatives, tot i que pot delegar 
la seva presència efectiva en qualsevol 
membre de la Corporació.
S’estableix el sistema de vot ponderat 
d’acord al que estableix l’article 58.3 
del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
ERC es va abstenir i va preguntar si tot 
això lligava amb el ROM i la Secretària 
Accidental va contestar que creia que si. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – ABTENCIÓ
CiU – A FAVOR

ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

9.- Constitució de la Comissió 

Especial de Comptes. 
El Ple va acordar que la Comissió 
Especial de Comptes estigui integrada 
per un Regidor de cada grup polític, 
que actuarà amb la utilització del siste-
ma de vot ponderat, d’acord amb el que 
estableix l’article 58.3 del Text Refós 
de la Llei Municipal i Règim Local a 
Catalunya.

UNANIMITAT

10.- Nomenament dels represen-

tants de l’Ajuntament a altres 

organismes. 
El Ple va acordar de nomenar els següents 
representants de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt en les següents entitats:

•  A la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes: Ignasi Simón, María Marcos i 
Josep Santiago

•  Al Consell Escolar Municipal: Ignasi 
Simón, María Eugenia Sanz i Àngela 
Roca

•  Al Consell Escolar de l’Escola Països 
Catalans: María Eugenia Sanz

•  Al Consell Escolar de l’Escola Sant 
Baldiri: María Eugenia Sanz

•  Al Consell Escolar de l’Escola Miquel 
Martí i Pol: María Eugenia Sanz

•  Al Consell Escolar de l’Escola Rosa 
Oriol i Anguera: María Eugenia Sanz

•  Al Consell Escolar de l’Institut Lliçà: 
María Eugenia Sanz

•  Al Consell Escolar de l’Institut Lliçà II: 
María Eugenia Sanz

•  Al Consell de Participació de l’Escola 
Bressol Municipal Nova Espurna: 
María Eugenia Sanz

•  Al Consell de Participació de l’Escola 
Bressol Municipal Palaudàries: María 
Eugenia Sanz

•  A l’Agrupació de Defensa Forestal 
L’Alzina: Ignasi Simón

•  Al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs: Josep Santiago

•  Al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament: Albert Iglesias

•  A l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat: María Marcos

•  A l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat: Josep Santiago

•  Al Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental: María Marcos

•  Al Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental: Albert Iglesias

•  A l’Associació Municipal de Transport 
Urbà: Ignasi Simón i Antonio 
Guijarro

•  Al Consorci per a la gestió de la 
Televisió Digital Local pública: María 
Marcos

PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – ABTENCIÓ
CiU – ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

11.- Determinació de les retribu-

cions i de les indemnitzacions 

als membres de la Corporació.
El Ple va acordar:
Destinar a la retribució dels càrrecs elec-
tes locals, durant l’any 2011, la quantitat 
màxima de 228.500 euros.
Establir per al càrrec d’Alcalde una 
retribució anual bruta de 50.510 euros, 
distribuïts en 14 pagues, amb dret a 
ser donat d’alta al Règim General de la 
Seguretat Social i amb assumpció també 
del pagament de les quotes empresarials 
corresponents.
Establir per al Primer i Segon Tinent 
d’Alcalde, per la seva dedicació exclu-
siva, una retribució anual bruta de 
40.840 euros, distribuïts en 14 pagues, 
amb dret a ésser donat d’alta al Règim 
General de la Seguretat Social i amb 
assumpció també del pagament de les 
quotes empresarials corresponents.
Establir que els següents regidors amb 
delegació de funcions tindran una dedi-
cació parcial i, per tant, seran donats 
d’alta a la Seguretat Social amb les dedi-
cacions i retribucions que es relacionen:
•  Jordi Juárez: 50 hores mensuals i 

10.000 euros bruts a l’any
•  Juan Miguel Valderrama: 130 hores 

mensuals i 25.000 euros bruts a l’any

•  María Eugenia Sanz: 85 hores men-
suals i 15.000 euros bruts a l’any

•  Albert Iglesias: 85 hores mensuals i 
15.000 euros bruts a l’any

•  Àngela Roca: 50 hores mensuals i 
10.000 euros bruts a l’any

•  Antonio Guijarro: 100 hores mensuals 
i 20.000 euros a l’any

•  La resta de membres que no tenen 
dedicació exclusiva ni parcial percebran 
pel dret d’assistència a les reunions dels 
òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern 
Local i Comissions Informatives, la 
quantitat de 60 euros. 

•  Qualsevol membre de la Corporació 
que circumstancialment hagi d’efectuar 
alguna gestió fora del terme municipal 
tindrà dret a rebre una indemnització 
per cobrir les despeses que efectiva-
ment es justifiquin.

Establir per als grups polítics municipals 
les següents assignacions:
•  Per a cada grup: 120 euros cada mes
•  Per a cada regidor: 120 euros cada mes
ERC va demanar una explicació sobre 
els criteris establerts per a les hores de 
dedicació i mensualitats de cada regidor. 
L’Alcalde va respondre que hi havia regi-
dors que havien assumit més regidories 
que en l’anterior legislatura i va citar 
com a exemple el cas de Juan Miguel 
Valderrama, que afegia la regidoria de 
Participació Ciutadana a la d’Esports 
o María Marcos, que afegia la regido-
ria d’Atenció al Ciutadà a les regidories 
d’Obres i Serveis i Comunicació. També 
va dir que abans l’equip de govern estava 
format per 10 regidors i ara n’eren 9, els 
quals s’havien repartit la feina i la dedi-
cació. Sobre la retribució de l’Alcalde, va 
comentar que la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis aconsellen una escala de 
retribucions per a l’alcalde en funció del 
número d’habitants de cada municipi i 
que la retribució seva estava per sota de 
l’escala de 61.000 a 64.000 euros bruts 
a l’any que es recomana en Ajuntaments 
de poblacions similars a la nostra. 
ERC també va preguntar de quina mane-
ra es controlaran les hores de dedicació i 
l’Alcalde va respondre que els regidors 
no fitxarien i que no s’havia fet mai. 
CiU va demanar més explicacions sobre 
la dedicació horària del regidor Juan 
Miguel Valderrama i l’Alcalde va respon-
dre que, a més de les regidories d’Esports 
i Participació Ciutadana, s’encarregaria 
de coordinar l’Àrea de Serveis Personals. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – EN CONTRA
CiU – ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – EN CONTRA

PLE ORDINARI

DEL 21 DE JULIOL

1.- Aprovació de l’acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets de 

l’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos des del 13 de març 
fins a l’1 de juliol de 2011, que van del 
número 232 al 601. 
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3.-  Donar compte del Decret 

d’Aprovació de la Modificació 

de la Liquidació del 

Pressupost 2010.
El Ple va aprovar la modificació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici de 
2010. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que 
per Decret d’Alcaldia número 263 del 18 
de març de 2011 es va aprovar la liquida-
ció del pressupost de l’exercici de 2010. 
D’aquest Decret se’n va donar compte 
al Ple de l’Ajuntament a la sessió del 31 
de març de 2011. Finalitzat el procés de 
verificació i validació informàtica es van 
detectar canvis en les dades que es varen 
fer servir per fer el tancament del 18 de 
març. Aquests canvis no són significatius 
però cal que quedin corregits per tal de 
poder aprovar-se amb els imports correc-
tes, que suposen 100 euros a favor. 
Les dades de la liquidació seran les 
següents: 
Estalvi net: 3.805.278,13 euros
Ràtio d’endeutament: 87,36%
Dèficit d’estabilitat pressupostària: 
383.351,81 euros
Resultat pressupostari ajustat: 
2.046.168,60 euros
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals: 491.235,70 euros

4.- Ratificació de l’acord de 

la Junta de Govern Local 

d’acceptació de la subvenció 

del PUOSC per a les obres 

d’enllumenat públic de Can 

Farell. 
El Ple va acordar d’acceptar la subvenció 
del PUOSC 2006, Programa de Nuclis 
(MN), per a l’actuació “Enllumenat 
públic a Can Farell”, per import de 
50.000 euros. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que, 
quan es rep va rebre la subvenció del 
2006, s’havia d’haver acceptat automàti-
cament, però no es va fer, i que ara la 
Generalitat ho reclamava. 

UNANIMITAT

5.- Cessió al Departament 

d’Ensenyament de la planta 

baixa de l’equipament munici-

pal del carrer Folch i Torres. 
El Ple va acordar de cedir gratuïtament 
al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’ús de la 
superfície de 1462,07 metres quadrats 
de la planta baixa de l’edifici situat al 
carrer Folch i Torres número 104-116 
per adequar-lo i posar en funcionament 
l’Institut Lliçà II. Aquesta cessió tin-
drà una durada d’un any, prorrogable 
anualment de manera expressa, amb 
un termini màxim de quatre anys, i serà 
vigent mentre no s’hagi construït el nou 
institut. També es va aprovar el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant 
el Departament d’Ensenyament per a 
aquesta cessió.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que 
a la tardor del 2010 la Generalitat va 
assegurar que el nou institut començaria 
el curs 2011-2012 amb mòduls prefabri-
cats i aquesta primavera els va comunicar 
que no, que la demanda de places seria 
absorbida per l’actual institut o reubica-
da en instituts dels pobles de l’entorn. 
Davant aquesta situació, l’Ajuntament 
va negociar amb la Generalitat de cedir-
los un edifici i de signar un conveni, a 
quatre anys improrrogables, de com-
promís de construcció del nou institut. 
Segons l’Alcalde, no és un mal conveni, 
perquè no es massifica l’institut actual i 
comença el nou institut, i sense mòduls. 

El Portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, 
va dir que l’experiència hauria de pesar 
i va argumentar que l’edifici que ara se 
cedeix per fer l’institut ja s’havia cedit 
l’any 1980 per a ús escolar mentre es 
construïa una escola que no va arribar 
fins l’any 1999. Ferriol també va dir que 
el conveni que compromet a la construc-
ció de l’edifici és relatiu perquè es diu 
que es farà sempre que hi hagi pressu-
post. ERC també va dir que es tractava 
d’un edifici petit, perquè una part ja esta-
va ocupada pel Casal de la Gent Gran, i 
que en quatre anys estaria complet, per-
què s’arribaria a 4t d’ESO i els alumnes 
ja no hi cabrien. A més, va dir que, de 
moment, hi ha aules, però que el pati 
és petit. El Portaveu d’ERC, Joaquim 
Ferriol, va concloure que li semblava un 
mal acord, que deixava l’Ajuntament en 
una posició de feblesa. ERC també va 
preguntar quina excusa havia donat la 
Generalitat a l’hora de tirar enrere l’inici 
del segon institut i si no es podia denun-
ciar per incompliment de decret. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar 
que l’excusa principal havia estat el tema 
pressupostari, a més de temes tècnics, 
i que un contenciós entre administra-
cions seria massa llarg i no creia que fos 
la solució, i que la solució adoptada era 
la que es considerava més immediata. 
Simón també va dir que hi haurà un 
conveni escrit i que aquest acord s’haurà 
de renovar any a any, perquè s’hauran 
d’anar afegint cursos i per tant cedint 
més espais, i això permetrà fer un segui-
ment dels compromisos de construcció. 
El Portaveu de CiU, Joan Piera, va 
comentar que li semblava un mal menor 
el fet de començar el nou institut en un 
edifici cedit en comptes de mòduls i 
que el que era realment preocupant és 
què passarà d’aquí a quatre anys. Piera 
va dir que havíem de pressuposar bones 
voluntats i que el fet que el conveni sigui 
renovable any rere any ha de perme-
tre pressionar i estar-hi a sobre perquè 
d’aquí a quatre anys es pugui deixar 
l’edifici provisional i el nou institut sigui 
una realitat. 
Per la seva banda, el Portaveu d’ICV-
EUiA, Francisco León, va dir que, encara 
que el conveni fos renovable any rere any, 
ell creia que la cessió de l’edifici s’hauria 
d’haver fet només a un any i durant 
aquest període anar pressionant i veient 
què feia la Generalitat, com per exemple 
veure si al cap de l’any ja hi havia els plà-
nols del nou institut fets, etc. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – EN CONTRA
CiU – A FAVOR

ICV-EUiA – EN CONTRA

6.- Bonificació de l’impost de 

contruccions per a les obres 

d’adaptació de l’espai de 

l’equipament municipal del 

carrer Folch i Torres. 
El Ple va acordar declarar l’obra 
d’adequació dels espais de l’edifici del 
carrer Folch i Torres 104-116 a càrrec 
del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat com d’especial utilitat 
municipal i, per tant, de conformitat a 
l’article 103.2 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, aplicar-hi la màxima 
bonificació a la quota de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
El Portaveu d’ICV-EUiA, Francisco 
León, va comentar que, a més de cedir-
los un edifici, no els cobrem, i va dir que, 
amb els diners d’aquest impost es podria 
millorar el pati. 
L’Alcalde va contestar que aquesta apli-
cació estava regulada per la Llei. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 

ERC – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR

ICV-EUiA – EN CONTRA

7.- Designació de les Festes 

Locals per a l’any 2012. 
El Ple va aprovar com a festes locals del 
municipi per a l’any 2012 els dies 7 de 
gener i 10 de setembre. 

UNANIMITAT

8.- Modificació i creació de 

fitxers de dades amb caràcter 

personal. 
El Ple va aprovar la creació d’un fitxer i la 
modificació d’altres fitxers de dades amb 
caràcter personal. L’article 20 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter perso-
nal preveu que la creació, modificació i 
supressió dels fitxers de les administra-
cions públiques només podran fer-se per 
mitjà de disposició general publicada al 
Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficia 
corresponent. El Ple també va aprovar 
de sol·licitar a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, una vegada efec-
tuada la publicació, que procedeixi a la 
inscripció i modificació dels fitxers al 
Registre de Protecció de Dades. 

UNANIMITAT

9.- Aprovació del Pla director 

d’abastament d’aigua potable. 
El Ple va aprovar inicialment el Pla 
director de l’abastament d’aigua potable 
de Lliçà d’Amunt redactat per l’empresa 
SOREA. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar 
que l’empresa SOREA, concessionària 
del servei d’abastament d’aigua potable 
de Lliçà d’Amunt, ha redactat el Pla 
director d’abastament d’aigua potable 
al municipi que té per objecte analitzar 
l’abastament d’aigua potable al poble, 
realitzar un anàlisi de l’evolució previ-
sible de les necessitats globals d’aigua i 
definir els eixos de creixement i millora 
de la xarxa d’abastament d’aigua pota-
ble. Entre les principals inversions, 
Simón va destacar un tercer dipòsit per 
abastar d’aigua la zona de Can Montcau 
i un nou dipòsit a Les Oliveres per donar 
aigua a l’altra banda de la C-17.
El Portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, va 
comentar que la part més àmplia d’aquest 
Pla director era un inventari d’inversions 
i que, segons es podia deduir d’aquest 
inventari, la xarxa d’aigua potable de 
Lliçà d’Amunt està en ruïna, perquè la 
quantitat de diners a la qual ascendeixen 
aquestes inversions supera el que s’hagi 
pogut invertir en la xarxa d’aigua en tota 
la història del municipi. Ferriol també 
va dir que això suposaria un increment 
de la quota de cada contribuent. A 
més, el portaveu d’ERC va explicar que 
s’indiquen unes previsions de creixement 
del poble errònies perquè es basen en el 
Pla General i no en el POUM. Ferriol 
també va recordar que la concessió del 
servei d’abastament d’aigua potable al 
poble es va fer a l’empresa SOREA per 
48 anys, dels quals en resten 38, i que 
això es tradueix en un marge de nego-
ciació petit. ERC va dir que no votaria a 
favor sense saber segur que aquest Pla no 
obligava a res. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va matisar que 
aquest Pla director és un document viu, 
que no obliga a fer les inversions que 
indica ni per l’import que indica. També 
va dir que les inversions estan compta-
bilitzades amb preus SOREA, que són 
caríssims, i que es poden aconseguir 
més baixos. Per altra banda, les inver-
sions no han de repercutir totes en els 
contribuents, sinó que es pot renegociar 
amb l’empresa i, a més, una part de les 

inversions, les referents al sector de Can 
Montcau, les paga Mango, va dir Simón. 
L’Alcalde també va dir que creia que 
quan es va fer aquesta concessió, no es va 
pressionat prou a l’empresa. 
El Portaveu d’ICV-EUiA, Francisco 
León, va proposar d’incloure un infor-
me d’Intervenció i Secretaria conforme 
aquest Pla director no comprometia a 
res. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va estar d’acord 
en afegir aquest informe.
El Portaveu de CiU, Joan Piera, també va 
proposar una reunió amb els tècnics de 
SOREA perquè expliquin el Pla director 
i quines són les prioritats d’inversió.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que 
les inversions les prioritza l’Ajuntament i 
que es podia fer una reunió amb els tèc-
nics municipals. 
Finalment, a l’espera de l’informe 
d’Intervenció i Secretaria i de la reunió 
tècnica, aquest punt del Ple es va quedar 
sobre la taula. 

10.- Aprovació del Pla d’acció per 

a l’energia sostenible de Lliçà 

d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment el Pla 
d’Acció per l’energia sostenible de Lliçà 
d’Amunt que té com a objectius:
•  Adoptar el compromís de reduir un 

20% les emissions de CO
2
 i augmentar 

un 20% a favor de les fonts d’energies 
renovables per a 2020.

•  Preparar un inventari de les emis-
sions que pugui servir com a línia de 
referència i una proposta de les accions 
a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats.

•  Elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels 
objectius. 

L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar 
que la Diputació de Barcelona, dins 
del Pacte dels Alcaldes per una energia 
sostenible local, havia redactat el Pla 
d’Acció per l’energia sostenible de Lliçà 
d’Amunt. Simón també va dir que es 
tractava d’un estudi fluix on hi havia 
dades errònies i no actualitzades, però 
que calia aprovar-lo per rebre les subven-
cions corresponents.
EL Portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, 
també va dir que aquest estudi es 
mereixia un suspens, que hi havia 
dades errònies i que no era rigorós, que 
la intenció era bona però el producte 
dolent. Tot i haver-hi en joc una sub-
venció, ERC va dir que s’abstindria en 
la votació perquè aprovar-ho significava 
donar l’estudi per bo. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que, 
un cop aprovat aquest estudi, se 
n’encarregaria un altre, ja que la part més 
important de l’estudi estava bé, però que 
hi havia una altra part desfaçada. 
El Portaveu de CiU, Joan Piera, va dir 
que només votaria a favor per la subven-
ció que representa l’aprovació d’aquest 
estudi.
El mateix argument de CiU va fer ser-
vir el Portaveu de ICV-EUiA, Francisco 
León. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – ABTENCIÓ
CiU – A FAVOR

ICV-EUiA – A FAVOR

11.- Resolució de recurs de 

reposició contra l’acord 

d’aprovació de contribucions 

especials per les obres a 

l’avinguda Països Catalans, 

sector AGROVIC. 
El Ple va acordar d’estimar en part els 
dos recursos presentats en el sentit de 
rectificar l’errada material que conté la 

notificació de l’aprovació definitiva de la 
modificació de l’ordenança concreta de 
les contribucions especials per a les obres 
de l’Avinguda dels Països Catalans (sec-
tor AGROVIC), atès que en el text es fa 
referència a l’aprovació provisional quan 
del text íntegre de l’acord es dedueix 
clarament que és l’aprovació definitiva. 
El Ple també va acordar de desestimar 
la resta d’al·legacions formulades pels 
motius exposats a l’informe dels Serveis 
Jurídics. 
El Portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, va 
dir que entenia el que deia l’informe dels 
Serveis Jurídics però que també entenia 
els propietaris que tenen un sòl urbà que 
se’ls ajunta amb un sòl no urbanitzable. 
Ferriol, igual que el Portaveu de CiU, 
Joan Piera, va dir que esperaven que 
amb l’aprovació del POUM es resolgués 
aquest tema. 
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR 
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – ABSTENCIÓ

ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

12.- Creació de la Mesa de Treball 

sobre la revisió del POUM.
El Ple va acordar de crear la Mesa de 
Treball per l’estudi de la revisió del vigent 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Lliçà d’Amunt, com un espai de tre-
ball comú, deliberació i concertació polí-
tica entre els diversos grups municipals. 
Estarà integrada per un representant de 
cada grup polític municipal i celebrarà 
reunions una vegada cada quinze dies. 
El Ple també va acordar que l’Alcalde, 
com a regidor de l’equip de govern, és el 
Coordinador de la Mesa de Treball, tot i 
que pot delegar la seva presència efectiva 
en qualsevol membre de la corporació, 
i que cada grup polític municipal ha de 
designar el seu representant a la Mesa de 
Treball. 
El Portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, 
va dir que hi estava a favor però amb 
consideracions, ja que arribava tard, en 
un moment en què el POUM ja estava 
aprovat inicialment i que els agradaria 
tirar un pas enrere i fer una nova aprova-
ció inicial amb la concertació política de 
coses concretes encara que no de fons, 
ja que el model de poble ja està escollit. 
També va dir que creia que caldria res-
pondre les 1.600 al·legacions presenta-
des encara que fos una resposta genèrica 
i per dir que es tornava a començar. 
El Portaveu de CiU, Joan Piera, va dir 
que agraïa la proposta però que també 
creia que calia un pas enrere per rectifi-
car coses que creien equivocades. 
El Portaveu de ICV-EUiA, Francisco 
León, es va alegrar que per fi arribés la 
taula i va dir que era un pas important, 
tot i que arribava tard, perquè feia molt 
de temps que es reclamava. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar 
que en la primera reunió ja s’assentarien 
les bases i que no sabia si seria factible 
fer un pas enrere, per tema costos, i que 
sinó es podien fer modificacions, que ja 
se’n parlaria i que la idea era corregir el 
que calgués. 
El Portaveu de ICV-EUiA, Francisco 
León, va tornar a intervenir per dir que 
era un tema prou important encara que 
costés diners. 

UNANIMITAT

13.- Afers urgents
No n’hi havia.

14.- Mocions
No n’hi havia.

15.- Preguntes
No n’hi havia.
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A la gestió política municipal no fun-
ciona la propietat commutativa. El 
resultat no és igual si l’ordre dels fac-
tors varia. No és el mateix fer  i després 
planificar, que planificar i després fer. 
No és igual decideixo i després dema-
no l’opinió, que demano l’opinió i 
desprès faig. No importa qui governi, 
sinó la seva forma de governar. I, com 
en totes les situacions on es vol obte-
nir l’èxit –també a la vida de tots 
nosaltres–, s’ha de ser proactiu i no 
pas reactiu.
Proactiu vol dir prendre la iniciativa 
positiva, avançar-se als fets, posar-se 
activament al lloc de l’altre i, des 
d’aquesta visió compartida, prendre 
decisions abans que els fets ens arros-
seguin a les decisions urgents, poc 
meditades, quan ja es tard i sembla 
que s’ignori l’opinió dels altres. 
Demanar que els grups de l’oposició 
formin part d’una mesa de treball per 
parlar del POUM és ser proactiu, 
però si això és fa quan el POUM ja 
està aprovat inicialment és ser reactiu. 
Proposar solucions als pares i mares 
afectades pel nou IES es ser proactiu, 
però fer-ho quan és massa tard i tot ja 
està decidit és ser reactiu. Retallar sub-
vencions en moments de dificultat 
econòmica és ser proactiu però fer-ho 
sense escoltar les entitats i quan aques-
tes ja havien arribat a compromisos 
amb tercers, és ser reactiu.
Ser reactiu te costos. Les decisions 
costen més diners, hi ha més errors, 
tot exigeix més esforç  i amb l’oposició 
hi ha menys espais compartits. La 
solitud de qui mana és fa més gran, 
creixen les urgències i la improvisació 
i les equivocacions s’instal·len en la 
forma de governar.
PSC i PP, el nostre govern municipal, 
sembla ser que s’ha instal·lat en el 
model reactiu, en anar tard, en impro-
visar, en no escoltar o fer-ho tard.
Són temps difícils, i no val a badar. 
Cal fer un gir i anar cap a la proactivi-
tat,  a l’anticipació, a demanar opinió 
abans de decidir, a escoltar, a proposar 
solucions de guanyar tots, i buscar 
aquella visió compartida que tenen els 
grans governants, els grans líders, les 
grans persones.

Amb aquest article, des d’ICV-EUiA 
desitgem que tots els lliçanencs i les 
lliçanenques, malgrat la situació, hagin 
gaudit d’unes merescudes i agradables 
vacances i es diverteixin al màxim en 
aquesta Festa Major, que esperem sigui 
més austera, amena i participativa.
Indignació: parlar de l’actitud dels 
que ara governen el nostre Ajunta-
ment és indignar-se, sigui amb el tema 
que sigui: participació, Emo, IES, 
CAP, Consell Comarcal....
Quan el PSC planteja la participació 
ciutadana en el seu programa electo-
ral o en l’acte de constitució del nou 
Ajuntament, provoca indignació i 
menteix a tots els ciutadans i les ciu-
tadanes de Lliçà d’Amunt. A la pri-
mera ocasió incompleix el seu com-
promís i, sense cap rubor, deixen fora 
del Consell de la EMO (Empresa 
Municipal d’Obres) a tota l’oposició, 
inclòs al seu exsoci CiU. Quan el nou 
govern, i el seu alcalde al capdavant, 
parlen del nou IES, indignen de 
forma insolent a totes les mares i els 
pares dels alumnes afectats i ja inscrits 
en el nou IES, ja que els prometen 
una cosa i després els enganyen, 
incomplint els compromisos. I a més, 
sense acord del ple tal com correspon-
dria, ofereixen el local municipal on 
ara hi ha el Casal dels Avis, per des-
prés tenir la barra de fer un ple per 
acordar la cessió del local, quan feia 
mesos que es van comprometre amb 
el Departament d’Educació.
El súmmum de la indignació és la 
manca de transparència i informació 
respecte al CAP: tenen els usuaris 
totalment desinformats pel que fa a 
data i horaris d’atenció. 
Finalment, i al marge de les qüestions 
purament municipals, volem infor-
mar-vos que s’ha constituït el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i el nos-
tre regidor Francesc León hi és mem-
bre en representació d’EUiA (Esquer-
ra Unida i Alternativa). És una amal-
gama de totes les forces polítiques en 
el govern, excepte el nostre regidor, 
que és l’únic membre del Consell que 
està a l’oposició. És lamentable que es 
vulgui estar al govern a qualsevol preu, 
la incoherència i la manca de rigor és 
la tònica imperant en aquest Consell 
Comarcal carregat de despropòsits.
Lliçà d’Amunt es mereix més!

No juguem amb l’ensenyament 
públic
El segon institut de secundària comen-
çarà aquest setembre en uns locals del 
centre de la població cedits pel consis-
tori al Departament d’Ensenyament.
El govern municipal d’ERC i ICV, fa 
uns sis anys, va començar les gestions 
per construir aquest nou institut al 
costat de can Cuscó, entre els barris 
de can Salgot i Pinedes del Vallès. A 
CiU crèiem que era una bona ubica-
ció, doncs podria absorbir l’alumnat 
de les dues escoles de primària més 
properes, Palaudàries i ca l’Artigues, i 
facilitar la mobilitat escolar de les 
famílies.
Durant el darrer govern municipal, la 
Generalitat del tripartit va compro-
metre per escrit que aquest institut 
funcionaria el setembre del 2010 en 
mòduls prefabricats. La promesa no es 
va complir i es va justificar en què 
l’institut del centre encara podia aten-
dre la demanda d’alumnes i que el 
compromís es posposava al setembre 
del 2011.
En el febrer del 2011, en el moment 
de les preinscripcions pel proper curs, 
el nou govern de la Generalitat, que 
feia dos mesos que exerceix, continua  
el programa establert pel tripartit i 
obre la preinscripció també per a l’ins-
titut de can Cuscó. Per això, l’ajunta-
ment trasllada també aquest fet a la 
comunitat educativa i algunes famíli-
es decideixen inscriure els fills a l’ins-
titut de can Cuscó en funció dels 
avantatges que els comporta.
Acabada la preinscripció, entre altres 
raons per manca de pressupost, la 
Generalitat anuncia que la construc-
ció de l’edifici de l’institut no comen-
çarà abans de quatre anys. 
Nosaltres hem prioritzat en tot 
moment que els alumnes i els profes-
sors tinguin uns espais de qualitat que 
els facilitin el seu treball. Per això, 
criem que l’edifici del carrer Folch i 
Torres és una bona opció transitòria, 
encara que suposarà que l’ajuntament 
no tornarà a disposar d’uns locals pro-
pis per a altres activitats i que algunes 
famílies no tindran l’institut tan pro-
per, en contra del que se’ls havia anun-
ciat.
Amb tot, costa entendre la polititza-
ció partidista que certs grups han 
donat a aquest fet, amb la creació 
d’intranquil·litat i confusió a pares i 
alumnes. Val la pena tot això per 
aconseguir, potser, un grapat de vots 
en les darreres eleccions municipals? 
Per nosaltres, no!

El pasado 22 de mayo, los vecinos de 
Lliçà d’Amunt decidieron, a través de 
su voto, que el Partido Popular gober-
nase en nuestro municipio por segun-
da vez consecutiva junto a otra fuerza 
política. El número de votantes del 
Partido Popular se incrementó en un 
40% en relación con los anteriores 
comicios municipales. En Lliçà 
d’Amunt, como en el resto de España, 
el pasado 22 de mayo una gran mayo-
ría de ciudadanos decidió que sus 
ayuntamientos fueran gobernados 
por el Partido Popular.
Tras el actual pacto de gobernabili-
dad para la actual legislatura, el 
equipo de gobierno del Partido 
Popular de Lliçà d’Amunt pasará a 
gestionar las carteras de Urbanismo, 
Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Vivienda y Equipamientos, el titular 
de las cuales será el regidor y primer 
teniente alcalde José Santiago Ariza. 
Por su parte M.ª Ángela Roca Corts 
se hará cargo de la cartera de Bienes-
tar Social y Familia y Antonio Gui-
jarro Huertas será el titular de la 
concejalías de Transporte Público y 
Movilidad y de Salud Pública.
En la concejalía de Urbanismo esta-
mos trabajando en el Plan de Orde-
nación Urbanística Municipal 
(POUM), donde ya se ha creado una 
mesa de trabajo donde cada grupo 
político expondrá su punto de vista y 
se recogerán sus sugerencias y aporta-
ciones, las cuales se trasladarán al 
equipo redactor del proyecto para 
debatirlas finalmente con el equipo 
de gobierno.
Relacionado con la construcción del 
IES de Sant Valerià, el pasado 10 de 
junio y a propuesta del Partido Popu-
lar de Lliçà d’Amunt el grupo parla-
mentario del Partido Popular de Cata-
lunya presentó en la mesa del Parla-
ment una propuesta, con número de 
registro 14.311, exigiendo que se lleve 
a cabo su construcción en los terrenos 
de Sant Valerià n.º 215. Deseamos 
que todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en nuestro municipio apo-
yen, a través de sus parlamentarios, 
esta propuesta o bien presenten otras 
alternativas. 
Sabemos que esta va a ser una legisla-
tura complicada por lo que a inversio-
nes se refiere teniendo en cuenta la 
actual crisis económica por la que 
atravesamos, pero pese a ello en el Par-
tido Popular seguiremos trabajando 
para mejorar en todo lo posible la vida 
de nuestros ciudadanos.

S’ha de saber perdre. Això es el que els 
mestres ens ensenyen a les escoles, 
però es veu que hi ha gent que això ho 
ha oblidat de bon tros. Una retirada a 
temps pot ser un triomf que no ha 
pogut esser així. Desprès de tot, en el 
món de la política, cadascú ha de 
saber quin es el seu lloc i on els ciuta-
dans volen que hi siguin. S’ha de ser 
humil i reconèixer les derrotes. En 
aquests temps que corren, en comptes 
de posar-hi traves tothom, hauria 
d’ajudar i trobar un consens entre 
totes les forces per que el nostre poble 
vagi a millor cada dia i poder estar allà 
on ens mereixem. 
No els deu disgustar saber que no 
estan sols en aquesta cerimònia de la 
confusió. Cadascú segons el seu propi 
ritual, gairebé totes les formacions 
polítiques, després de comptar els 
vots, han donat l’esquena al guanya-
dor i han procedit a obtuses lectures 
de cirurgia estètica. El cas d’algun 
grup, proclamant una victòria que les 
urnes no pogueren confirmar, per 
ventura seria el més cridaner. Però, en 
qualsevol cas, qui té més tambors fa 
més renou, i totes les músiques han 
estat totalment o parcialment tocades 
pels socialistes de Lliçà d’Amunt. Un 
altre cop més, moltes gràcies.
Ara som més forts que mai gracies al 
recolzament del ciutadans del nostre 
poble i així ho demostrarem dia rere 
dia amb la feina ben feta, l’honeste-
dat, la transparència i el tu a tu amb 
la gent del nostre poble. Continua-
rem sent propers i escoltarem el que 
la gent necessita. Ens vàrem adaptar, 
i ho tornarem a fer, a la realitat social 
i econòmica que malauradament ens 
envolta treballant per i per al poble 
sense distinció de barri, carrer o cog-
nom. Perquè Lliçà ho mereix i així 
ens ho ha fet saber. Un altre cop més, 
moltes gràcies.
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El dia 18 se setembre, el diu-

menge següent al de Festa 

Major, com cada any, organit-

zem la que serà la Passejada 

popular amb BTT pels voltants 

de Lliçà d’Amunt. Enguany es 

tracta de la vintena edició.

Les inscripcions es podran fer el 

mateix dia de la passejada de 3/4 

de 8 a 3/4 de 9; aquest any hem 

avançat un quart d’hora les ins-

cripcions ja que volem donar la 

sortida a les 9 h en punt. 

Com cada any, hi ha dos recor-

reguts: un de curt, d’aproxi-

madament 15 km i assequible 

a tothom, grans i petits, i un 

de llarg, d’aproximadament 

35 km i que exigeix més nivell 

als que el vulguin fer.

Al llarg dels dos recorreguts hi 

haurà avituallaments amb 

aigua i fruita, i al final, entrepà 

de botifarra per a tots els par-

ticipants, obsequi conmemo-

ratiu i participació al sorteig de 

productes de les empreses col-

laboradores.

Club BTT Concos

Un año más, Lliçà d’Amunt 

Club Petanca organiza, con la 

colaboración de l’Ajuntament, 

la IV melé infantil de petanca, 

con la idea de promover y hacer 

disfrutar a todos aquellos niños y 

niñas que quieran de este juego 

de la petanca, del cual tiene 

muchos jugadores nuestro pue-

blo. Queremos inculcar a nues-

tros jóvenes para que así siga 

siendo, por lo que esperamos la 

colaboración de todos aquellos 

clubs que se dedican a ello.

Lugar: zona deportiva Mas 

Bo/Can Lledó, c/ Arenys de 

Mar 83.

Dia: 3 de septiembre de 2010.

Hora: 16.30 h.

Inscripción gratuita niños y 

niñas menores de 14 años.

Trofeos para todos los parti-

cipantes.

Al finalizar el torneo, entrega 

de trofeos y merienda gratis.

Organiza: Lliçà d’Amunt Club 

Petanca i Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt.

Ja hi tornem. 

Com cada any després de l’es-

tiu, esperem una data especial, 

la Festa Major !

La aportació de la Comissió de 

Festes per quart any consecu-

tiu és el Formigueig. 

Segur que durant aquests 

anys molts de vosaltres heu 

gaudit d’aquesta gincana de 

proves senzilles però diverti-

des que podeu fer en família 

o en companyia dels amics.

Aquest any ens superarem, els 

jocs que hem preparat són més 

espectaculars, més entretin-

guts i, si ho voleu, encara més 

divertits, així que estem segurs 

que repetireu o ens vindreu a 

conèixer el dissabte 10 de 

setembre per la tarda al Pinar 

de la Riera.

Si passeu una miqueta abans 

farem les inscripcions i orga-

nitzarem els grups, perquè el 

Formigueig durarà un parell 

d’hores.

Ja sabeu que La Comissió de 

Festes som una entitat apolíti-

ca oberta a tothom on uns 

quants voluntaris eixelebrats 

amb ganes de festa intentem 

col·laborar potenciant les dife-

rents festes del nostre poble. El 

Formigueig és el dia perfecte 

perquè ens conegueu, passeu 

una bona estona i si ho voleu, 

decidiu afegir-vos al grup per a 

la preparació de properes acti-

vitats.

Podeu posar-vos en contacte 

amb nosaltres al blog www.

lacomissio.blogspot.com, on 

anirem informant de les nove-

tats del 4t Formigueig o, si 

voleu més intimitat, al correu 

comissiollicamunt@gmail.

com. 

Visca la Festa Major i Visca el 

Formigueig!!!

Comissió de Festes

Us informem dels tallers que 

començaran el proper mes 

d’octubre:

Els dimecres hi haurà els dos 

tallers de MANGA. 

L’infantil, fins a 12 anys, de 5 

a 2 quarts de set de la tarda, i 

el de joves, de més de 12 anys, 

de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 

9 del vespre.

Els dijous, i adreçats a joves i 

adults: taller de DIBUIX I 

PINTURA, de 7 a 9 del ves-

pre. 

I els dimarts, i per als adults: el 

tallers de RESTAURACIÓ DE 

MOBLES, de 6 a 9 del vespre.

Tots els tallers es fan, com ja 

sabeu, a l’Aula Artística de 

Lliçà d’Amunt, “Els Galli-

ners”, c/ Folch i Torres, 117, 

menys el de Restauració de 

Mobles, que per qüestió d’es-

pai es fa al primer pis de l’edi-

fici municipal Folch i Torres, 

al costat del Casal d’Avis.

Si voleu més informació, 
veure com funcionen els 
tallers, conèixer els moni-
tors..., podeu passar-vos, un 
cop iniciat el curs, per els 
diferents espais de l’Aula 
Artística el dia i hora del 
taller que us interessi.

Aula Artística

Com cada any... El formigueig

L’Aula Artística de Lliçà d’Amunt 
tornarà a engegar motors!

20a Passejada popular 
amb BTT

Melé infantil de petanca
IV torneo Lliçà d’Amunt 2011

CARTELL DE LA PASSEJADA POPULAR AMB BTT
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NOTÍCIES DEL POBLE

El 15 de novembre de 1886, 

Robert Bosch va obrir el seu 

taller de mecànica de precisió i 

electrotècnia a Stuttgart i, 

d’aquesta manera, va assentar 

les bases de l’empresa de tecno-

logia i serveis tal i com es coneix 

avui a tot el món. El pioner tec-

nològic, que va néixer el 23 de 

setembre de 1861 a Albeck, 

una petita ciutat alemanya prop 

d’Ulm, va conduir la seva 

empresa cap a l’èxit internacio-

nal. Robert Bosch va morir el 

12 de març de 1942 a Stuttgart, 

a l’edat de 80 anys. 

Per commemorar aquests ani-

versaris, Robert Bosch España 

va celebrar, el passat 16 de juny, 

en el Cercle de Belles Arts de 

Madrid, una gala consistent en 

un concert extraordinari a càr-

rec de l’Orquestra de corda 

Bosch Steichersolisten, que va 

començar amb la interpretació 

d’un himne especialment com-

post per l’aniversari, i va conti-

nuar amb un atractiu progra-

ma amb peces de Haydn, 

Schumann i Mozart. La gala 

d’aniversari, que va tenir com a 

convidat especial Ulrich Bosch, 

nét del fundador, va comptar 

amb la presència destacada de 

Rudolf Colm i Tilman Toden-

höfer, membres de l’Alta 

Gerència i del Consell de Vigi-

lància de Robert Bosch GmbH, 

respectivament; del president 

del Grup Bosch per a Espanya 

i Portugal, Frank Seidel; i de 

l’Embaixador d’Alemanya a 

Espanya, Reinhard Silberberg. 

A l’esdeveniment va assistir-hi 

una àmplia representació de la 

societat espanyola, a més de 

representants de les instituci-

ons públiques, directius de les 

empreses del Grup Bosch a 

Espanya, clients, proveïdors i 

mitjans de comunicació. L’Al-

calde de Lliçà d’Amunt, Ignasi 

Simón, també va ser-hi pre-

sent.

El Grup Bosch és un empresa 

internacional líder en tecnologia 

i serveis. Amb la fabricació de 

Tècnica d’Automoció, Tècnica 

Industrial i Béns de Consum, 

Seguretat i Comunicació, unes 

285.000 persones van generar 

en l’exercici 2010 unes ventes de 

47.300 milions d’euros. El Grup 

Bosch està constituït per Robert 

Bosch GmbH i més de 350 fili-

als i societats regionals en més de 

60 països. Si s’inclouen els socis 

comercials, Bosch està present 

en prop de 150 països. Aquesta 

xarxa mundial de desenvolupa-

ment, fabricació i vendes consti-

tueix la base del seu futur creixe-

ment. Bosch va invertir el 2010 

més de 3.800 milions d’euros en 

I+D, i va registrar més de 

3.800 patents a tot el món. Amb 

tots els seus productes i serveis, 

Bosch millora la qualitat de vida 

de les persones mitjançant solu-

cions innovadores i beneficio-

ses. 

Les activitats principals del 

grup estan representades a 

Espanya. Al principi de l’exer-

cici 2011, el Grup Bosch a 

Espanya comptava amb 

6.800 empleats (incloent totes 

les empreses del grup) i 

15 emplaçaments (de més de 

100 persones). 

Doble aniversari
de l’empresa Bosch
Aquest any 2011 es commemoren els 125 anys de la fundació de l’empresa 
Bosch. També es commemoren els 150 anys del naixement del fundador 
del Grup Bosch, Robert Bosch. 

GALA D’ANIVERSARI

L’ALCALDE DE LLIÇÀ D’AMUNT AMB ULRICH BOSCH, NÉT DEL FUNDADOR,

I EL PRESIDENT DEL GRUP BOSCH PER ESPANYA I PORTUGAL, FRANK SEIDEL

PRIMERA FÀBRICA (1910), ROBERT BOSCH (1928)

Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el 
nom i la data de naixement, 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.
També hauran de passar per l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els mitjans de 
comunicació municipals.

Naixements a Lliçà d’Amunt
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Agenda Setembre

Taller de decoupage
creatiu
dilluns 12 de setembre
Obrim el Galliner. Després de 
tants dies de vacances ens tornem 
a veure. Iniciem la setmana amb 
un taller de decoupage creatiu. Si 
vols, pots portar capses, marcs, car-
petes, ampolles, etc. que t’agradin 
per folrar. Si no en tens, nosaltres 
les posem. Taller gratuït però amb 
inscripció prèvia. 
Horari: a partir de les 17 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: 
El Galliner
Organitza: Ajuntament

Creacions amb càpsules
de Nexpresso 
dimarts 13 de setembre 
Vine a probar la teva creativitat ela-
borant clauers, pins, bijuteria, etc. 
amb càpsules de Nexpresso i altres 
materials reciclats. Taller gratuït però 
amb inscripció prèvia. 
Horari: a partir de les 17 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: 
El Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de cuina vegetariana 
dimecres 14 de setembre 
Gaudeix d’un berenar diferent i 
molt sa al Galliner. Aprendràs a fer 
plats nous i originals. Taller gratuït 
però amb inscripció prèvia. 
Horari: a partir de les 17 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions:
El Galliner
Organitza: Ajuntament

Creacions amb mitjons
i samarretes 
dijous 15 de setembre 
Tens mitjons i samarretes per casa 
i no saps què fer-ne? Doncs no ho 
tiris, perquè al Galliner sabem com 
treure’n profit. Descobreix tot el 
que podem fer amb imaginació. 
Taller gratuït però amb inscripció 
prèvia. 
Horari: a partir de les 17 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions:
El Galliner
Organitza: Ajuntament

Gincana 
divendres 16 de setembre 
Celebrem el Dia Internacional de 
la Preservació de la Capa d’Ozó. 

No et perdis la gincana que t’hem 
preparat perquè demostris les teves 
habilitats. Hi haurà premi! 
Horari: a partir de les 18 h.
Lloc:
Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de cosir
dilluns 19 de setembre
Apropa’t al Galliner i aprèn com 
s’elabora una bossa, una ronyone-
ra, un davantal… Converteix-te en 
cosidor o cosidora del nostre taller, 
per un dia, i encara que no cobraràs, 
t’emportaràs el que hagis fet. Taller 
gratuït però amb inscripció prèvia. 
Horari: a partir de les 16 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Passi de la pel·lícula “Princesas”
dimarts 20 de setembre
Passi de la pel·lícula “Princesas”, 
i, a més, et posem les crispetes de 
franc. Passa una tarda de cine amb 
nosaltres! 
Horari: a partir de les 17 h.

Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Assesoria laboral 
dimecres 21 de setembre 
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de xapes. 
dimecres 21 de setembre 
Reflexa la teva creativitat i fes-les 
úniques. Taller gratuït però amb 
inscripció prèvia.
Horari: a partir de les 17 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de samarretes
dijous 22 de setembre 
Vine amb idees ja que seràs tu mateix 
o mateixa qui et facis el dissenys de 
la samarreta amb una plantilla que 
t’ensenyarem a confeccionar. 
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Activitats entorn
al Dia Internacional
en contra de l’explotació
i el tràfic de dones
divendres 23 de setembre
Celebrem el Dia Internacional en 
contra de l’explotació i el tràfic de 
dones. Tens quelcom a dir sobre 
aquest tema? Al Galliner escoltarem 
les teves propostes i passarem una 
tarda diferent fent activitats. No te 
les perdis! 
Horari: a partir de les 17 h. 
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de moneders
amb revistes i/o còmics 
dilluns 26 de setembre
Vine i veuràs que fàcil es fer-te un 
moneder amb les teves imatges pre-
ferides i, a més, superoriginal. Taller 
gratuït però amb inscripció prèvia. 
Horari: a partir de les 17 h. 
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: El 
Galliner
Organitza: Ajuntament

Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Bústia del lector
El butlletí té un espai per a articles d’opinió dels lectors 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. 

Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 

10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. 

Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin 

el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin 

signats amb pseudònim o inicials. 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. No es mantindrà correspondència ni 

s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no 

comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 



Farmàcies
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

SETEMBRE
Farmàcia Portabella: 3 i 4 de setembre
Farmàcia Valeta: 10 i 11 de setembre
Farmàcia Esplugas: 17 i 18 de setembre
Farmàcia Galceran: 24 i 25 de setembre
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES (FARMÀCIES I CAP)
LLIÇÀ D’AMUNT
•  FARMÀCIA VALETA 93 841 61 05

c. d’Anselm Clavé, 72

•  FARMÀCIA TRULLOLS 93 843 51 65
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136

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

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

LLIÇÀ DE VALL
•  FARMÀCIA ESPLUGAS 93 843 91 21

Plaça de la Vila, 15

•  FARMÀCIA PORTABELLA 93 843 93 01
Avinguda de Catalunya, 39

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
Adreça: ctra. de Caldes a Granollers, s/n 
Telèfon: 93 841 52 50 • Fax: 93 841 53 75 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. 
Per a urgències i consultes mèdiques, els dies 
laborables a partir de les 20 h o els caps de set-
mana, s’ha de trucar al 112. 

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 
DE PALAUDÀRIES
Adreça: C. del Segre, 61-63
Telèfon: 93 864 00 90 • Fax: 93 864 90 64
Horari: El CAP Palaudàries fa atenció directa al 
públic de 8 del matí a 20 del vespre, de dilluns a 
divendres. A partir d’aquesta hora entra en fun-
cionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla, 
fins a les 8 del matí del dia següent.
Horari d’estiu: Tancat fins al 2 de setembre tot 
el dia / Del 5 al 16 de setembre obert de 8 a 15 h 
/ A partir del 19 de setembre horari de 8 a 20 h

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
CAP Palaudàries
93 864 00 90
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

Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax: 93 841 41 75

Adreça electrònica: 
ajuntament@llicamunt.cat

Web: www.llicamunt.cat

Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de 
16 a 19 h, i divendres, de 8 a 14 h; Horari 
d’estiu: del 25 de juny al 9 de setembre, de 
dilluns a divendres, de 8 a 15 h
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Crèdits

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

AGENDA SETEMBRE
Espai Garum
setembre
Stefano Puddu. Tècnica mixta. 
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81; 
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Activitats al Local Social
de Ca l’Esteper
setembre
Anglès, informàtica i ball. 
Més informació i inscripcions:
93 841 67 10, de 17 a 20 h,
o 687 49 80 92
Organitza: Associació de Veïns de 
Ca l’Esteper

IV edició de la Melé infantil
de Botxes
dissabte 3 de setembre
Per a nens i nenes menors de 
14 anys. Hi haurà premis i un bere-
nar gratuït per a tots els participants.
Hora: 16.30 h
Lloc: zona esportiva de Mas Bo i 
Can Lledó (c. d’Arenys de Mar, 86)
Més informació:
671 18 69 89 (Antonio)
Organitza: Lliçà d’Amunt C.P.

Taller de pintar roba
dimecres
Inici: a partir del 7 de setembre
Horari: de 10 a 12 o de 16 a 18 h
Lloc: Edifici municipal del carrer 
de Folch i Torres (al costat del Casal 
de la Gent Gran)
Preu: sòcies, 3 euros; no sòcies, 
10 euros
Informació i inscripcions:
93 841 71 23 (Montse)
Organitza: Associació Dones del 
Tenes

Viatge de 6 dies al País Vasc
Dia de sortida: dimarts 4 d’octubre
Itinerari: 1r dia: Lliçà d’Amunt-
Vitòria-Euskadi; 2n dia: 
Sant Sebastià; 3r dia: Museu 

Guggenheim-Bilbao; 4t dia: Costa 
Basca Francesa-Getaria-Zarautz; 
5è dia: Gernika-Bermeo; 6è dia: 
Euskadi-Pamplona-Lliçà d’Amunt.
Preu: 535 euros (inclou: tranport, 
guia, hotel, règim de tot inclòs, tots 
els menjars amb vi i aigua inclosos, 
assegurança, excursions, entrades 
i guies locals). Suplement indivi-
dual: 100 euros. Assegurança de 
cancel·lació opcional: 35 euros.
Pagament: Paga i senyal de 
150 euros. Pagament final abans 
del 15 de setembre. 
Més informació i reserves: 
Associació de Veïns de Can Costa 
(Sra. Rosa: 637 058 098)
Organitza:
Associació de Veïns de Can Costa

IV Curt de Gambals
(concurs de curtmetratges)
Termini per presentar curts:
fins al 30 de setembre

Novetats: 
–  A partir d’aquest any se centra en 

el gènere de l’humor, sigui quina 
sigui la seva tipologia (humor 
negre, banal, ironia...), 6 minuts 
d’humor.

–  S’ha creat una categoria nova, la 
jove, per promoure la creació audio-
visual entre els més joves. Aquesta 
categoria, a més d’emmarcar els seus 

curts en el gènere de l’humor, haurà 
de treballar un tema concret, que 
aquest any gira a l’entorn de la idea 
d’un petó.

–  Ja no cal enviar els curts per 
correu, sinó que es pot fer a través 
d’Internet (màxim 75Mb).

Bases i més informació: Comissió 
del IV Curt de Gambals - Ateneu 
l’Aliança (c. de l’Aliança, 17 – tel. 
93 841 45 33 – www.ateneu-
lalianca.org)
Organitza: Comissió del IV Curt 
de Gambals - Ateneu l’Aliança 

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

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.

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.

Nota DistribucióWeb
www.llicamunt.cat

A través de la web municipal podeu 

ampliar les informacions i aprofundir 

en el contingut de les notícies. Tam-

bé s’hi pot consultar l’hemeroteca del 

Butlletí i la informació sobre la reserva 

de la publicitat.

5 dies a Calafell
Del 17 al 21 de setembre
A primera línia de platja.
Hora de sortida: 15.30 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Preu: 185 euros (suplement indi-
vidual: 60 euros). El preu inclou 
l’autocar, l’estada en hotel de 3 
estrelles en règim de pensió com-
pleta amb aigua i vi en els àpats 
i l’assegurança d’assistència en 
viatge.

Inscripcions i més informació: 
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús 
(matins, 93 841 68 40 / tardes,
93 841 61 55)
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Botxes
dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza:
Associació del Casal d’Avis

Ball de saló
divendres 16, 23 i 30 de setembre
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Bingo
dissabtes 17 i 24 de setembre
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza:
Associació del Casal d’Avis

Activitats del Casal de la Gent Gran

Taller
d’escriptura
13 i 27 de setembre
Continuació del Taller 
d’escriptura, l’objectiu del qual és 
compartir el plaer d’escriure. 
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Preu: gratuït
Més informació i inscripcions: 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Club de lectura
4 d’octubre
(cada primer dimarts de mes)
Comença una nova temporada 
del Club de lectura amb el llibre 
Frankenstein de Mary Shelley. 
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació i inscripcions: 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres


