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Lliurament de la primera fase dels habitatges
de protecció oficial de Can Salgot i Ca l’Artigues 
Al llarg d’aquest mes d’octubre es farà el lliurament de claus 
i la signatura d’escriptures dels habitatges de protecció oficial 
dels edificis A i F de Can Salgot i D, E, F i G de Ca l’Artigues. 
Està previst que el proper mes de desembre es faci el lliurament 
dels habitatges de protecció oficial de la segona i de la tercera 
fase de Can Salgot (edificis B i C i edificis D i E).
A la promoció de Ca l’Artigues, el total de vendes no permet 
començar cap altre fase, malgrat que s’ha obtingut l’aprovació 
per part de Caixa Catalunya per tal d’iniciar la FASE 2 (Edifici C 
16 HPO règim concertat) al tenir venuts 9 dels 16 habitatges.
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EDITORIAL

Em sembla molt bé, sobretot 

per a la gent jove. L’Ajuntament 

és conscient de la crisi que hi 

ha i la manca de treball i és bo 

que fomenti pisos de protecció 

oficial.

Carlos Tobías

Centre urbà

Como hay mucho campo, está 

muy bien. Esta muy bien para 

quien quiera mudarse. 

Rosa María Morente

Can Salgot

Em sembla molt bé perquè hi 

ha necessitat d’aquest tipus de 

pisos. No conec els pisos a fons, 

perquè no em toca, però he lle-

git informació sobre aquests 

pisos. Em sembla molt bé i 

és necessari que es facin coses 

d’aquestes. 

Eva Morera

Veïna Migdia

Em sembla bé que es facin 

aquestes promocions de pisos 

de protecció oficial des de 

l’Ajuntament. 

Ana María Martínez

Can Farell

Me parece bién que hayan 

hecho estas promociones. Mi 

hijo ha accedido a un piso de 

Can Salgot. Son muy boni-

tos. Tal como esta la situación 

económica de los chavales, aún 

un poco caros. Y gracias que 

ahora han quitado el 4% del 

IVA. Pero me parece ideal. 

Adoración López

Ca l’Esteper

Enquesta ciutadana
Què li sembla la promoció d’habitatges de protecció oficial

que ha fet l’Ajuntament a Can Salgot i Ca l’Artigues?

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

En aquest mes d’octubre, just entrada la tardor i ja deixats enrere els dies de vacances, ens adonem que ja portem setmanes amb el 

curs escolar 2011-2012 començat.

Hem tornat a la feina: ensenyar per aprendre i educar per formar-nos.

Les aules i els patis de les escoles i els instituts s’han tornat a omplir d’alumnes amb nous reptes i amb un curs per endavant. Els 

equips docents els acompanyaran perquè les seves il·lusions, somnis i fites personals puguin arribar a bon port, aprendre a estudiar, 

a investigar, a fer amics i amigues...

Aquest any tindrem un nou institut, no és el que tots volíem, però hem aconseguit el millor acord possible amb el departament 

d’Ensenyament de la Generalitat perquè el nou institut sigui una realitat el més aviat possible als terrenys cedits per l’Ajuntament. 

És una satisfacció per al municipi veure com anem creixent i som capaços de donar sortida a la gent jove perquè pugui estudiar 

amb condicions.

També tenim nous espais per a l’escola de música i una nova línia de formació de grau mig a l’ Institut Lliçà I, atorgada des dels 

Serveis Territorials aquest passat mes de juny.

Som tots conscients sobre el procés educatiu i la seva importància per tal que la persona pugui aconseguir un desenvolupament 

harmònic i integral, per aquest motiu apostem per les escoles públiques de Lliçà d’Amunt.

Per això, des de l’Ajuntament, cada dia treballem conjuntament i amb coordinació amb els centres educatius per aconseguir que els 

nostres infants, des de l’escola bressol fins que es graduïn, tinguin un camí marcat perquè es formin i madurin com a persones.

Ho dèia B. Franklin: si simplement m’ho dius, ho oblido; si m’ho ensenyes, ho recordaré; i si m’hi involucres, ho aprendré.

Editorial

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde
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Promocions d’Habitatges de 

Protecció Oficial a Lliçà 

d’Amunt

El mes de juny del 2007, l’Em-

presa Municipal d’Obres 

(EMO) va redactar el projecte 

bàsic per a 32 habitatges de 

protecció oficial al barri de 

Can Salgot i de 64 habitatges 

de protecció oficial al barri de 

Ca l’Artigues.

L’any 2008, l’EMO va iniciar 

els tràmits per obtenir de la 

qualificació d’Habitatges de 

protecció oficial davant el 

Departament d’Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya i 

per sol·licitar de les subvenci-

ons corresponents.

Al gener del 2010 es van adju-

dicar les obres a l’empresa 

ACSA i al març del mateix any 

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

Lliurament de la primera fase dels habitatges
de protecció oficial de Can Salgot i Ca l’Artigues
Al llarg d’aquest mes d’octubre es farà el 
lliurament de claus i la signatura d’escriptures 
dels habitatges de protecció oficial dels edificis 
A i F de Can Salgot i D, E, F i G de Ca l’Artigues.

CA L'ARTIGUES 64 HPO venuts lliures % venut % lliure

FASE 1 EDIFICIS D, E, F i G 16 0 100,00% 0,00%

FASE 2 EDIFICI C 9 7 56,25% 43,75%

FASE 3 EDIFICI B 0 16 0,00% 100,00%

FASE 4 EDIFICI A 0 16 0,00% 100,00%

TOTAL 25 39 39,06% 60,94%

per sol·licitar de les subvenci-

PROJECTE DELS HABITATGES A CA L’ARTIGUES

EL 2007 L’EMO VA REDACTAR EL 

PROJECTE BÀSIC DE 96 HABITATGES 

DE PROTECCIÓ OFICIAL
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2010 es van iniciar les obres 

per fases: 

Can Salgot• 

FASE 1:  EDIFICI A 

(16 HPO règim general) I 

EDIFICI F (16 HPO règim 

concertat)

Ca l’Artigues• 

FASE 1: EDIFICIS D, E, F i 

G (16 HPO règim general)

Les condicions del crèdit con-

vingut amb Caixa Catalunya 

(2009) estipulen que no es 

podrà obtenir finançament de 

cap fase que no estigui venuda 

en un 80%.

Aquest any 2011, al febrer, es 

van iniciar les obres de la 

FASE 2 (8 HPO règim concer-

tat) i FASE 3 (8 HPO règim 

concertat) de Can Salgot.

Està previst que el proper mes 

de desembre es faci el lliura-

ment dels habitatges de pro-

tecció oficial de la segona i de 

la tercera fase de Can Salgot 

(edificis B i C i edificis D 

i E).

A finals de maig de 2011 es va 

iniciar la segona fase de Ca 

l’Artigues, edifici C de 16 

habitatges de règim concertat, 

i les obres marxen a bon 

ritme.

De moment, la situació gene-

ral de vendes dels habitatges de 

protecció oficial és la que 

podeu consultar als gràfics que 

acompanyen aquest article.

De tots els habitatges 

reservats, s’ha fet efectiu el 

20% del preu de l’habitatge 

(amb l’IVA corresponent).

CAN SALGOT 32 HPO venuts lliures % venut % lliure

FASE 1 EDIFICI A 8 0 100,00% 0,00%

EDIFICI F 6 2 75,00% 25,00%

FASE 2 EDIFICIS B i C 7 1 87,50% 12,50%

EDIFICIS D i E 5 3 62,50% 37,50%

TOTAL 26 6 81,25% 18,75%

PROJECTE DELS HABITATGES A CAN SALGOTPROJECTE DELS HABITATGES A C

ESTÀ PREVIST UN SEGON LLIURAMENT 

DE CLAUS AL DESEMBRE
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La Jesica Conde actualment ja • 

viu a Lliçà d’Amunt, al barri 

de Pinedes del Vallès. Es va 

decidir a comprar-se un pis de 

protecció oficial dels promo-

guts per l’Ajuntament perquè 

volia quedar-se al poble i per-

què era més econòmic. Va 

triar la promoció de Ca l’Arti-

gues perquè troba que aquests 

pisos estan molt ben situats, 

amb zones comercial i escolar 

molt a prop. El que més li 

agrada del pis és la terrassa i el 

que menys, els armaris de la 

cuina, que són pocs i diu que 

no li permetran guardar gaire 

coses. A la Jesica l’espera se li 

ha fet molt llarga i sobretot 

aquest darrer mes, ens comen-

ta. Ja té moltes ganes de poder 

tenir les claus del pis per 

entrar-hi, moblar-lo i poder 

instal·lar-s’hi.

La Carol Muñoz des del • 

2009 que viu a Lliçà 

d’Amunt, al nucli urbà. Li 

feia molta il·lusió quedar-se 

al poble i desplaçar-se a 

algun barri perquè considera 

que és una zona més tranquil-

la, tot i que el centre urbà 

també és força tranquil, ens 

comenta. Quan van sortir 

les dues promocions de pisos 

de protecció oficial, no s’ho 

va pensar dues vega-

des i en va sol·licitar 

un. Es va decidir per 

Can Salgot perquè 

li va semblar una 

zona més tranquil-

la que Ca l’Arti-

gues, on hi ha més habitatges 

i el supermercat. Del pis li 

agrada tot i, sobretot, la llum 

que té. Per ser un pis de pro-

tecció oficial, diu que el 

troba molt maco i força bé. 

Porta dos anys d’espera i té 

moltíssimes ganes d’instal·lar-

s’hi. 

El preu del vostre habitatge • 

(base imposable) és el mateix 

que consta al vostre contracte.

Cada vegada que s’han fet • 

els pagaments a compte se’ls 

ha aplicat l’IVA vigent en 

aquell moment, tal com 

marca la llei.

S’ha fet arribar a cada propie-• 

tari l’esstat de comptes de 

cada habitatge.

Així doncs, l’IVA del 4% serà 

aplicable a la quantitat pendent 

d’abonar i no es podrà aplicar a 

les quantitats entregades a comp-

te anteriorment.

Al web municipal trobareu un 

resum amb les respostes a les 

qüestions més freqüents que 

pugui plantejar aquest tema.

De moment, aquesta mesura és 

aplicable per a habitatges, tras-

ters i places d’aparcament (amb 

un màxim de 2) que s’escriptu-

rin conjuntament abans del 31 

de desembre de 2011.

Tots els pagaments que s’efectuïn 

entre el 20 d’agost i el 31 de 

desembre de 2011 tindran l’apli-

cació del 4% d’IVA.

Reducció de l’IVA
en la compra d’habitatges
INFORMACIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DE L’IVA DEL 8% AL 4% EN LA COMPRA D’HABITATGES: 

La Carol Muñoz des del•

LA JESICA VISITANT EL PIS

LA CAROL VISITANT EL PIS

L’OPINIÓ DELS PROPIETARIS

itar 

per

uè 

na 

il-

i-
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Tot i l’esforç per reduir despeses 

econòmiques, la Festa Major 

d’enguany va mantenir el nivell 

i la qualitat d’edicions anteriors. 

Aquesta Festa Major va tenir un 

ampli ventall d’activitats per a 

tots els públics. 

La Festa Major d’aquest any va 

començar el cap de setmana 

del 2, 3 i 4 de setembre, amb 

la 32a edició de les 24 Hores 

de Resistència en Ciclomotors 

de la Vall del Tenes, al Pinar de 

la Riera, en un circuit de 1.900 

metres. Aquest esdeveniment 

esportiu, que enguany s’ha fet 

internacional, va tenir l’assis-

tència d’uns 30.000 visitants, 

segons l’organització. La cursa 

es va complementar amb con-

certs a l’aire lliure, un especta-

cle infantil i una paella popu-

lar, a més de vols en helicòpter, 

tirolines i inflables infantils. 

L’equip guanyador d’aquesta 

edició va ser Taller Pelayo, de 

Lliçà d’Amunt; amb una 

Honda, Rubén Luengo, Alber-

to Rodríguez, Sergio Correde-

ra i Josep Ibàñez van fer 435 

voltes al circuit. El Team VDB/

NG, de Cabrera de Mar, va ser 

el segon classificat amb 425 

voltes i E2 Motos va ocupar el 

tercer lloc del podi amb 422 

voltes. Aquesta cursa va tenir 

38 equips a la línia de sortida, 

5 dels quals estrangers. Els ins-

tants previs al compte enrere, 

com sempre, l’Himne de la 

Vall del Tenes, Els Segadors i la 

hissada d’una senyera de 30 

metres. Després, el Secretari 

General de l’Esport de la 

Generalitat, Ivan Tibau, va 

donar la sortida a la cursa; l’Al-

calde de Lliçà d’Amunt, Ignasi 

Simón, va ser l’encarregat de 

donar-hi el punt i final. Aques-

ta edició va tenir la presència 

de dos pilots de renom: Javier 

García Vito, campió de moto-

cròs, que ha estat campió 

d’Espanya i subcampió d’Eu-

ropa, i Marc Guasch, pilot 

d’Enduro de la Garriga que 

ha guanyat diverses proves 

internacionals les darreres 

temporades, que ha participat 

en el Dakar i ha estat guanya-

dor de les 24 Hores en tres 

edicions. Guasch, però, va 

abandonar a les deu del matí 

per problemes mecànics. El 

dissabte 3 de setembre també 

va tenir lloc la Triangular de 

Billar de Festa Major.

Classificacions de la 

32a edició de les 24 Hores 

Internacionals de 

Resistència en Ciclomotors 

de la Vall del Tenes:

General:

 Taller Pelayo1. 

 Team VDB/NG2. 

 E2 Motos3. 

 Team Duran4. 

 SJ Folls5. 

Grup 2 (motos automàtiques 

refrigerades per aire):

 Rempoines Competició 1. 

 CR Racing Team Barikit2. 

 Team Racing Vilà3. 

Grup 3 (motos automàtiques 

refrigerades per aigua): 

 Taller Pelayo1. 

 Team VDB/NG2. 

 E2 Motos3. 

PromoCup-2T (motos de 

125):

 Pimp Pam Team1. 

 Vizcarra Motos2. 

 Team Honda Vico3. 

Vall del Tenes:

 Taller Pelayo1. 

 Team Duran2. 

 Carnisseria Subirats3. 

Els dies previs a la Festa Major, 

del dilluns 5 al dijous 8 de setem-

bre, anomenats Jornades d’Es-

calfament, cada tarda hi va haver 

un espectacle infantil. I, del 5 al 

7 de setembre, a la nit, cinema a 

la fresca. Durant les Jornades 

d’Escalfament també hi va haver 

algunes proves de La Juguesca. 

El dimecres 7 de setembre, a la 

tarda, també hi va haver la 

inauguració i l’obertura de les 

exposicions: “Art al Casal”, 

una exposició dels treballs rea-

litzats als diferents tallers del 

Casal de la Gent Gran; i “Sopar 

de les àvies, 25 anys”, una 

exposició fotogràfica, organit-

zada per la Comissió del Sopar 

de les Àvies, sobre la trajectòria 

del Sopar de les Àvies durant 

aquests 25 anys. El dijous 8 de 

setembre es va inaugurar i 

obrir una altra exposició, una 

exposició de caricatures de 

gent del poble, fetes per Jaume 

Tusell, organitzada per l’Ate-

neu l’Aliança. Aquestes expo-

sicions es van poder visitar fins 

el darrer dia de la Festa 

Major.

El dijous 8 de setembre, a la 

tarda, també hi va haver l’ober-

tura de l’Espai Barraques, un 

espai per menjar, fer una copa 

i trobar un bon ambient amb 

les barraques de les entitats, 

que va estar actiu fins al darrer 

dia de la Festa Major. L’Espai 

Barraques, situat al Pinar de la 

Riera, va acollir actes diversos, 

va donar cabuda a diferents 

concerts i va esdevenir un dels 

principals punts de trobada 

durant tots els dies de la Festa 

Major. 

La nit del dijous 8 de setembre 

va tenir lloc el Sopar de les 

Àvies, un dels actes més emble-

màtics de la Festa Major, que 

aquest any va ser molt més 

especial que mai perquè va 

celebrar el seu 25è aniversari. 

Prop de 700 assistents van 

poder gaudir dels plats cuinats 

per més de 80 àvies del poble. 

En aquesta edició l’escenari 

escollit per acollir la vetllada va 

tornar a ser la tradicional plaça 

de Catalunya. El regidor de 

Cultura, Albert Iglesias, va ser 

l’encarregat de donar la ben-

Èxit de participació a la Festa Major 2011, 
una Festa Major per llepar-se’n els dits!
Tota la població, grans i petits, van sortir al carrer per participar en els actes festius que van tenir lloc 
entre els dies 5 i 11 de setembre. “Una Festa Major per llepar-se’n els dits!” era el lema de la Festa 
Major 2011. El 25è aniversari de l’emblemàtic Sopar de les Àvies va ser un dels principals pilars de la 
festa major d’enguany.

Les 24 hores

LES 24 HORES FINALITZEN

AMB LA VICTÒRIA D’UN EQUIP 

LLIÇANENC
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vinguda als assistents, d’anun-

ciar els focs d’artifici d’inici de 

la vetllada i de donar pas, una 

per una, a totes les àvies cuine-

res. En el seu parlament, Albert 

Iglesias va parlar de les àvies 

com a “dones fortes, fetes d’un 

gran amor i de moltíssima 

paciència, els pilars del món, 

que no exigeixen res perquè a 

vegades amb una sola paraula 

d’escalf i d’amor en tenen més 

que suficient”. Acabat el dis-

curs, el regidor de Cultura va 

donar pas al tradicional sorteig 

dels plats. Abans del començar 

a sopar, però, es va projectar la 

primera part d’un vídeo sobre 

la història del Sopar de les 

Àvies, que incloïa algunes feli-

citacions per l’aniversari 

d’aquest acte a càrrec dels cui-

ners dels restaurants de Can 

Fabes, Can Jubany i Sant Pau. 

Acabat el segon plat, es va pro-

jectar la segona part del vídeo 

amb anècdotes explicades per 

la Comissió i les mateixes àvies. 

Seguidament, va ser el torn del 

discurs de l’alcalde, Ignasi 

Simón. L’Alcalde va mostrar-

se molt content pel récord 

absolut  de par t ic ipació 

d’aquesta edició i va encoratjar 

les àvies a anar creixent en 

nombre i a continuar delei-

tant-nos “amb aquests exqui-

sits menjars fets a la manera 

tradicional catalana i que es 

transmeten de generació en 

generació, menjars que es fan a 

foc lent, amb tendresa”. Aca-

bat el seu discurs, Ignasi Simón 

va demanar la presència a dalt 

de l’escenari dels convidats de 

gala del sopar: Nando Jubany, 

del restaurant Can Jubany de 

Calldetenes, un representant 

de l’Alta Cuina del territori, i 

l’actor Enric Majó. Els convi-

dats de gala també van dirigir 

unes paraules a les àvies i al 

públic assistent. Amb l’Alcal-

de, el regidor de Cultura i els 

convidats de gala a dalt de l’es-

cenari, es va fer un brindis 

general. Després, va ser el torn 

de la Comissió del Sopar de les 

Àvies. A l’escenari van aparèi-

xer unes espelmes grans de 

xocolata i els cambrers també 

n’havien repartit de petites per 

les taules, juntament amb un 

pastís per a les postres. Tots 

junts, el públic des de baix i la 

Comissió, l’alcalde i el regidor 

de Cultura des de dalt de l’es-

cenari, van bufar les espelmes. 

A l’hora del cafè, també es va 

servir una Trena de Santa Justa. 

El regidor de Cultura va expli-

car que es vol que siguin les 

postres típiques de les nostres 

festes. En aquest punt de la 

ExposicionsEspectacles
infantils

Baixada de carretons

Cinema
a la fresca

Concerts
i balls

Concerts
al Pinar

El formigueigEspai barraques

Gegants

AQUESTA FESTA MAJOR VA COMPTAR 

AMB UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS 

PER A TOTS ELS PÚBLICS

Torneig de botxes
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vetllada, es va fer un sorteig 

d’un anell amb brillants genti-

lesa de Joieria Garman’s i d’un 

lot de productes i descomptes 

a les botigues de Lliçà d’Amunt 

gentilesa de l’Associació de 

Comerciants de Lliçà d’Amunt. 

Els guanyadors van ser Carme 

Roca (anell) i Dolores Ramos 

(lot). Abans de finalitzar l’acte, 

l’alcalde i el regidor de Cultura 

van obsequiar els patrocina-

dors del Sopar i les àvies cuines 

com a agraïment. La 25a edi-

ció del Sopar de les Àvies va 

finalitzar amb un espectacle 

sorpresa a càrrec de la Lloll, 

que va començar amb un 

monòleg d’humor disfressada 

d’àvia i va continuar, un cop 

canviada d’indumentària, amb 

un recital de cançons.

Des del divendres 9 fins al diu-

menge 11 de setembre, els 

actes festius no van donar treva 

als lliçanencs i les lliçanen-

ques.

El divendres 9 de setembre 

era festiu local i aquest dia va 

tenir lloc la Festa d’Homenat-

ge a la Vellesa, que aquest any 

celebrava el 35è aniversari i va 

tenir més de 600 assistents. 

Enguany, el dinar va tenir lloc 

a la nova pista poliesportiva 

annexa del pavelló. En el seu 

parlament, l’Alcalde va dir 

que es tractava d’un homenat-

ge merescut a la nostra gent 

gran en reconeixement del 

treball de tota una vida i a la 

feina feta per mantenir la 

memòria històrica del nostre 

país i del nostre poble. L’Al-

calde també va dir, en el seu 

discurs, que l’Ajuntament, 

malgrat la crisi, segueix treba-

llant per mantenir els serveis 

assistencials per la gent gran i 

també la part més lúdica, amb 

el Casal de la Gent Gran, els 

centres cívics, els locals socials 

i el Pavelló d’Esports, on es 

fan un munt d’activitats lúdi-

ques per a aquest col·lectiu. 

La presidenta de la Comissió 

d’Homenatge a la Vellesa, 

Núria Vilavendrell, va tenir 

unes paraules d’agraïment a 

totes les persones que han 

passat per la Comissió al llarg 

d’aquests 35 nys. 

Aquest dia també hi va haver 

el Pregó de Festa Major a 

càrrec de la colla Sporting 

l’Olla, guanyadora de la 

Juguesca 2010, i la Cercavila 

de les Colles de La Juguesca. 

També hi va haver teatre al 

Pavelló d’Esports amb “El 

show de Joan Pera”, que 

tenir més de 300 especta-

dors, i vam tenir un concert 

de blues i ball de Festa Major 

a m b  Orq u e s t r a  Nu e va 

Etapa.

Durant el cap de setmana de 

Festa Major, el dissabte 10 de 

setembre hi va haver torneigs 

esportius (botxes i bàsquet), 

algunes proves de La Juguesca, 

la gimcana El formigueig i el 

Concert i el Ball de Festa Major 

amb l’Orquestra Musicàlia. En 

el IV Formigueig, una vintena 

de grups i unes 250 persones 

van gaudir de les diferents pro-

ves d’aquesta gimcana. 

El matí del diumenge 11 de 

setembre va ser protagonitzat 

pels actes oficials de la Diada 

Nacional de Catalunya: es va 

llegir el manifest, va actuar el 

Cor Claverià, es van cantar Els 

Segadors i els partits polítics i 

les entitats locals van fer lliura-

ment d’ofrenes florals al monu-

ment en homenatge a Rafael 

Casanova. Durant aquest acte, 

també es va homenatjar l’enti-

tat Comissió de Sant Antoni i 

aquest any l’acte va incorporar 

una Mostra de Castells a càrrec 

de la colla castellera de Rubí. El 

Sopar de les àvies
LLISTAT DE COMERÇOS PARTICIPANTS

EN EL LOT OFERT EN EL SOPAR DE LES ÀVIES

GUANYADORS DEL SORTEIG: CARME ROCA I DOLORES RAMOS

RÉCORD DE PARTICIPACIÓ

AL SOPAR DE LES ÀVIES

I A L’HOMENATGE A LA VELLESA

Homenatge
a la vellesa
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regidor de Cultura, Albert Igle-

sias, va encapçalar els actes de la 

Diada amb un discurs on va 

destacar el 5è aniversari de l’en-

trada de l’Estatut, “l’eina per 

defensar l’autogovern i els inte-

ressos del nostre país i de la nos-

tra gent”. Iglesias també va des-

tacar el caràcter cívic i popular 

dels actes de la Diada i va tenir 

unes paraules de record pel 10è 

aniversari dels atemptats de 

l’11-S i les seves víctimes, que 

va fer extensiu a totes les vícti-

mes d’atemptats terroristes. El 

regidor de Cultura va acabar el 

discurs amb desitjos d’un món 

més just i solidari. El Manifest 

de l’11 de Setembre va comen-

çar amb l’actual crisi econòmi-

ca i va destacar que “a les crisis, 

de tot tipus, hem de respondre 

com sempre ho hem fet: sense 

claudicar, sense resignar-nos, 

sense esperar; treballant i 

posant-nos dempeus”. També 

va manifestar els següents 

punts: “que som una nació per 

història i per voluntat de ser-

ho; que el català és la llengua 

pròpia de Catalunya; que la 

lluita contra la crisi és la nostra 

principal determinació; que 

reivindiquem el camí que ha 

obert l’Estatut; i que animem i 

encoratgem a celebrar la nostra 

Diada Nacional amb l’orgull de 

les nostres conviccions i dels 

nostres valors”. El Manifest 

tampoc es va oblidar del record 

dels atemptats de l’11S. 

El diumenge 11 de setembre 

també hi va haver la Trobada 

de Gegants i Geganters, la Bai-

xada de carretons, les darreres 

proves de La Juguesca i Ball de 

gitanes. La XXVII Trobada de 

Gegants i Geganters i el poste-

rior cercavila i ball va tenir la 

participació de les colles gegan-

teres de 3 poblacions catalanes, 

més la del nostre poble. La III 

Baixada de Carretons va comp-

tar amb la participació d’una 

quinzena d’originals carretons 

que van entretenir al llarg del 

seu recorregut, que enguany va 

baixar pel carrer de Francesc 

Macià, totes i tots els assis-

tents. En el Ball de Gitanes, les 

diferents colles de l grup de 

Lliçà d’Amunt, amb l’acompa-

nyament de l’orquesta de les 

gitanes, van mostrar les seves 

danses més tradicionals amb 

l’espectacle de la història del 

Ball de Gitanes i les novetats 

de la temporada; ho van fer en 

l’escenari de l’era de la biblio-

teca. Aquest dia també es va fer 

públic el veredicte final de La 

Juguesca, que va donar la vic-

tòria a la colla dels Can T’Im-

plora, seguits dels Skando, els 

Bisky, l’Spòrting l’Olla i els 

Concos, per aquest ordre. Per 

tancar la festa, els lliçanencs i 

les lliçanenques van omplir el 

camp de futbol per gaudir de 

l’espectacle piromusical “Qua-

tre estacions”, un espectable 

que va combinar veu, música, 

llum, foc i pirotècnia.

La juguescaEspectacle 
piromusical

Diada

Gitanes
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Les activitats començaran el 

dimarts 4 d’octubre amb la 

inauguració de l’exposició 

“Fotos amb mirada de dona” 

del concurs de fotografia d’es-

tiu organitzat pel Pla d’Igual-

tat 2011, que es podrà visitar 

al Casal de la Gent Gran fins al 

30 d’octubre. Aquesta mateix 

dia es farà públic el veredicte 

del jurat del concurs. 

El dijous 6 d’octubre tindrà 

lloc un Intercanvi de Casals i 

s’anirà a visitar el de la Pobla 

de Lillet. 

El dissabte 15 d’octubre es farà 

un Homenatge a la Gent Gran 

que aquest any ha fet o farà 

90 anys, als quals se’ls lliurarà 

una placa i se’ls oferirà un 

refrigeri. Aquest acte tindrà 

lloc a la sala polivalent del 

Casal de la Gent Gran. 

El dimarts 18 d’octubre hi 

haurà una xocolatada per a 

grans i petits, ja que els avis 

podran convidar a berenar els 

néts al Casal de la Gent Gran. 

Per altra banda, des del 12 de 

setembre i fins al dimecres 

19 d’octubre, s’està portant a 

terme un Programa per a per-

sones cuidadores, adreçat a 

persones cuidadores no profes-

sionals de persones en situació 

de dependència.

I hi haurà un Concert líric de 

cançons catalanes, italianes i 

espanyoles a càrrec de Visi 

Palacín i pianista, el dilluns 

24 d’octubre, a les 17.30 h, al 

Casal de la Gent Gran. 

També s’ha organitzat el 

II Concurs de truites, el dime-

cres 26 d’octubre al Casal de la 

Gent Gran. I s’han organitzat 

tres campionats, que comen-

çaran a partir del dilluns 

3 d’octubre: un de petan-

ca (els dilluns i els dime-

cres, de 10.30 a 12.30 h, al 

Parc del Tenes); un de dòmino 

(cada dia, a les 16 h, al Casal 

de la Gent Gran,); i un de par-

xís (cada dia, a les 17 h, també 

al Casal de la Gent Gran).

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. 

3a Setmana de la Gent Gran
El dia 1 d’octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran i per celebra-lo l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha organitzat la III Setmana de la Gent Gran.

Exposició

“Fotos amb mirada de dona” 

del Concurs de fotografia 

d’estiu

Inauguració i veredicte el • 

dimarts 4 d’octubre a les 

18 hores

Durada de l’exposició: del 4 • 

al 30 d’octubre

Org.: Pla d’Igualtat 2011• 

Intercanvi de Casals

amb la Pobla de Lillet

Data: dijous 6 d’octubre • 

anem de visitants

Places limitades• 

Inscripcions al despatx del • 

Casal (consulteu horari)

15 € per persona (inclou • 

esmorzar, dinar i transport)

Homenatge a la Gent Gran

de 90 anys

Lliurament de plaques i • 

refrigeri als homenatjats

Data: dissabte 15 d’octubre• 

Hora: a les 17.30 hores a la • 

sala polivalent

(cal invitació per assistir a 

aquest acte)

Xocolatada per a grans i menuts.

Els avis poden convidar a 

berenar els néts al Casal.

Data: dimarts 18 d’octubre• 

Hora: a les 17.30 hores• 

Gratuït. Cal retirar el tiquet • 

dies abans al despatx

Aforament limitat• 

Programa per persones 

cuidadores.

Adreçat a persones cuidadores 

no professionals de persones 

en situació de dependència.

Durada: 25 hores• 

Dijous del 12 de setembre • 

al 19 d’octubre

Consultar horaris• 

Places limitades. Gratuït• 

Inscripcions a Serveis Soci-• 

als: 93 860 72 20

Promocionat per la Fundació 

Obra Social de Catalunya 

Caixa i el Departament de 

Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya

Concert líric de cançons 

catalanes, italianes i 

espanyoles

A càrrec de Visi Palacín i • 

pianista

Data: dilluns 24 d’octubre• 

Hora: a les 17.30 hores• 

Gratuït. Cal retirar el tiquet • 

a partir del 4 d’octubre al 

despatx

Aforament limitat• 

II Concurs de truites

de tot tipus

Vine i participa amb la teva 

millor truita salada o dolça!

Data: dimecres 26 d’octubre• 

Hora: a les 17.30 hores• 

Inscripcions dels participants • 

a partir del 3 d’octubre

Venda de tiquets degustació • 

2€ / persona

Aforament limitat• 

Premis per als participants i • 

el/la guanyador/a

Campionat de petanca

Data: inici el dilluns 3 d’oc-• 

tubre

Lloc: Parc del Tenes. Dilluns • 

i dimecres de 10.30 a 

12.30 h

Inscripcions al mateix Casal • 

de la gent gran a partir del 

dia 1 d’octubre o al Jesús 

Casas

Campionat de dòmino

Data: inici el dilluns 3 d’oc-• 

tubre

Hora: cada dia a les 16 hores • 

al Casal 

Inscripcions al mateix Casal • 

de la gent gran a partir de 

l’1 d’octubre o al Jesús 

Grau

Campionat de parxís

Data: inici el dilluns 3 d’oc-• 

tubre

Hora: cada dia a les 17 hores • 

al Casal

Inscripcions al mateix Casal • 

de la gent gran a partir de 

l’1 d’octubre o a la Maruja 

Garcia

PROGRAMACIÓ
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Què és la Col·lecció Local?

El fons de Col·lecció Local 

garanteix la preservació i la 

difusió del patrimoni docu-

mental del municipi, com a 

font primordial per preservar 

la memòria col·lectiva i per 

comprendre el passat i el pre-

sent del municipi. Promou la 

recuperació del patrimoni a 

partir d’adquisicions i donaci-

ons de fons i documents 

d’aquelles persones, entitats o 

empreses que volen preservar-

lo i posar-lo a disposició dels 

usuaris.

Quins documents hi trobem?

La Col·lecció Local recull tots 

aquells documents bibliogrà-

fics (llibres, material audiovi-

sual, revistes de la comarca, 

dossiers, treballs inèdits...) que 

fan referència a Lliçà d’Amunt, 

ja sigui perquè tracten sobre 

qualsevol aspecte del munici-

pi, perquè han estat editats a 

Lliçà, perquè fan referència 

sobre persones de la vila o vin-

culades, o perquè han estat 

escrits per autors locals. Està 

formada per llibres adquirits 

per l’Ajuntament al llarg dels 

anys i per diverses donacions 

de particulars, i també s’han 

fet adquisicions a través de 

compra.

On està ubicat el fons de CL?

Trobareu la Col·lecció Local a 

la planta baixa de la Biblioteca 

Ca l’Oliveres, juntament amb 

un dels elements històrics més 

preuats de l’edifici, el forn. 

Tots els documents que en for-

men part s’identifiquen amb 

les sigles “CL” i estan ordenats 

sota els següents conceptes: 

Municipi, Vall del Tenes i 

Comarca.

Es pot consultar i agafar

en préstec?

Tots els documents estan a 

disposició de la ciutadania 

que hagi de consultar-los per 

resoldre qüestions adminis-

tratives o jurídiques, o per fer 

recerca històrica. La col·lecció 

local conté documents que 

estan exclosos de préstec, però 

molts dels documents estan 

duplicats per permetre’n el 

préstec.

Si alguna persona té interès a 

saber els documents que for-

men part del fons de Col·lecció 

local, pot consultar-ho a través 

del catàleg col·lectiu al web 

www.diba.cat/biblioteques, o 

bé adreçar-se personalment a 

la Biblioteca.

“Paraules al bressol” serà una 

xerrada destinada a pares i 

mares amb fills de 0 a 3 anys, 

on la bibliotecària Glòria 

Gorchs ens oferirà una sèrie de 

reflexions sobre la lectura en 

les primeres edats, fruït de 

l’observació del treball amb 

bebès a la biblioteca, i amb el 

rerefons sempre de les teories i 

arguments dels experts. S’ex-

plicarà als pares i mares la 

importància de realitzar una 

bona tria de contes entre tota 

la varietat que ofereix el mer-

cat editorial, i es trencaran els 

tòpics dels llibres que són bons 

per a bebès i els que no. 

Glòria Gorchs, bibliotecària 

experta en literatura infantil, 

és cofundadora del projecte 

“Nascuts per llegir”, un pro-

jecte que neix a Itàlia, “Nati 

per leggere”, i que promou el 

gust per la lectura entre els 

infants de 0 a 3 anys, tot enfor-

tint els vincles afectius entre 

pares i fills, a partir del llibre. 

Actualment, aquest projecte 

s’ha desenvolupat a diversos 

països, entre ells Catalunya, 

on molts municipis ja hi estant 

adherits. Per a més informació: 

www.nascutsperllegir.org.

Paral·lelament a la xerrada, 

s’habilitarà un servei de guar-

deria per a aquells pares i 

mares que assisteixin a l’acti-

vitat amb els fills. És impor-

tant inscriure’s prèviament a 

la biblioteca per confirmar 

assistència, a partir del 3 

d’octubre. Les places són 

limitades. 

Fons de Col·lecció Local a la Biblioteca

“Paraules al bressol”
Aquest és títol de la segona activitat del programa “La Literatura i els contes 
en els primers anys de vida”, que es portarà a terme el dijous 20 d’octubre 
a les 18 h a la Biblioteca Ca l’Oliveres. 

COL·LECCIÓ LOCAL 

IL·LUSTRACIÓ PARAULES AL BRESSOL
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L’Assemblea General de Naci-

ons Unides ha declarat l’any 

2011 Any Internacional dels 

Boscos amb l’objectiu de 

conscienciar la població de la 

importància d’una gestió sos-

tenible dels boscos.

Els boscos proporcionen habi-

tatge a les persones i un hàbitat 

per a la diversitat biològica, 

són font d’aliments, medica-

ments i aigua potable i tenen 

una funció vital d’estabilitza-

ció del clima i el medi ambient 

mundials. La unió de tots 

aquests elements reforça la 

idea que els boscos són vitals 

per a la supervivència i el 

benestar de les persones de tot 

el món. “Els boscos per les per-

sones” és el lema que transmet 

el logotip dissenyat per a l’Any 

Internacional dels Boscos.

La Biblioteca Ca l’Oliveres se 

suma a la celebració de l’Any 

Internacional dels Boscos i 

dedicarà el mes d’octubre a 

aquesta temàtica, mitjançant 

una exposició de documents i 

altres materials informatius 

entorn del tema i amb un pro-

grama d’activitats relaciona-

des. 

Divendres 14 d’octubre

Taller creatiu “El caliu del 

bosc”

A càrrec d’Elena Frauca, il-

lustradora.

Per a infants de a partir de 

5 anys.

Places limitades. Inscripció 

prèvia a partir del 3 d’octubre.

Dimarts 25 d’octubre

a les 19h 

Conferència “L’apassionant 

món dels bolets”

A càrrec del micòleg Ramon 

Pascual, soci fundador de la 

Societat Catalana de Micologia 

i autor de diverses publicacions, 

entre les quals, Guia dels arbres 

dels Països Catalans, Guia dels 

arbustos dels Països Catalans i la 

celebrada Guia dels bolets dels 

Països Catalans, un referent 

en el camp de la divulgació 

micològica.

Dijous 27 d’octubre

a les 18h

Hora del conte “La màgia 

dels boscos”

A càrrec de Maite Mompart 

(narració) i Júlia Carrasco 

(música).

S’elaborarà una guia de lec-

tura dedicada als boscos, 

que recollirà tot el fons 

documental existent a la 

Biblioteca Ca l’Oliveres 

sobre la temàtica.

Per tal d’identificar amb més 

claredat la temàtica de cada 

novel·la, els han afegit a la part 

superior del llom del llibre 

una etiqueta (pictograma) 

amb un dibuix. Cada dibuix 

identifica el gènere de la novel-

la, si és policíaca, romàntica, 

d’humor, etc. Algunes d’elles 

no porten cap pictograma, ja 

que no encaixen a cap gènere 

de la classificació, però, a 

banda de l’etiqueta, les novel-

les continuen ordenades alfa-

bèticament per les tres prime-

res lletres del cognom del 

l’autor/a. Podeu observar a la 

imatge la relació entre el pic-

tograma i el gènere. 

PICTOGRAMES A LES NOVEL·LES
DESPRÉS DE LES VACANCES D’ESTIU, LA BIBLIOTECA CA 
L’OLIVERES TORNA A OBRIR LES SEVES PORTES AMB 
ALGUNES NOVETATS, COM LA CLASSIFICACIÓ DE LES 
NOVEL·LES SEGONS EL GÈNERE. 

La Biblioteca se suma a la celebració
de l’Any Internacional dels Boscos
La Biblioteca Ca l’Oliveres vol sumar-se a la celebració de l’Any Internacional dels Boscos dedicant el 
mes d’octubre a aquesta temàtica, mitjançant una exposició de documents i altres materials informatius 
entorn del tema i amb un programa d’activitats relacionades. 

p p q

A

Pots utilitzar totes les bibliote-

ques públiques catalanes sense 

necessitat de fer-te un altre 

carnet.

I, a part de gaudir de tots els 

serveis que t’ofereix la teva 

biblioteca preferida, també 

pots aconseguir tota mena de 

descomptes en centres de salut, 

opcions de turismes i botigues 

i als principals museus, con-

certs, teatres i cinemes dels 

municipis de la província de 

Barcelona (Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Museu 

d’Art Contemporani de Barce-

lona, Centre de Cultura Con-

temporània de Barcelona, Casa 

Batlló, Zoo de Bar-

celona, Teatre Lliure, 

Teatre Nacional de 

Catalunya, etc.). 

I, com a novetat, 

presentant el carnet 

de la Xarxa de Biblio-

teques Municipals 

obtindràs un des-

compte en la compra 

d’entrades per a la 

propera temporada del Cicle 

de programació estable 

MUDA’T 2011-2012 que 

organitza l’Ajuntament. 

Si encara no tens el carnet de 

la biblioteca només cal que 

portis el DNI, el passaport o 

el full d’empadronament i, en 

un moment, i gratuïtament, 

ja el podràs començar a gau-

dir. I, si ets menor de 14 anys, 

cal que portis també una 

autorització dels pares que et 

proporcionarà la mateixa 

biblioteca.

Descomptes amb el carnet
de la Biblioteca
Disposar del carnet de la Biblioteca t’ofereix un munt d’avantatges! 
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Aquest estiu s’ha reparat de manera urgent el col·lector del clavegueram del carrer de Josep Carner, al punt on aquest 
connectava amb la xarxa que discorre pel torrent de Can Quaresma, al seu pas per sota de la parcel·la ubicada al número 66 
d’aquest carrer.

L’Alcalde, Ignasi Simón, i el 1r 

Tinent d’Alcalde, Josep Santia-

go, van visitar, el passat 29 

d’agost, les obres del Parc Logís-

tic de Can Montcau. En primer 

lloc, tècnics de Mango els van 

explicar el projecte d’urbanitza-

ció, les modificacions introduï-

des en el Pla Parcial i el segui-

ment de l’obra. Seguidament, 

van fer una visita a l’obra. En 

aquesta reunió també hi havia 

representants de les empreses 

d’enginyeria i de construcció 

encarregades de l’obra, a més 

d’un representant de Biokit. 

L’erosió contínua del talús que 

hi ha darrere les parcel·les de 

Josep Carner que afronten amb 

el torrent de Can quaresma va 

trencar el tub existent i les 

aigües grises s’estaven abocant 

directament al torrent, amb 

una caiguda lliure de gairebé 

15 metres.

Les feines van ser complicades 

pel fet d’haver de treballar a 

tanta alçada, però finalment es 

va reconnectar el col·lector amb 

el tub existent que discorre per 

sota del torrent, evitant així que 

se seguissin contaminant les 

aigües superficials.

Visita al Parc Logístic de Can Montcau

Reparació d’un col·lector al torrent de Can Quaresma

IMATGE DE LES OBRES

FOTOS PRÈVIES, FOTOS DELS TREBALLS I FOTO DE L’OBRA ACABADA

IMATGE DE LES OBRES
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El passat mes de juliol, l’asfalt del carrer d’Adrià Gual es va esquerdar i aixecar en diferents punts degut a les pluges torrencials 
de principis d’estiu. El mes d’agost es van començar les obres de reparació, que es van acabar durant el mes de setembre.

El mal estat de la calçada el va 

causar un trencament de la cla-

veguera; les aigües grises que 

circulaven per la xarxa, no 

podent seguir la circulació 

normal pels tubs i buscant 

una sortida natural, van anar 

excavant la terra de sota la 

calçada i les voreres. Aquest 

problema es va agreujar amb 

les pluges, quan baixa molta 

més aigua de l’habitual per 

la xarxa de clavegueram. 

El trencament del tub es troba-

va al començament del carrer 

d’Adrià Gual, prop de la inter-

secció amb el carrer de Josep 

Maria de Segarra, on sota el 

paviment es va trobar un esvo-

ranc de gairebé tres metres de 

profunditat i uns dos metres 

de diàmetre.

Com que el paviment estava 

buit per sota en diferents 

punts, hi havia el perill 

que s’enfonsés per la 

manca de recolzament 

i el pes dels vehicles, i 

per això es va tallar la 

circulació fins que es va 

estimar que no suposa-

va cap risc i que es podia 

fer amb total seguretat.

Durant el mes d’agost 

s’ha reparat la xarxa de 

clavegueram i s’han 

construït dos pous 

de registre nous, 

que en facilitaran 

l’accessibilitat en 

cas de futures 

in t e r venc ions . 

També s’ha aixe-

cat tot el pavi-

ment, tant l’asfalt 

com el formigó 

que hi havia sota, i s’ha rebai-

xat el terreny fins trobar la base 

ferma. Un cop sanejada la base 

existent del paviment, s’ha 

estès una nova base de tot-u i 

s’ha reasfaltat el carrer. També 

s’han refet alguns trams de 

vorera que també havien que-

dat seriosament malmesos. Les 

obres s’han acabat durant el 

mes de setembre. 

Obres al carrer d’Adrià Gual

FOTOS DE LA CALÇADA PRÈVIES A LA INTERVENCIÓ
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Us informem de les dates i les hores de les 

dinàmiques de grup per a pares i mares que 

s’inicien aquest mes. L’espai està pendent de 

concretar, depenent de les necessitats dels/

les participants. La data límit per apuntar-se 

és el 14 d’octubre.

DINÀMIQUES DE GRUP PER A PARES

I MARES AMB FILLS/ES DE 3 A 6 ANYS

HORA: DE 15 A 17.30 H

•  Sessió 1: Estils educatius i drets dels infants 

– 8 de novembre 

•  Sessió 2: Reconeixement d’emocions i 

escolta activa – 15 de novembre

•  Sessió 3: Límits i normes. Alternatives al 

càstig – 22 de novembre

•  Sessió 4: Reconeixement de les emocions: 

les rebequeries – 29 de novembre

•  Sessió 5: La importància del joc: reforçant 

el vincle – 3 de desembre

DINÀMIQUES DE GRUP PER A PARES I 

MARES AMB FILLS/ES DE 6 A 12 ANYS

HORA: DE 15 A 17.30 H

•  Sessió 1: Estils educatius i coneixement 

sobre els fills i les filles – 27 d’octubre

•  Sessió 2: Reforç positiu i elogi descriptiu 

– 3 de novembre

•  Sessió 3: Comunicació i escolta activa 

– 10 de novembre

•  Sessió 4: Posar límits assertivament. Pro-

piciar la col·laboració – 17 de novembre

•  Sessió 5: Alternatives al càstig i tècnica de 

resolució conjunta de conflictes – 24 de 

novembre

RECORDATORI

Recordeu que el 13 d’octubre es realitza 

un Taller-Teatre dirigit a les AMPA dels 

centres educatius. L’espai d’aquest taller 

també està pendent de confirmar ja que 

dependrà de les necessitats dels/les parti-

cipants. 

Si esteu interessats/des en participar a algu-

na de les dinàmiques de grup o al Taller-Tea-

tre dirigit a les AMPA, truqueu a l’Ajuntament 

(93  841 52 25) en horari de 9 a 13 h i dema-

neu per la Regidoria d’Educació.

La tornada
a l’escola
El record de les vacances s’ha quedat enrere, 

i hem afrontat un moment que exigeix un nou 

desafiament per a les famílies: la tornada a 

l’escola. 

Aquest nou desafiament suposa més disci-

plina, un compliment d’horaris, compra de 

nova roba, llibres, material i una infinitat de 

compromisos que exigeixen un esforç tant 

per els fills i les filles com per als pares i les 

mares. 

A part del canvi radical d’horaris, el nen o la 

nena segurament haurà d’assumir molts 

altres canvis; nous professors, noves matè-

ries, nou grup de companys i companyes i, 

en alguns casos, canvi d’escola. En qualsevol 

cas, l’actitud dels pares i mares ha de ser 

positiva, sobretot perquè la tornada a l’es-

cola implica tornar a les obligacions: s’ha 

d’estudiar i fer els deures. 

Quan s’inicia la tornada a l’escola, no tant 

sols s’inicien les hores d’aprenentatge 

escolar, sinó que també han començat les 

activitats extraescolars que un gran percen-

tatge d’alumnat practica, com a mínim, 

dues vegades a la setmana. Aquestes acti-

vitats poden ser molt variades; practicar 

esport, aprendre idiomes, tocar instruments 

musicals, etc. 

Tots aquests nous començaments s’han de fer 

de manera responsable i correcta. Per aquest 

motiu, us adjuntem un enllaç que remet a la 

pàgina web de l’Agència Catalana de Consum 

de la Generalitat de Catalunya, que us proposa 

unes recomanacions per fer les contracta-

cions de manera segura i preventiva.

Web de l’Àgència Catalana del Consum, 

Generalitat de Catalunya.

www.consum.cat/recomanacions/tornada_escola 

Us desitgem una bona tornada a l’escola!

Dinàmiques de grup
per a pares i mares

Inici del curs: dilluns 12 de • 

setembre

Vacances de Nadal: del 23 de • 

desembre al 8 de gener (amb-

dós inclosos)

Vacances de Setmana Santa: • 

del 2 al 9 d’abril (ambdós 

inclosos)

Dies de lliure disposició • 

acordats pel Consell escolar 

municipal i aprovats pel 

Consell escolar del centre:

Dilluns 31 d’octubre de  -

2011

Dilluns 5 de desembre  -

2011

Dilluns 20 de febrer de  -

2012

Dilluns 30 d’abril de  -

2012

Dilluns 28 de maig de  -

2012

Festes locals:• 

Divendres 9 de setembre  -

de 2011

Dissabte 7 de gener de  -

2012

Festes autonòmiques: • 

Dimecres 12 d’octubre de  -

2011

Dimarts 1 de novembre de  -

2011

Dimarts 6 i dijous 8 de  -

desembre de 2011

Divendres 6 de gener de  -

2012

Dimarts 1 de maig de  -

2012

Últim dia de classe: 18 de • 

juliol 2012

L’Associació Amics de Ca l’Arti-

gues va organitzar la primera 

activitat el passat 27 d’agost. Va 

consistir en una festa veïnal amb 

diferents actes: al matí es van fer 

activitats per als més petits i a la 

nit un sopar on els assistents es 

podien portar el sopar de casa i 

compartir-lo amb la resta de 

veïns. Després del sopar es va 

amenitzar la jornada amb un 

ball amb música en viu.

Escoles bressol municipals
de Lliçà d´Amunt
Calendari del curs escolar 2011-2012

Aquesta nova associació, l’Associació Amics de Ca 

l’Artigues, està formada per veïns i veïnes de Ca 

l’Artigues i neix amb l’objectiu de dinamitzar la vida 

social i cultural del barri organitzant diferents tipus 

d’actes i festes populars.

Una nova associació
neix al barri de Ca l’Artigues

US RECORDEM QUE L’HORARI DE L’ESCOLA DURANT EL MES DE JULIOL SERÀ DE 8 A 15H.
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Tingueu cura de les 

Revisions del gas: 

Desconfieu de les visites • 

inesperades d’empreses 

instal·ladores de gas que 

vénen al vostre domicili per 

realitzar la revisió del gas 

butà o del gas natural, si no 

heu sol·licitat expressament 

i prèviament el seu servei o 

no han estat notificades per 

les empreses corresponents. 

Sol·liciteu sempre el • carnet 

oficial professional. Dema-

neu que s’acreditin com a 

instal·ladors de gas autorit-

zats per la Generalitat de 

Catalunya. 

No us sentiu pressionats• , 

reflexioneu i no us precipi-

teu i, davant el dubte, si us 

ofereixen la revisió del gas 

natural, consulteu amb la 

vostra empresa subminis-

tradora, ja que només 

aquesta és la que ha de fer 

el control de seguretat de 

les instal·lacions i aparells. 

Si us ofereixen • la revisió del 

gas butà, i no és una empresa 

de confiança que vosaltres heu 

contractat prèviament, no 

obriu la porta de casa vostra.

Pel que fa al gas butà i la 

Revisió periòdica, sapigueu 

que: 

La • Revisió periòdica de les 

instal·lacions fixes de gas 

butà s’ha de fer cada 5 anys. 

La persona titular és qui ha • 

de sol·licitar a una empresa 

instal·ladora de gas de con-

fiança la revisió reglamentà-

ria. Si no coneixeu cap 

empresa instal·ladora de gas, 

sol·liciteu informació als 

g remis  d ’ in s ta l · l ador s 

(Ferca).

Heu de tenir cura de la rea-• 

lització de la Revisió periò-

dica per part d’un instal-

lador autoritzat. Dema-

neu-li un pressupost deta-

llat i complet abans de la 

realització del servei. Les 

empreses han de tenir a dis-

posició dels clients, redacta-

da almenys en català, la tari-

fa de preus dels materials, de 

la mà d’obra, dels transports 

i/o desplaçaments i de qual-

sevol altre servei ofert. 

Compareu•  preus. 

El • tub flexible s’ha de canvi-

ar quan caduca i el regula-

dor quan s’ha fet malbé; 

aquests dos elements estan 

exclosos de la revisió. 

Una estufa de butà o una • 

cuina mòbil amb una sola 

bombona connectada per un 

tub flexible no necessiten 

passar la revisió periòdica. 

Ara bé, la persona titular o 

usuària ha de tenir en bon 

estat d’ús de l’aparell i la peti-

ta instal·lació associada (regu-

lador acoblat a l’envàs i tub 

flexible). És molt important 

que comproveu la caducitat 

del tub flexible que connec-

ta l’aparell i que el reempla-

ceu abans que caduqui. Els 

reguladors acoblats a l’envàs 

no tenen caducitat. 

Quan l’instal·lador autorit-• 

zat hagi realitzat la revisió, 

enganxarà un adhesiu que 

n’acrediti la data i serveixi de 

recordatori per a la propera, 

i també lliurarà un Certifi-

cat de Revisió al propieta-

ri; guardeu-lo! 

La revisió periòdica s’ha de • 

pagar en efectiu.

Pel que fa al gas natural i la 

Inspecció periòdica, 

sapigueu que: 

L’empresa subministradora • 

de gas natural està obligada 

a fer una Inspecció periòdi-

ca de les instal·lacions de gas 

natural i aparells de gas en 

servei dels seus abonats. 

Es realitza • cada 5 anys per 

persones acreditades per 

l’empresa distribuïdora del 

gas. 

Té un cost econòmic a càrrec • 

de la persona titular de la 

instal·lació; es tracta d’un 

import fixat en la Resolució 

ECF/969/2007, de 2 de 

març, per la qual es fixa 

l’import de les inspeccions 

periòdiques de gas. 

L’empresa subministradora • 

de gas natural ha de comu-

nicar als veïns de la finca, 

uns dies abans i mitjançant 

un avís, quin dia passarà a 

fer-la. 

També • inspecciona les 

instal·lacions comunes de 

la finca. 

Comproveu la • data de la 

darrera revisió i quan n’heu 

de passar la propera. 

La Inspecció periòdica gene-• 

ra el Certificat d’Inspecció, 

que us lliurarà la persona 

que ha realitzat la inspecció, 

i que té una validesa de 

5 anys. Guardeu-lo!

Pel que fa a les calderes de 

gas i de gasoil i el 

Manteniment, sapigueu que:

Cada any• , una empresa 

instal·ladora-mantenidora ha 

de realitzar el manteniment 

de les instal·lacions fixes de 

climatització (calefacció, 

refrigeració i ventilació) i de 

producció d’aigua calenta 

(calderes de gas –amb o sense 

calefacció–, calderes de gasoil, 

sistemes d’aire condicionat). 

Hi ha determinades • excep-

cions (termo elèctric, escal-

fadors instantanis d’aigua 

calenta...). 

No hi ha obligació de tenir • 

un contracte de manteni-

ment; no obstant això, si ja 

teniu un contracte de man-

teniment, aquest us servirà 

quan sigui el moment. 

Els preus són lliures, dema-• 

neu el pressupost previ. 

Les • empreses instal·ladores-

mantenidores que es dedi-

quen a la instal·lació i el man-

teniment de les instal·lacions 

de calefacció, climatització i 

aigua calenta sanitària han 

d’estar inscrites en el RASIC 

(Registre d’Agents de la Segu-

retat Industrial de Catalunya) 

i en el Registre d’empreses 

instal·ladores/mantenidores 

d’instal·lacions tèrmiques en 

els edificis (REITE). 

L’empresa instal·ladora-• 

mantenidora que realitzi el 

manteniment col·locarà una 

etiqueta autoadhesiva en 

un lloc visible de cada gene-

rador de calor o fred de la 

instal·lació i l’emplenarà 

amb les dades corresponents. 

També lliurarà el Certificat 

de Manteniment.

Totes les empreses han de • 

disposar de fulls oficials de 

reclamació/denúncia.

És una garantia escollir una • 

empresa adherida al sistema 

arbitral de consum.

La Direcció General d’Ener-

gia i Mines de la Generalitat 

de Catalunya ha informat a 

l’Ajuntament que l’empresa 

COSMOGAS pretén fer una 

campanya de revisió de les 

instal·lacions de gas butà en 

el nostre municipi. Aquesta 

empresa ha fet oferiment dels 

seus serveis mitjançant una 

bustiada. Però Cosmogas no 

pot prestar aquest servei per-

què està donada de baixa com 

a empresa. 

Per evitar qualsevol tipus de 

pràctica fraudulenta, en el 

cas de rebre la visita d’opera-

ris d’aquesta empresa, és 

important no contractar cap 

operació i posar-ho en 

coneixement de la Policia 

Local.

Avís de possible
pràctica fraudulenta

AVISOS DE CONSUM

Consells per evitar estafes
en temes relacionats amb el gas
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NOTÍCIES DEL POBLE

El Pere Arimon Vilageliu és fill 

de Can Pere Font, casa de 

pagès situada al carrer d’en 

Bosch, que ja no pertany a la 

família. Actualment, el Pere 

viu a Barcelona, on també té el 

negoci, però segueix empadro-

nat a Lliçà d’Amunt, on té una 

casa a la qual ve molt sovint. Fa 

quatre anys que el Pere va tor-

nar a plantar una vinya en uns 

camps de la família, “la vinya 

de Can Pere Font”, on s’havia 

fet raïm tota la vida. Aquesta 

vinya està situada al Camí de 

la Serra, sota el dipòsit de l’ai-

gua; és aquí on ha cultivat el 

raïm de la varietat Barbera, 

típica del Piamont i la Llom-

bardia italians.

Arimon comenta que, com 

que Lliçà d’Amunt no és una 

zona amb DO (denominació 

d’origen) en el món del vi, no 

li era permès de plantar segons 

quines varietats de raïm a nivell 

industrial. Per això, explica, va 

elaborar un projecte de vinya 

experimental amb el cultiu 

d’aquesta varietat, pràctica-

ment desconeguda al nostre 

país. Aquest projecte va ser 

acceptat pel DARP (Departa-

ment d’Agricultura de la 

Generalitat).

Aquest any 2011 ha embote-

llat 2.300 ampolles correspo-

nents a l’anyada 2010, que va 

ser el primer any que va vere-

mar. Pere Arimon comenta 

que no ha estat gens fàcil tirar 

endavant aquest projecte però 

que, amb il·lusió i perseveran-

ça i, sobretot, amb el treball 

diari del Roger de Can Qui-

met Gall, pagès que mena la 

vinya, s’ha pogut fer realitat 

que la primera collita ja estigui 

embotellada. En només tres 

anys, s’ha aconseguit un vi 

molt singular i d’una gran 

qualitat.

Al vi li ha posat el nom de 

“Cinquantanys”, precisament 

els anys que fa que varen ser 

arrencats els ceps que ocupa-

ven els terrenys de la família. 

Van ser arrencats perquè el seu 

besavi, l’Avi Pau, que se’n cui-

dava diàriament, ho va haver 

de deixar per motius d’edat. 

La Barbera de la Vinya de Can 

Pere Font és un vi negre, sec i 

viu. Amb aromes que evoquen 

la mora, la regalèssia i el gerd. 

És un vi amb cos, carnós i amb 

una acidesa elevada i agradable 

a la boca. Un vi sorprenent. 

En el moment d’escriure 

aquestes ratlles, el Pere ja està 

recollint la Barbera del 2011 i 

espera que cada any es pugui 

fer un vi de més qualitat i que 

en pugui gaudir la gent de 

Lliçà d’Amunt.

Per a més informació: p.ari-

mon@tizzano-novara.com 

L’atleta lliçanenc Rafael Espi-

nar, del Club Triatló Grano-

llers, es va classificar en onzena 

posició (de 500 participants) 

en la primera edició del triatló 

Challenge Vichy, celebrat el 

passat 21 d’agost en aquesta 

ciutat francesa. Espinar, de 

36 anys, va finalitzar la prova 

amb un temps final de 9 hores 

42 minuts i 12 segons, i va ser 

el primer espanyol a creuar la 

meta. Va aconseguir el segon 

lloc en la seva categoria i va fer 

el quart millor parcial de la 

marató. La cursa consistia en 

3,8 km de natació, 180 de 

bicicleta i 42 d’atletisme. El 

guanyador va ser Stephen Bay-

liss amb un temps final de 

8 hores 45 minuts i 29 segons. 

Rafael Espinar, que és campió 

d’Espanya de triatló de llarga 

distància, agraeix el suport 

rebut per part d’Esclat, TBi-

kes, BTT Concos, Fersix i 

l’Ajuntament. 

El passat mes de juliol, Espinar 

també va participar en el Cam-

pionat d’Espanya de Triatló de 

Mitja-Llarga Distància, cele-

brat a Vitòria, i es va classificar 

en 5è lloc de la seva categoria i 

35è de la general. En aquesta 

ocasió, la cursa consistia en 

1.900 metres de natació, 90 de 

bicicleta i 21 d’atletisme. 

Vinyes de Barbera a Lliçà d’Amunt

L’alteta lliçanenc Rafael Espinar, 11è al Challenge de Vichy

El lliçanenc Pere Arimon cultiva Barbera a les vinyes familiars, una varietat de raïm només cultivada 
al nord d’Itàlia i a algunes zones d’Austràlia.

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

PERE ARIMON ENMIG DE LES VINYES DE BARBERA QUE TÉ A LLIÇÀ D’AMUNT

RAFAEL ESPINAR



Aquí pot inserir la seva publicitat 

Grups Municipals Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació, 

en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de 

Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És impres-

cindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho 

consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Al juliol, l’equip de govern va acordar 
cedir gratuïtament l’edifici de les anti-
gues escoles del carrer Folch i Torres a 
la Generalitat, per als propers 4 anys, 
per tal d’ubicar-hi el nou Institut de 
Lliçà. 
Aquest institut havia de fer-se a Can 
Cuscó, per donar servei als barris de 
Palaudàries. Però un canvi de darrera 
hora, decidit per la Generalitat quan 
els alumnes ja s’havien preinscrit, l’ha 
dut molt lluny del lloc on havia de 
situar-se, ja que aquesta nova ubicació 
el posa al costat de l’altre institut de 
Lliçà, al centre del poble. 
El mateix equip de govern sap que 
s’hauran de fer obres d’adequació a 
l’inici de cada curs, ja que els espais no 
donen per a un IES; un exemple clar 
n’és el mateix pati, que, ja ara, és abso-
lutament insuficient. A més, l’edifici 
no té espai per un menjador, cosa que 
obliga a alumnes de 12 anys a fer jor-
nada intensiva, fins a quarts de quatre. 
Amb l’agreujant que el transport urbà 
no cobrirà, a la vegada, les necessitats 
dels dos instituts, que tenen horaris 
diferents. 
La Generalitat és responsable de dotar 
d’espais per l’ensenyament als nostres 
fills. L’ajuntament ha assumit una res-
ponsabilitat que no li corresponia i 
que no té diners per pagar. Aquest fet 
ja havia passat històricament al nostre 
poble, quan als anys 80 es va aixecar 
aquest mateix edifici municipal, que 
es va anar ampliant sempre a càrrec 
del poble. Per tant, la gent de Lliçà 
hem pagat ja durant molts anys per 
partida doble, amb els nostres impos-
tos, el mateix servei. Fins l’any 2006 
ha estat així, i també ho serà a partir 
d’aquest any. Paguem a la Generalitat 
pels nostres instituts, i paguem a 
l’ajuntament perquè cedeixi edificis 
que són municipals. 
És un error perquè serà molt difícil 
que es recuperi aquest espai a mig ter-
mini. La Generalitat té pocs recursos, 
i aquests recursos els utilitzarà per 
solucionar els casos més conflictius. 
És evident que la situació del nostre 
institut els proporciona un espai gra-
tuït que voldran assegurar-se per 
molts anys. Així va ser quan aquest 
edifici l’ocupava una escola, i l’equip 
de govern de PSC i PP ha repetit el 
mateix error, tot i saber-ne les conse-
qüències.

Reforma constitucional y recortes de 
la Generalitat.
Estamos viviendo uno de los momen-
tos más difíciles y delicados de nuestra 
reciente y frágil democracia: todas las 
mejoras sociales y conquistas de nues-
tra sociedad en el estado del bienestar, 
que durante estos años hemos conse-
guido a través de muchas luchas y 
sacrificios, se están debilitando y 
derrumbando con la propuesta de 
reforma constitucional del Gobierno 
de Zapatero, que tiene por objetivo 
fijar un techo del gasto público y que 
supone un ataque a los gastos más 
importantes, como son la salud, la 
educación, los servicios sociales y las 
pensiones. El gobierno del PSOE 
vuelve a renunciar a una salida social a 
la crisis y hace saltar por los aires el 
estado del bienestar. Zapatero, con el 
apoyo del PP, está cambiando la Cons-
titución Española para contentar a los 
mercados, cuya especulación nos ha 
agravado la crisis que pretenden acabe-
mos pagando entre todos.
En ICV-EUiA creemos que reformar 
la Carta Magna para limitar el déficit 
público es un paso hacia atrás en la 
democracia, porque no se consulta a la 
ciudadanía y es una medida centralista 
que limita el autogobierno de las 
naciones y las Comunidades Autóno-
mas.
Esta medida demuestra que tanto el 
PP como el PSOE nos ofrecen un 
futuro de recortes, deterioro de los ser-
vicios sociales, liquidación de lo públi-
co y ataque a las condiciones salariales 
y laborales de los empleados públicos 
y del conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras, igual que está haciendo 
CiU en Catalunya. Exigimos que la 
reforma constitucional se someta a 
referéndum; queremos que se abra un 
debate con todas las fuerzas políticas, 
los agentes sociales, entidades ciuda-
danas de todo tipo, incluso con movi-
mientos como el 15M.
Respecto a la política de recortes que 
está aplicando el gobierno de CiU en 
la Generalitat, en ICV-EUiA decimos: 
basta de atentar contra las personas y 
los servicios sociales en Catalunya; ni 
un paso atrás en Enseñanza, Sanidad, 
ayuda a personas... Están desmem-
brando lo público con la excusa de la 
crisis, a la vez que defienden las rentas 
más altas y los privilegios privados. 
Hemos de estar vigilantes con los cen-
tros médicos que han cerrado, están 
cerrando y pueden cerrar. Ojo, alerta 
con el CAP de Palaudàries.
Catalunya y Lliçà se merecen más.

Amb la llengua, no s’hi juga!
Després de les vacances d’estiu, inici-
em el nou curs polític amb més força 
que mai, amb un equip que treballa 
des de la il·lusió i el compromís amb 
el seu poble.
Volem començar felicitant el grup de 
les 24 hores per la magnífica organit-
zació i per l’èxit participatiu en aques-
ta cursa tant estimada pels lliçanencs. 
Ha estat una tasca constant que ha 
aconseguit un posicionament dins del 
marc del motociclisme internacional i 
fa que el nostre poble estigui inclòs en 
el mapa europeu. 
També volem felicitar les àvies, que 
any rere any ens reuneixen a tastar la 
seva cuina, en aquest any que hem 
celebrat el 25è aniversari del sopar. Hi 
ha moltes associacions a Lliçà que 
superen aquests 25 anys de treball, 
però també n’hi ha que tot just acaben 
de néixer amb la mateixa il·lusió. 
Nosaltres sempre donarem suport a 
aquestes associacions del municipi, ja 
que són una ajuda imprescindible per 
desenvolupar una identitat col·lectiva 
de poble.
Fa anys que unim esforços per trobar-
nos més a gust a Lliçà i fins i tot s’ha 
aconseguit que es parli de nosaltres a 
nivell internacional, a través de l’es-
port però també a nivell econòmic i 
laboral, amb la implantació d’empre-
ses importants en el nostre entorn. 
La nostra intenció és treballar de cara 
a un futur amb identitat pròpia i fer-
nos conèixer, però no serà senzill. Ha 
començat ja la campanya per a les 
eleccions estatals d’aquesta tardor i 
alguns grups polítics, especialment els 
d’obediència estatal, i algunes institu-
cions s’han afanyat a blasmar dels 
catalans per veure si arrepleguen un 
grapat de vots. 
Però ara han tocat un dels béns més 
preuats de la nostra nació: la llengua. 
Ara, un cop més, ens volen fer com-
bregar amb rodes de molí per la deci-
sió de certs tribunals que volen esbor-
rar la immersió lingüística a les esco-
les. Recordem que aquest model ha 
esdevingut patrimoni col·lectiu del 
nostre país, s’ha construït amb el 
suport de la comunitat educativa 
fomentant una cohesió social sense 
conflictes i facilitant un bon domini 
d’ambdós idiomes. Tots sabem que el 
nivell d’aprenentatge del castellà a 
Catalunya és similar al de la resta de 
l’estat. Però no importa, el realment 
important és ficar-se amb els catalans 
per aconseguir un grapat de vots.

El nou equip de govern del qual forma 
part el Partit Popular ha iniciat aquesta 
legislatura amb il·lusió, sent conscients 
que aquesta serà una legislatura difícil pel 
que fa a inversions públiques però pre-
servant sempre que sigui possible el 
benestar dels nostres veïns, així com els 
serveis bàsics del nostre municipi. A 
causa de l’actual crisi econòmica que 
estem travessant, tots hem de ser cons-
cients que s’han de fer retallades en la 
despesa pública, i per això des del Partit 
Popular cridem a la responsabilitat a 
totes les entitats de Lliçà d’Amunt que 
participen directa o indirectament en la 
sostenibilitat i benestar del nostre muni-
cipi, reduint tot tipus de despeses supèr-
flues. Des del govern municipal ja s’estan 
prenent les mesures oportunes per reduir 
el dèficit acumulat durant tants anys, i tal 
com dèiem en el nostre programa electo-
ral, on exposàvem que, si arribàvem a 
governar, la nostra màxima prioritat seria 
rebaixar el deute. Esperem complir-ho 
però sabem que no serà fàcil.
Unes de les mesures que aquest equip de 
govern (el qual ja governava en l’anterior 
legislatura) va ser donar llum verda al 
projecte de MANGO. Aquestes obres 
s’han iniciat en aquesta legislatura i 
representen una forta injecció econòmi-
ca per a les arques del nostre municipi i 
per tant per a tots els seus veïns, tant a 
curt com a llarg termini. Si diem a curt 
termini és perquè l’ajuntament, per la 
cessió del 10% d’aprofitament resultat 
del projecte de reparcel·lació rebrà, en 
total 16.381.586 €. Part d’aquesta 
quantitat ja es va rebre durant l’anterior 
legislatura i va servir per pagar part les 
inversions de la Biblioteca, l’escola Bres-
sol la Nova Espurna, la pista poliespor-
tiva de Palaudàries, el centre de rehabi-
litació, el camí de vianants de Can Rovi-
ra a Palaudàries, l’enllumenat públic de 
Can Farell, el cobriment de la pista 
poliesportiva annexa al pavelló, etc. 
Durant aquesta Legislatura s’espera 
rebre la resta.
Si diem a llarg termini és perquè això 
no quedarà en pa per avui i gana per 
demà, ja que si l’ajuntament recapta en 
l’actualitat anualment en concepte 
d’IAE 300.000 €, aprox., una vegada 
en funcionament la factoria MANGO 
pagaria per si sola 800.000 €. aprox. Pel 
que fa a la recaptació actual de l ‘IBI, 
d´uns 4.000.000 €., aquesta empresa 
pagarà 1.000.000 €. aprox. A tot això 
s’han d’afegir els ingressos pels permisos 
d’obres de la construcció de la factoria i 
els 2.000 llocs de treball una vegada en 
funcionament. 
Això són realitats i no demagògia i falses 
promeses que apareixen en les colum-
nes d’altres formacions polítiques.

Lliçà d’Amunt se merece más, la frase 
tan repetida, finalizando un mensaje 
confuso, inconexo e inconcreto, como 
poco resulta insubstancial, práctica 
habitual del que no tiene, no puede, 
no sabe o no quiere aportar su esfuerzo 
acorde al compromiso adquirido en su 
día para y con el ciudadano/a. 
La sarta de bobadas y mentiras, adere-
zadas con demagogia, como muestran 
sus artículos, aporta, lamentablemen-
te, una esterilidad y pérdida de tiempo 
que los lliçaneses/as no se merecen.
Una vez más, o mienten o dicen 
medias verdades, hablamos de la par-
ticipación ciudadana, se ponen la 
venda en una inexistente herida, se 
ofrece a la oposición a formar parte de 
una mesa de trabajo para la ardua 
tarea de la redacción del POUM, toda 
la oposición acepta sin más preámbu-
los, pero en el pleno muestran sus 
reticencias y pretenden empezar de 
nuevo, sin importar lo más mínimo el 
dinero empleado hasta el momento, 
eso no tiene nada que ver con la aus-
teridad. Lliçà d’Amunt se merece 
más.
El nuevo IES es una realidad, no es 
humo ni vanas promesas, tal vez no 
sea el IES esperado por todos, pero 
está, y más de 55 jóvenes no tendrán 
que trasladarse fuera del municipio o 
instalarse en barracones, tan criticado 
por ICV- EUA, ERC en su día.
 El vecino/a ha podido constatar que 
el CAP se abrió en septiembre, que el 
equipo de gobierno informó en todo 
momento de las actuaciones para que 
el funcionamiento fuera el más opti-
mo, no sólo informó en la página 
web, además personalmente se llamó 
y convocó a una reunión a los presi-
dentes/as de las asociaciones de veci-
nos de los barrios afectados.
La máxima es cuando el regidor de 
ICV-EUA extrañamente presume de 
quedarse él solo en la oposición del 
Consell Comarcal cuando todo el 
mundo sabe que se ha creado un 
gobierno de unidad entre todas las 
fuerzas políticas representadas. Otra 
cosa es que desde su misma casa no 
hayan contado con él. 
Por último, permítame, ciudadano/a, 
que les reitere una frase, pero en el 
contexto y marco que corresponde, al 
lado de y por el ciudadano/a. Lliçà 
d’Amunt se merece más.
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Agenda Octubre

Torneig de ping-pong
dilluns 3 d’octubre
Tens habilitat amb les pales? 
Aprofita per apuntar-te a aquest 
torneig i opta al premi si guanyes. 
Hora: 18 h 
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: el mateix dia fins a 
les 17.30 h al Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Assesoria laboral 
dimecres 5 i 19 d’octubre 
Horari: a partir de les 16 h.
Lloc: Espai Jove El Galliner

Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller gratuít de creació d’un 
blog o pàgina web personal
Dia: divendres 14 d’octubre 
T’estàs plantejant crear-te un blog 
o una pàgina web personal? No saps 
com fer-ho? El nostre dinamitzador 
a la xarxa et donarà les claus per fer-
ho. 
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Activitats entorn del Dia Inter-
nacional per a l’eradicació
de la pobresa
dilluns 17 d’octubre
Estàs conscienciat o concienciada? 
Vine a informar-te sobre el tema i 
les accions que farem.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Tornegi de Wii
dilluns 24 d’octubre 
Demostra si ets la o el millor amb 
els comandaments en el nostre tor-

neig de Wii. Hi haurà premi per al 
o la guanyadora. 
Horari: 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: el mateix dia fins a les 
17.30 h al Galliner
Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller gratuït de fotos 
divendres 31 d’octubre 
Vine i fes-te una sessió de fotos 
terrorífica. Tu poses les ganes i 
nosaltres la resta. 
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

Més informació: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Recorda que:
•  Com cada any, s’apropa el Túnel 

del Terror. La data és el dissab-
te 5 de novembre. T’atreviràs a 
entrar-hi? Si la resposta és no, no 
t’amoïnis, que hi haurà altres acti-
vitats fora.

•  El 12 d’octubre El Galliner roman-
drà tancat.

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. 

Quin ambient més espectacu-

lar hem viscut al IV Formi-

gueig.

Aquest dissabte de Festa Major 

la Comissió de Festes hem pre-

parat de nou la Gimcana fami-

liar, que inesperadament cada 

any se supera. 16 proves 

enguany més difícils i més 

divertides, però sempre amb 

l’esperit del Formigueig, que 

no és cap altre que passar una 

estona entretinguda amb la 

família o amb els amics.

Enguany ens hem 

trobat més de 300 

persones al Pinar de la Riera, 

des d’avis fins a nens en cotxet, 

i durant una bona estona hem 

pogut gaudir de l’essència veri-

table de la Festa Major. En un 

poble com el nostre, on la par-

ticipació de la gent és tan 

costosa, la Comissió de 

Festes estem satisfets i 

orgullosos que cada vega-

da l’assistència al Formi-

gueig creixi d’aquesta 

manera.

Volem agrair als partici-

pants i als col·laboradors l’es-

tona divertida que vam passar 

tots junts. Inclosa la gran bata-

lla final. Moltes gràcies a tots.

Aquests propers dies penjarem 

al blog http://www.lacomissio.

blogspot.com algunes de les 

fotografies, no censurades, que 

vam fer durant el Formigueig, i 

ja sabeu que sempre és interes-

sant i ens ajuda a millorar rebre 

els vostres comentaris i opini-

ons. També 

podeu posar-vos en contacte per 

a suggeriments al mail: comis-

siollicamunt@gmail.com. 

Visca la Festa Major!

Comissió de Festes

Ambient al IV Formigueig

Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, 

per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima 

de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o 

extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

o



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

OCTUBRE
Farmàcia Trullols: 1, 2 i 12 d’octubre
Farmàcia Portabella: 8 i 9 d’octubre
Farmàcia Valeta: 15 i 16 d’octubre
Farmàcia Esplugas: 22 i 23 d’octubre
Farmàcia Galceran: 29 i 30 d’octubre
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.

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
2n IES
93 841 90 99
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
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AGENDA OCTUBRE
Espai Garum
octubre
Andy Schuster. Escultura. 
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81; 
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Campanya de donació de sang
dijous 14 d’octubre
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: CAP La Cruïlla
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Castanyada-botifarrada
dissabte 29 d’octubre
Hora: 19 h
Lloc: Local Social de Can Farell
Organitza: Associació de Veïns de 
Can Farell

Constel·lacions familiars
diumenge 30 d’octubre
Hora: de 10 a 18 h (amb aturada al 
migdia per dinar) 
Lloc: El Galliner 
Inscripcions: El mateix dia
Preu: 28 euros
Més informació: 620 60 21 35 
(Carmen)
Organitza: Obertura de 
Consciència

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.

Cap de setmana a Salou
29 i 30 d’octubre
Hotel de quatre estrelles. Actuació 
de Marianico “El Corto”.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Preu: 95 euros (suplement indivi-
dual: 24 euros.
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

Visita a la fàbrica de cervesa 
“San Miguel” a Lleida
dimecres 5 d’octubre
Sortida des del punt d’origen en 
direcció a Lleida. Breu aturada per 

esmorzar. Arribats a Lleida, visita 
comentada a la fàbrica de cervesa 
Maho San Miguel, acompanyats 
d’una persona de l’empresa. 
Després, dinar en un restaurant a 
base d’amanida verda, arròs mar i 
muntanya, garró de pernil al forn, 
postres i pa, vi, cava, cafè i gotes. 
A la tarda, ball. 
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Preu: 38 euros
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 7, 14, 21 i 28 d’octubre
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Bingo
dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza:
Associació del Casal d’Avis

Activitats del Casal de la Gent Gran

Club de lectura
4 d’octubre
(cada primer dimarts de mes)
Tertúlia: Frankenstein de Mary 
Shelley. Si vols participar en el 
Club de Lectura que es fa a la 
Biblioteca, posa’t en contacte 
amb el nostre personal. 
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació i inscripcions: 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller d’escriptura
11 i 25 d’octubre
Si vols participar en el Taller 
d’escriptura que es fa a la 
Biblioteca, posa’t en contacte 
amb el nostre personal. 
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Preu: gratuït
Més informació i inscripcions: 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller de manualitats
divendres 14 d’octubre
“El caliu del bosc” a càrrec 
d’Elena Frauca. Per a nens/es a 
partir de 5 anys.
Hora: 18 h

Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Inscripcions: Inscripció prèvia 
a partir del 3 d’octubre, places 
limitades 
Més informació: Biblioteca Ca 
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Activitat infantil
dijous 20 d’octubre
“Paraules al bressol” a càrrec de 
Glòria Gorchs. Per a infants de 0 
a 3 anys. 
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Inscripcions: Inscripció prèvia 
a partir del 3 d’octubre, places 
limitades 
Més informació: Biblioteca Ca 
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte
dijous 27 d’octubre
Hora del conte “La màgia dels 
boscos”. A càrrec de Maite 
Mompart (narració) i Júlia 
Carrasco (música).
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Més informació: Biblioteca Ca 
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres


