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Programació de les festes
del Nadal 2011-2012
Arriben mesos sinònims de festes. És Nadal. L’Ajuntament ha
enllestit una programació festiva perquè tota la població, tant grans
com petits, pugui gaudir d’aquestes festes com es mereixen. Amb
aquest butlletí us hem adjuntat el programa d’activitats, del qual
seguidament us fem un resum.
PÀG. 3
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EDITORIAL
Editorial
Ja tenim aquí el Nadal. Temps d’il·lusió, de màgia i d’esperança. I l’Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats del poble, ha
organitzat un munt d’activitats per a totes les edats, perquè el Nadal no és tan sols per als nens.
Comencem la nostra festa nadalenca amb la Fira de l’Escudella; acte que fa uns anys s’havia perdut, però que es reprèn amb més
força i il·lusió que mai. Seguim amb la multitudinària Fira de Nadal, amb les seves paradetes, les seves activitats i el nostre Caga Tió.
També podrem gaudir del Parc Infantil de Nadal, ple d’activitats per a infants i adolescents. Enguany, també podrem gaudir d’una
petita representació dels Pastorets amb nens i nenes de la parròquia de Sant Julià.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Un any més, gaudirem de la Nit de l’Esport, on homenatjarem tots els esportistes destacats del nostre poble i tots els clubs esportius
locals. Tot i trobar-nos en un context econòmic difícil i sense precedents, des de el Consistori hem volgut fer un gran esforç per no
perdre aquest acte, optimitzant els recursos i posant més que mai, la màxima il·lusió i imaginació per poder-ho dur a terme.
Tenim la visita del Patge “Xumet” i la Cavalcada de SS.MM. els Reis Mags, que aquest any començaran la gran cavalcada des de
la Biblioteca de Ca l’Oliveres, i com no, un any més, podrem gaudir del tradicional Concert de Cap d’Any.
També vull recordar a tota la població que, durant aquest dies, es farà la recollida de d’aliments destinats a les famílies conciutadanes
mes necessitades, que, com a novetat, aquests aliments, es podran dipositar a tots els centre educatius del poble i a tots els locals
socials de cada barri.
Nomes em queda dir que, en nom de tot l’Equip de Govern i del personal municipal i en el meu propi, us desitgem unes bones
festes de Nadal i un feliç any 2012.
Per Santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per sant Esteve, un pas de llebre. Per Any Nou,
un pas de bou, i per sant Antoni, un pas de dimoni.

Enquesta ciutadana

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

Sí, participo a tantes com puc,
des que es començen. Aquest
any es reprèn la Fira de l’Escudella, tan típica de Lliçà. També
poso una paradeta a la Fira de
Nadal. Disfruto molt veient els
nens i nenes al Caga Tió i a la
Cavalcada de Reis. Jo trobo que
està tot molt bé i espero que
continuï així i no es vagi perdent.
Tot és millorable, però estic molt
contenta del que es fa.

Algun año he participado en las
actividades de Navidad como
el Parc Infantil i Juvenil de
Nadal y la Cavalcada de Reis.
Están bién pero últimamente
no he participado. Y creo que
podrían hacer más actividades
para los niños pequeños.

Jo quan treballava a l’escola
participava en les activitats de
Nadal que es feien a l’escola i
en algunes que es feien al poble.
Ara ja no perquè visc a dalt de
tot i necessito algú que em
porti; ja m’agradaria...

Vaig a la Fira de Nadal i a la
Cavalcada de Reis, però jo per
Nadal no surto gaire. I, si surto
a fer el volt, a vegades m’acosto
a veure alguna exposició.

Estan bé les activitats. Jo vaig a
veure la Fira de Nadal i també
participo en el Tió. També he
anat al Parc Infantil i Juvenil de
Nadal i m’agrada el que s’hi fa.
I a la Cavalcada de Reis també
hi vaig i m’agrada.

Maria Rosa Tatay
Ca l’Olilveres

Sergio Martínez
Ca l’Artigues

Dolors Pérez
Can Salgot

Jaume Jiménez
Ca l’Artigues

Andrea Rodríguez
Can Farell

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Programació de les festes del Nadal 2011-2012
Arriben mesos sinònims de festes. És Nadal. L’Ajuntament ha enllestit una
programació festiva perquè tota la població, tant grans com petits, puguin
gaudir d’aquestes festes com es mereixen. Amb aquest butlletí us hem
adjuntat el programa d’activitats, del qual seguidament us fem un resum.
la presentació del llibre Enigma Vallès del lliçanenc Sergio
Ramírez, a les 19.30 h, a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
El diumenge 4
de desembre
torna un acte
que
s’havia
q

La programació del Nadal
2011-2012 o la Festa Major
d’Hivern d’aquest any començarà el divendres 2 de desembre amb

perdut i que es reprèn amb illusió, la Fira de l’Escudella,
organitzada per Càritas Lliçà
d’Amunt, que tindrà lloc a la
plaça de Catalunya.
El cap de setmana següent, 10
i 11 de desembre, durant tot el
dia al llarg dels carrers de l’Aliança i de Foclh i
Torres,
tindrem
To
la XII Fira de
Nadal,
una fira
N
de venda de productes
artesans
du
relacionats
amb
re
aquestes
festes,
a
on
o també trobarem
tallers
b
infantils,
tasi
tets gastronò-
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de Clavé i la Coral l’Aliança.
Es pot consultar el llistat de les
parades que hi haurà a través
del web de l’Ajuntament, a la

ES REPR
REPRÈN LA FIRA
DE L’ESCUDELLA, UN ACTE
QUE S’HAVIA PERDUT

EL PATGE ANUNCIADOR I ELS REIS D’ORIENT

Amb els nostres Professionals ,
Obtindràs el millor servei i atenció
personalitzada.

mics, el Tió mes divertit del
món i una Cantada de Nadales, entre d’altres activitats
organitzades per l’Ajuntament,
la Comissió de Festes, el Cor

secció de Cultura. A la Fira de
Nadal es podrà comprar el
dolç lliçanenc anomenat Trena
de Santa Justa.

El dissabte 10 de desembre
també hi haurà un Concert
Coral de Nadal, a les 21 h, a
l’Església de Sant Julià, a càrrec
de la Coral Art i Unió de Parets
del Vallès, la Coral Infantil de
l’Escola Països Catalans i la
Coral l’Aliança, organitzat per
aquesta darrera coral.
El diumenge 11 de desembre,
a les 12 h, també hi haurà un
espectacle infantil organitzat
per l’ateneu l’Aliança, en
aquest mateix lloc: Cordes grillades, a càrrec de la companyia
La Botzina.

Venda de primeres marques adequades a les necessitats.
Preus competitius de mercat. Ordinadors, Portàtils. Tpv’s.
Serveis Informàtics Integrals. Servei Tècnic propi.
Software de Gestió concret per a cada pyme: Eurowin
Escola de formació: Particulars i en grup.
Solucions Web: Programació. Dominis. Hosting.
Màquinas papereria tècnica
Serveis de copisteria i Fax

Assessoria Informàtica de confiança

www.grupasinfor.es
Avda. Francesc Macià / Cr. Josep Tarradellas
08187 Sta. Eulàlia de Ronçana
El Rieral (Zona La Sala)
93 844 99 80

Sistemes de Seguretat i Videovigilancia.
Solucions Wifi. Instal.lacions a Guifi.net (xarxa gratuïta)
Instal.lacions Integrals d’Oficina.
Electrònica: Televisors, Home Cinema.
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En el següent cap de setmana,
el dissabte 18 de desembre,
l’Escola de Música de la Vall
del Tenes ha organitzat dos
concerts de conjunts instrumentals i orquestres a càrrec
de l’alumnat de l’escola, que
tindran lloc al matí a l’ateneu
l’Aliança.
Una setmana més tard, el
diumenge 25 de desembre,
el Grup d’Esplai torna a
organitzar el Quinto de
Nadal; a les 18.30 h, a l’ateneu l’Aliança.
Per la festivitat de Sant Esteve, el dilluns 26 de desembre,
a les 12 h, es farà una missa a
la parròquia de Sant Esteve

BUSQUEM PATGES REIALS
SI VOLS ACOMPANYAR AL PATGE ANUNCIADOR
I A SS.MM. ELS REIS MAGS D’ORIENT EN LA SEVA VISITA
A LLIÇÀ D’AMUNT, POSA’T EN CONTACTE AMB LA
REGIDORIA DE CULTURA AL 93 860 72 29 O ENVIA’NS
UN CORREU A CULTURA@LLICAMUNT.CAT.

L’ALCALDE AMB ELS TRES REIS D’ORIENT

de Palaudàries, cantada pel
Cor de Clavé.
Tampoc faltarà a la cita anual el
Parc Infantil i Juvenil de

EL TIÓ MÉS DIVERTIT DEL MÓN

CONCERT DE CAP D’ANY
UN ANY MÉS, L’1 DE GENER TINDREM EL CONCERT
DE CAP D’ANY. AQUEST CONCERT, QUE SERÀ GRATUÏT,
TINDRÀ LLOC EL DIUMENGE 1 DE GENER, A LES 19 H,
AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
Per assistir a aquest acte, cal
recollir invitacions a l’OAC
de l’Ajuntament, a partir del

Desembre de 2011

dilluns 12 de desembre, de 9
a 13 h i de 16 a 19 h. Aforament limitat.

REQUISITS:
• Tenir entre 12 i 16 anys
• Per acompanyar al Patge
del Patge Anunciador:
- Tenir disponibilitat els
dies 2, 3 i 4 de gener

Nadal amb l’objectiu d’oferir
un espai d’activitats per als més
petits i també per als joves del
municipi durant les festes nadalenques. Instal·lat al Pavelló
Municipal d’Esports, obrirà del
dimecres 28 al divendres 30 de
desembre en horari de tarda de
16 a 20 h.
Ja dins de l’any 2012, el diumenge 1 de gener, a les 19 h, al
Pavelló Municipal d’Esports,
s’oferirà el tradicional Concert
de Cap d’Any.
Els dies següents, el dilluns 2, el
dimarts 3 i el dimecres 4 de
gener, a la tarda, tindrem la
visita del Patge Xumet, organitzada per l’Ajuntament i les
associacions veïnals, que s’assegurarà que totes les cartes dels
nens i nenes de Lliçà d’Amunt
arribin a temps a SS.MM. els
Reis Mags d’Orient.
Aquests mateixos dies, 2, 3 i 4 de
gener, els nens i nenes també
podran gaudir de Cinema Infantil al pavelló de l’Institut Lliçà.

• Per acompanyar a S.M. Els
Reis Mags
- Tenir disponibilitat el dia
5 de gener
• Tenir ganes de passar-ho
molt bé

PARADES DE LA FIRA DE NADAL

TALLER DE L’ESTRELLA D’ORIENT

ENGUANY LA CAVALCADA
DE REIS COMENÇARÀ DES DE
LA BIBLIOTECA
El dijous 5 de gener arribarà la
Gran Cavalcada de Ses
Majestats els Reis Mags
d’Orient, que enguany començarà la cercavila des de la Biblioteca de Ca l’Oliveres. Un cop
acabada la cavalcada, els nens i
nenes podran saludar personalment Ses Majestats i rebre
un petit obsequi de mans seves
al Pavelló Municipal d’Esports.
Prèviament a la cavalcada, Ses
Majestats visitaran els Centres
Cívics de Palaudàries i Ca l’Artigues.

Com a punt i final a aquestes
festes, arriba la festivitat de
Sant Julià, patró de Lliçà
d’Amunt, el dissabte 7 de
gener. Per celebrar aquesta
diada hi haurà la XXIX Trobada de Corals de la Vall del
Tenes, organitzada per la
Coral l’Aliança, a les 18 h, a
l’església de Sant Julià, i també
hi haurà un concert del grup
musical Els Catarres, a les
23 h, a l’ateneu l’Aliança, organitzat per l’Ajuntament amb la
col·laboració de l’ateneu L’Ali-

ança. El concert està inclòs
dins del cicle MUDA’T.
Finalment, el diumenge 8 de
gener hi haurà una representació d’escenes d’“Els Pastorets”,
a les 18 h a la plaça de l’Església, a càrrec dels nens i nenes
de la catequesi de la Parròquia
de Sant Julià.
L’Ajuntament i les entitats i
associacions que participen en
l’elaboració d’aquesta programació desitgen que passeu
unes festes d’allò més entretingudes.
Per a més informació:
Regidoria de Cultura
(93 860 72 29 o
cultura@llicamunt.cat)
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Folk festiu per a la
celebració de Sant
Julià amb Els Catarres
Lliçà d’Amunt celebrarà, el dissabte 7 de gener,
la festivitat del seu patró, Sant Julià

La celebració d’aquesta diada
comptarà amb la XXIX Trobada de Corals de la Vall del Tenes
a càrrec de la Coral de Lliçà de
Vall, la Coral Sant Vicenç
de Riells del Fai, la Coral l’Amarant de Bigues, la Coral Lo Lliri
de l’Ametlla del Vallès i la Coral
l’Aliança de Lliçà d’Amunt, la
qual organitza aquest acte. La
trobada serà a les 18 h a l’església de Sant Julià.
I a les 23 h, a l’ateneu l’Aliança,
s’oferirà un concert del grup
musical Els Catarres, organitzat
per l’Ajuntament amb la collaboració de l’ateneu L’Aliança.
L’aforament al concert és limitat i les estrades es posaran a la
venda a partir del dilluns 12 de
desembre a l’OAC de l’Ajuntament.
El preu de les entrades és de
8 euros si es compren anticipa-

dament, per a socis de l’Aliança i per a persones amb els carnets d’El Galliner i/o la Biblioteca Ca l’Oliveras.
Si l’entrada es compra el mateix
dia del concert, a la taquilla de
l’ateneu, el preu serà de
10 euros.
Els Catarres és un trio musical
força peculiar: un guitarrista que
canta, un contrabaixista i un
acordionista que amb els peus
toca el bombo i la pandereta. Va
néixer a finals del 2010 i des de
l’èxit del seu primer concert i del
seu primer single “Jenifer” no ha
parat de tocar arreu dels Països
Catalans donant a conèixer la
seva peculiar proposta de folk
festiu. És un dels directes més
atractius i festius de l’actual escena musical catalana.
Aquest concert està inclòs dins
del cicle MUDA’T.

Torna el Parc Infantil
i Juvenil de Nadal
L’Ajuntament organitza un any més el Parc Infantil i Juvenil de Nadal amb
l’objectiu d’oferir un espai d’activitats per als més petits i també per als
joves del municipi durant les festes nadalenques.
El Parc Infantil i Juvenil de
Nadal, instal·lat al Pavelló
Municipal d’Esports, obrirà
del dimecres 28 al divendres 30
de desembre en horari de tarda
de 16 a 20 h.
Hi haurà activitats variades per
a nens i nenes i joves de totes
les edats. Per als nens i nenes hi
haurà tallers creatius, inflables,
maquillatge, zona per a nadons
i espais de jocs diversos, entre
d’altres activitats. I per als joves
de més de 12 anys hi haurà
l’espai d’ordinadors i consoles
i les activitats exteriors, com el
paintball o el segway.

També hi haurà altres sorpreses, perquè els lliçanencs
d’aquestes franges d’edat gaudeixin d’un bon Nadal.

Per a més informació:
www.llicamunt.cat
http://elgalliner.blogspot.com/
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Les Biblioteques
de la comarca estrenen
pàgina a Facebook
El passat 24 d’octubre, Dia de la Biblioteca, es va posar en funcionament
el Facebook de les Biblioteques del Vallès Oriental: www.facebook.com/
bibliotequesvallesoriental.
Amb aquesta iniciativa s’espera
obtenir una major visibilitat del
treball en xarxa i, per tant, un
millor aprofitament dels recursos, serveis i activitats que oferei-

xen les biblioteques públiques
dels municipis de la comarca.
Els lliçanencs i lliçanenques
que vulguin estar informats de
les hores de conte, tallers, con-

La literatura i els contes
en els primers anys de vida,
a la biblioteca
Els Prellibres de Munari és el títol de l’espectacle
que es portarà a terme el proper dissabte 17 de
desembre a les 11 del matí a la Biblioteca Ca
l’Oliveres.

ferències i altres actes que es
portaran a terme a les biblioteques de la comarca poden connectar-se a la xarxa, a més de
participar-hi activament.

Es tracta d’una petita producció teatral destinada a infants
d’1 a 4 anys amb la intenció de
donar a conèixer els llibres
d’aquest artista, que tenen una
clara intenció educativa, llibres
oberts a diverses catalogacions:
s’hi pot jugar, són enginyosos i
divertits i, sempre, sorprenen.
Qui és Bruno Munari?
Després de la Segona Guerra
mundial, Itàlia gaudeix d’una
etapa de gran vitalitat artística
i intel·lectual, i entre els artistes d’aquesta època hi ha en
Bruno Munari.
Munari és un artista total,
polifacètic, que conjuga el
talent en plural: pintura, escultura, happening per a galeries
d’art i museus... i que treballa
com a dissenyador industrial i
firma un munt de portades per
a la indústria editorial.
Durant la seva vida, Munari va
viure envoltat de llibres; en va
publicar com a escriptor, com
a il·lustrador, com a investigador..., i molts els va dedicar als
infants.
Va ser un autor prolífic. Algunes de les obres reflecteixen
l’experimentació constant que
feia amb els llibres, els materi-

als, les textures, els colors, la
il·lustració...
Als anys vuitanta del segle vint,
va decidir sintetitzar les seves
exploracions en una divertida
col·lecció de dotze llibres per als
més menuts. L’I Prelibri és una
col·lecció de llibres per a lectors
que encara no llegeixen, de format quadrat i d’uns 10 cm.
Aquests llibres no tenen text, es
poden mirar del dret i del revés,
i proposen diferents experiències tàctils; un és de fusta, l’altre
de cartró, de feltre, de plàstic...,
per fer un preaprenentatge de la
lectura. I tots tenen un tresor
amagat, perquè Munari tenia el
convenciment que, si un infant
experimenta el plaer de trobar
un tresor en un llibre, molt probablement continuarà fent-ho
durant tota la seva vida.
Durant tot el mes de
desembre, la Biblioteca
disposarà d’un lot de llibres
artístics dirigit als petits
lectors: nadons, infants i
joves. Són uns llibres amb
un enfocament artístic i
expressament dissenyats
per a petits ulls (visió) i
petites mans (tacte).
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La Nit de l’Esport canvia de data
La propera edició de la Nit de l’Esport tindrà lloc el divendres 20 de gener.

L’ANY PASSAT HI VAN ASSISTIR PROP DE 800 PERSONES

Des de la recuperació de la Nit
de l’Esport, la data escollida
per celebrar aquest esdeveniment esportiu era el segon
divendres del mes de desem-

que dia a dia realitzen el conjunt d’esportistes de Lliçà
d’Amunt.
Com sempre, l’acte consistirà
en un sopar, el lliurament de

LA NIT DE L’ESPORT S’HA INSTAURAT
COM LA FESTA MÉS IMPORTANT
DEL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI
bre. La propera edició, però,
canviarà de data i tindrà lloc el
20 de gener.
La Nit de l’Esport s’ha instaurat com la festa més
important del teixit esportiu
del municipi i es realitza com
a reconeixement a l’esforç

Els tiquets per assistir a la Nit
de l’Esport es poden comprar
a l’OAC de l’Ajuntament, al
Pavelló Municipal d’Esports,
al Bar del Camp de Futbol i al
Bar del Pavelló, ja a partir
d’aquest mes de desembre. El
preu és de 10 €.

ELS PREMIATS DE L’ANY PASSAT AMB L’ALCALDE, EL REGIDOR D’ESPORTS I SANDRO ROSSELL

L’Ajuntament espera que
l’assistència a la festa de l’esport lliçanenc sigui més

nombrosa, participativa,
igualitària i esportiva que
mai.

premis, reconeixements i mencions especials, i actuacions i
sorpreses.
Les entitats esportives, amb
una gran capacitat per promocionar l’esport municipal,
també seran protagonistes
d’aquesta trobada.
ACTUACIÓ DE LES STARLETS I EXHIBICIÓ DE TRIAL DE L’EDICIÓ PASSADA

Inici del cicle de passejades per a Gent Gran
“Caminem cap als cent”
El passat 19 de novembre, a Santpedor, es va donar l’inici al Cicle de Passejades per a Gent Gran “Caminem cap als Cent” que
organitza la Diputació de Barcelona i a la qual està adherida la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
La finalitat d’aquest programa és promoure el caminar
com una forma molt saludable de fer esport i molt recomanable per a aquest collectiu. A part, s’hi afegeix un
factor social molt important
i també el fet de conèixer

indrets de la província de
Barcelona. Enguany, a banda
d’organitzar la passejada per
Lliçà d’Amunt el mes de
març, anirem als municipis
de Santpedor, Cornellà de
L l o b r e g a t i S a n t Jo a n
Despí.

Per poder participar en aquestes passejades s’ha de ser major
de 55 anys i realitzar activitat
física al Pavelló d’Esports o als
Centres Cívics de Palaudàries
o de Ca l’Artigues.
A causa del nombre de persones que volen participar en

aquest programa i del fet que
només hi pot anar un autocar, la participació a les passejades es fa mitjançant un
sorteig entre totes les persones apuntades i que tinguin
els requisits necessaris per
poder-hi participar.

Està previst acabar aquest
cicle de passejades entre els
mesos d’abril i maig amb una
cloenda multitudinària on
participaran tots els municipis de la província de Barcelona que s’hagin adherit en
aquest programa.
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Neix LLAC, plataforma del comerç local
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt posa en marxa la pàgina web Lliçà d’Amunt Comerç (LLAC).
L’Ajuntament, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, ja fa uns mesos que treballa en la creació d’un portal
web on es reculli tota la informació sobre el comerç del
nostre poble: botigues, empreses..., atès que les noves tecnologies han esdevingut una
eina diària i imprescindible
en la nostra feina i en el nostre
dia a dia.
Per això, ha nascut LLAC
(Lliçà d’Amunt Comerç), amb
la intenció d’obrir el nostre
comerç local més enllà del nostre poble, a més de donar-se a
conèixer a tota la població.

Segons el regidor de Promoció
Econòmica, Albert Iglesias, la
situació econòmica sense precedents que estem patint motiva l’Ajuntament, ara més que
mai, a fer costat al petit comerç
local i des de l’adminstració local s’aposta fort per
aquest nou projecte.
LLAC és una plataforma que
ha posat en marxa la Regidoria
de Promoció Econòmica perquè sigui pont entre els comerços del poble i els seus consumidors. Ofereix la possibilitat
de conèixer l’oferta comercial de Lliçà d’Amunt i és la
porta oberta al món a través

d’Internet del teixit comercial,
empresarial i professional que
s’ofereix des del poble. Finançada per l’Ajuntament, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, s’ha volgut potenciar la

possibilitat d’una pàgina única
en la qual es recullin totes i
cadascuna de les activitats del
sector.
LLAC té la característica de ser
una eina dinàmica en la qual

tots els comerços adscrits tenen
la possibilitat de fer difusió
dels seus productes amb imatges i peculiaritats dels mateixos. L’edició i la gestió es una
qüestió pròpia de cada comerç
i aquest fet dóna valor afegit
als mateixos empresaris.
Cadascun d’ells, a més, pot
difondre tot allò que pugui
desenvolupar el seu negoci.
L’Ajuntament, per la seva part,
gestionarà i editarà totes aquelles notícies relacionades i
també donarà publicitat a les
ofertes laborals que publica el
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes (SOVT).

Formació ocupacional subvencionada a la Vall del Tenes
Oferta formativa subvencionada al 100% pel Fons Social Europeu i el SOC que es farà a la Vall del Tenes des del Servei
d’Empresa i Ocupació de la Mancomuntat (és imprescindible que les persones interessades reuneixin els requisits marcats):
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Campanya informativa sobre residus:
els envasos lleugers i el vidre
Durant el mes de desembre es farà una campanya informativa sobre la
gestió dels residus per tal de millorar el reciclatge dels envasos lleugers i
els envasos de vidre.
Aquesta campanya està subvencionada íntegrament pels Sistemes Integrats de Gestió ECOEMBES
(envasos lleugers) i ECOVIDRIO (envasos de vidre).
L’actuació consistirà a col·locar un punt d’informació a diferents indrets del municipi, tals com l’Ajuntament, els centre cívics, el mercat, la fira de Nadal o certs establiments comercials del municipi. Podeu
consultar el calendari i els indrets a www.llicamunt.cat.

Què és la recollida
selectiva?
És un servei de recollida específic per a cada tipus de residu
mitjançant un contenidor per
a cada material: la matèria
orgànica, el paper i el cartró,
els envasos lleugers i el vidre. A
la deixalleria també es fa recollida selectiva!
Si no participem en la recollida
selectiva els residus han d’anar
a l’abocador i la incineradora,
que són plantes de tractament
molt cares que hauríem de
reservar exclusivament per a
allò que no es pot reciclar.
Els envasos
La majoria de productes de
consum van embolcallats amb
envasos per motius sanitaris i
comercials. Una vegada consumits aquests productes
aquells envasos tan atractius i
útils es converteixen en residus, amb el risc de desaprofitar grans quantitats de matèries primeres i energia si van a
parar a l’abocador o la incineradora.
Per poder reciclar aquests
materials cal obligatòriament
establir la seva recollida selectiva. Per aquest motiu fa molts
anys va començar la recollida
del vidre, amb el contenidor de
color verd, i, des de finals dels
anys 90, va començar la recollida dels envasos lleugers amb
el contenidor groc. A partir de
l’any 1997, amb la Llei 11/97
d’envasos i residus d’envasos
que actualment està en revisió,
els sectors industrials implicats
van crear ECOEMBES i ECOVIDRIO, que gestionen els

Sistemes Integrats de Gestió
d’aquests materials.

El punt verd
Per llei, el sector de l’envasat
de productes ha de pagar per
cada envàs posat al mercat
espanyol una quantitat de
diners a ECOEMBES o ECOVIDRIO, de diferent import
segons el material que es tracti,
per tal de sufragar el cost de la
seva posterior recollida selectiva. Així, el punt verd imprès
en un envàs és el símbol que
identifica que l’empresa envasadora participa d’aquest sistema i ha pagat aquesta
quantitat per a aquell
envàs concret.

una petita quantitat per pagar
el cost de la recollida selectiva,
per la qual cosa ja paguem pel
seu reciclatge.
Però en última instància depèn
de nosaltres: hem de dipositar
l’envàs al contenidor que toqui
perquè el sistema tingui sentit
i per no haver de pagar dues
vegades pel mateix.
ECOEMBES sufraga el cost
de la recollida selectiva d’envasos lleugers i una part del
cost de la recollida selectiva de
cartró, atès que una part
important d’envasos estan fets
de paper o cartró.
ECOVIDRIO sufraga el cost
de la recollida selectiva dels
envasos de vidre.
El contenidor groc és per als
ENVASOS LLEUGERS
Per envasos lleugers s’entén:

• Els envasos de plàstic:
ampolles, embolcalls tipus
film, bosses de plàstic.
• Els envasos metàl·lics: llaunes de conserva, aerosols,
taps d’altres envasos, paper
d’alumini.
• Els envasos mixtos com el
tetrabric, que conté cartró,
plàstic i, sovint, alumini.
• Porexpan.
• Bosses i film de plàstic.
• Paper d’alumini.
• Taps de plàstic o metàl·lics.

NO s’hi pot dipositar:
• Altres residus de plàstic.
• A Lliçà d’Amunt trobem
dins del contenidor groc un
gran nombre d’altres residus de plàstic que no són
envasos, tals com penjadors, hules, joguines i
altres. Aquests materials,
tot i ser de plàstic, no són
envasos i no poden participar d’aquest sistema de
recollida selectiva.
• Envasos de productes
tòxics.
• Envasos de cartró.
• Envasos industrials.
El contenidor verd és pels
ENVASOS DE VIDRE:
S’hi pot dipositar recipients i
ampolles de vidre.

ECOEMBES o ECOVIDRIO recapten els
diners i els reparteixen
entre les comunitats
autònomes i els ajuntaments, que són els que
fan front directament
als costos de la recollida
selectiva. Aquells també
es fan càrrec del cost de
les plantes de triatge
que siguin necessàries
per garantir el reciclatge del material.
En el cost de compra de
qualsevol producte
envasat hi ha inclosa

NO s’hi pot dipositar:
• Altres estris i objectes de
vidre: gots, plats, vidre pla,
etc. La composició i el punt
de fusió d’aquests estris són
diferents dels dels envasos i
la seva barreja provoca molt
problemes pel reciclatge.
• Taps de les ampolles de plàstic o metàl·lics.
• Bombetes i fluorescents.
• Vidre pla.
• Miralls.
• Bosses de plàstic.
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ENCARA HI HA PLACES A LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
US INFORMEM QUE ENCARA QUEDEN ALGUNES VACANTS
PER COBRIR A LES DUES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS. SI VOLGUÉSSIU MÉS INFORMACIÓ,
POSEU-VOS-HI EN CONTACTE:
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
D’1 a 2 anys: 1 vacant
c/ del Segre, 63
Tel. 93 864 59 54
palaudarieseb@llicamunt.cat

Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
D’1 a 2 anys: 4 vacants
De 2 a 3 anys: 4 vacants
c/ de Llívia, 2
Tel. 93 841 53 31
espurnaeb@llicamunt.cat
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La Policia Local
celebra el seu patró
La Policia Local de Lliçà d’Amunt va celebrar el passat dissabte 29 d’octubre
la diada del seu Patró, en un acte presidit per l’alcalde, Ignasi Simón, i el
delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador Jorba.

Material gratuït sobre
cuidadors familiars
EL COS DE POLICIA LOCAL I EL DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL AMB L’ALCALDE I EL DELEGAT DEL GOVERN

El Casal de la Gent Gran disposa de material imprès sobre les
persones cuidadores de familiars dependents. Aquest material es va distribuir entre els participants al Taller de Cuidadors
Familiars de Persones Dependents de l’Obra Social Funda-

ció “la Caixa”. Les persones que
no hagin participat en aquest
taller però estiguin interessades
a tenir aquest material poden
passar pel Casal de la Gent
Gran o per Serveis Socials a
sol·licitar-lo i se’ls lliurarà gratuïtament.

El Casal de la Gent Gran,
espai expositor
per a artistes locals

El Casal de la Gent Gran ofereix la sala gran als artistes del
poble que vulguin exposar-hi
les seves obres, les quals puguin

penjar-se a la paret. La petició
s’ha de fer via instància a l’Ajuntament i es prioritzaran segons
l’ordre d’entrada.

L’acte va congregar a la plantilla del cos policial del municipi, amb els seus familiars, al
cos de Voluntaris de Protecció
Civil i a les autoritats locals,
que un anys més, van celebrar
el patró de la Policia, Sant
Miquel, en un acte festiu destacat pel lliurament de diversos reconeixements.
El cap de la Policia Local,
Daniel Soriano, va ser l’encarregat d’obrir l’acte agraint la
presència de les persones assistents. En el seu discurs va felicitar els agents del cos pels
bons resultats obtinguts l’any
2010, especialment quant a la
notable reducció de l’accidentalitat i la disminució dels illícits penals, i va encoratjar-los
a potenciar l’esperit de servei
per tal de fer front a l’època de
racionalització de recursos en
la qual restem immersos amb
l’objectiu d’aconseguir noves
fites en el futur.
Després de les paraules del cap
de la Policia Local va ser el torn
del delegat del Govern de
Generalitat a Barcelona, Salvador Jorba. Va iniciar el seu discurs parlant de la importància
de la seguretat com la base per
a la llibertat, premissa necessària en qualsevol estat democràtic. Va elogiar la vocació de
requereix la professió policial i

va enllaçar el seu discurs amb el
marc actual de crisi que dificulta la distribució dels recursos i
el manteniment dels serveis. En
l’actualitat, segons paraules del
delegat, “es necessita molta mà
esquerra per atendre els conflictes de la població i es requereix
l’acció coordinada de policia,
serveis socials, ajuntament i
Generalitat”. En aquest sentit
va parlar de dues normatives
que han de facilitar aquesta
coordinació: el nou Sistema de
Policia de Catalunya i la Llei
d’ús de l’espai públic. Salvador
Jorba va finalitzar el seu discurs
felicitant a la plantilla per la
bona feina feta.
L’alcalde i regidor de Governació, Ignasi Simón, va ser l’encarregat de finalitzar el torn de
paraules. El discurs de l’alcalde
va tenir l’objectiu de mostrar
els bons resultats del cos policial de Lliçà d’Amunt a través
de les xifres de l’estudi del Cercle de Comparació de la Diputació. En aquest sentit, es va
mostrar molt satisfet dels resultats en l’àmbit de la seguretat,
en el qual la xifra de fets delictius és molt inferior a la mitjana, i també va destacar la
reducció del nombre de delictes contra el patrimoni. Pel que
fa a l’àmbit assistencial, va parlar del gran nombre d’actuaci-

ons fetes per la policia de proximitat, sobretot amb la gent
gran, i el patrullatge preventiu.
L’alcalde va recordar el Conveni sobre violència de gènere
signat amb el cos de Mossos
d’Esquadra, que ha fet augmentar les actuacions de seguiment. En últim terme va destacar els bons resultats en l’àmbit de trànsit, segons l’estudi,
la Policia Local de Lliçà és la
que posa menys multes per
habitant, i com a fet molt significatiu va remarcar la considerable reducció del nombre
d’accidents en un 72,84%
entre l’any 2002 i l’any 2011.
Per finalitzar el seu discurs,
Ignasi Simón va agrair la feina
feta i la implicació de tots els
membres del cos policial, i
també la tasca del cos de Voluntaris de Protecció Civil per
l’ajuda que presta a la policia.
Després del torn de paraules,
es va projectar un vídeo en el
qual es mostrava el dia a dia de
la tasca policial, amenitzat
amb unes pinzellades d’humor, que va fer gaudir el públic
assistent.
Per concloure l’acte, el cap de
la Policia Local, Daniel Soriano, l’alcalde, Ignasi Simón, i el
delegat del Govern, Salvador
Jorba, van lliurar diferents
reconeixements.
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI
DEL 27 D’OCTUBRE
1.- Aprovació provisional de la
Modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici de 2012.
El Ple va aprovar provisionalment per a
l’exercici de 2012 i següents la modificació de les ordenances fiscals i va derogar
l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació del servei d’ajuda a la llar
i teleassistència.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va
comentar que, tenint en compte la situació de crisi econòmica, la voluntat de
l’Ajuntament és de mantenir gairebé totes
les ordenances fiscals i no augmentar-ne
el preu. L’IBI, per exemple, que és la més
important o costosa per al ciutadà, baixa
el tipus del 0,761 al 0,692%, tot i que la
quota a pagar pujarà o baixarà depenent
de la revisió cadastral. I, les escombraries
només s’apugen el 3% corresponent a
l’IPC, igual que alguna altra taxa menor.
La resta es manté com al 2010.
ERC va dir que, menys l’IBI, les taxes
importants pujaven un 3%: escombraries, clavegueram, llicències... Aquest grup
polític municipal va comentar que, tot i

l’opció d’estabilitzar l’IBI i només augmentar l’IPC de la resta, trobava a faltar canvis
en les bonificacions de les taxes importants
per millorar-les i actualitzar-les.
CiU va voler puntualitzar que, si bé l’IBI
baixava el tipus, l’Ajuntament no recaptarà menys diners, i per a 4.050 famílies
la quota s’apujarà, perquè amb la revisió
cadastral el seu immoble haurà pujat de
valor.
L’alcalde, Ignasi Simón, també va puntualitzar que, per a 3.080 famílies, el rebut
de l’IBI baixarà. Simón també va dir que
l’esforç fiscal familiar no arriba a l’1,5%:
10 euros l’any com a màxim o 4 euros
l’any com a mínim. En referència a les
bonificacions, l’alcalde va dir que, amb la
situació econòmica actual, tot i que es va
plantejar, no se n’han pogut fer de noves, i
que ja s’ha fet un esforç per no augmentar
les ordenances fiscals.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

2.- Aprovació de la Modificació
d’Ordenances Municipals per a
l’exercici de 2012.

El Ple va derogar l’Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres i
l’Ordenança municipal reguladora dels
criteris per a l’adjudicació d’ajudes econòmiques anuals a activitats d’entitats de
Lliçà d’Amunt. També va aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la
gestió de runes i terres i l’Ordenança de
subvencions de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt. I va aprovar inicialment la
modificació de les ordenances municipals
següents: Ordenança regulador de l’ús
de les instal·lacions esportives municipals; Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública en l’àmbit
d’establiments de restauració, jocs d’atzar,
d’ambientació musical i d’espectacles i
similars; i Ordenança municipal de policia
i de bon govern.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
es derogaven dues ordenances municipals
perquè eren antigues i que se n’aprovaven
dues de noves adaptades a l’actualitat: la
de runes i terres, adient amb l’Agència de
Residus; i la d’ajuts i subvencions, adaptada a la nova normativa. També va dir que
es modificaven altres ordenances municipals per adaptar-les a noves normatives.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ

CiU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

3.- Acceptació de la subvenció del
Departament d’Ensenyament
per al finançament del sosteniment de les places de llars
d’infants de titularitat municipal
per al curs 2010-2011.
El Ple va acordar d’acceptar la subvenció que
atorga el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt per al finançament del
sosteniment de les places de llars d’infants
de titularitat municipal per al curs 201011: 172.800 euros per 108 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal Nova
Espurna i 158.400 euros per 99 alumnes
escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal
Palaudàries.
La regidora d’Ensenyament, María Eugenia
Sanz, va explicar que cada any les subvencions són menors i que l’Ajuntament es fa
càrrec del dèficit. Per això, l’ensenyament a
les escoles bressol municipals s’està duent a
terme com sempre, tot i que enguany s’està
estudiant com reduir despeses a nivell
intern. Per a l’any vinent, també s’estudiarà

3€

com tirar endavant amb menys diners, va
dir la regidora.
L’alcalde, Ignasi Simón, va afegir que
s’havia fet arribar una queixa al director general d’Ensenyament i que
també s’estava pressionant a través de la
Federació de Municipis de Catalunya i de
l’Associació Catalana de Municipis. Simón
també va explicar que passa el mateix
amb l’escola de música, que també ha vist
reduïda la seva subvenció. L’Alcalde va dir
que l’Ajuntament buscaria fórmules per
mantenir aquests ensenyaments, però que
confiava que l’administració autonòmica
apostés per l’escola pública.
ERC va expressar el seu rebuig per la retallada de les subvencions tenint en compte l’esforç que fa l’Ajuntament en aquest
àmbit. Aquest grup polític municipal va
dir que l’aposta del poble per les escoles
bressol municipals ve de fa 25 anys, que
són un mitjà de cohesió social, de creació
de societat i col·lectivitat, que són molt
més que un servei per entretenir nens i que
esperava que al 2012 l’Ajuntament fes un
esforç per mantenir-ne la qualitat.
L’alcalde, Ignasi Simón, va expressar el
seu acord amb els desitjos i plantejaments
d’ERC.
UNANIMITAT

DE DESCOMPTE PER CADA COMPRA DE 30€
(PRESENTANT AQUESTA PUBLICITAT)

OBERT TOTS ELS DIES

Carrer Anselm Clace 111
50m de l´Aliança - Parking davant de la Loteria
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El triatleta lliçanenc Rafa Espinar,
rècord comarcal d’ironman
El triatleta lliçanenc Rafa Espinar, del Club Triatló Granollers, és el nou recordista comarcal d’ironman. Espinar va completar les distàncies de
3.800 metres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta de carretera i una marató de 42,195 qui-

lòmetres a peu, en 9 h 22 m i
47 s, en la Challenge Costa de
Barcelona, disputada a Calella
(Maresme), el passat 2 d’octubre. D’aquesta manera, el triatleta supera en deu minuts l’anterior rècord comarcal establert
per Xavi Serrano, de Canove-

EL TRIATLETA SUPERA EN DEU
MINUTS L’ANTERIOR RÈCORD
COMARCAL

RAFA ESPINAR

lles, del BB-Triatló l’Ametlla.
Fins ara, la millor marca de
Rafa Espinar, vigent campió
d’Espanya de triatló en llarga
distància, en ironman era de
9 h 34 m.
Rafa Espinar dóna les gràcies
a tota la gent que l’ha ajudat

durant aquest any: Esclat;
TBikes; BTTConcos; l’Ajuntament; J. C.; Leo, l’entrenador; la seva família (les seves
germanes, que han fet de cangur una pila de vegades; els
seus sogres, que també han
fet de cangurs, i, sobretot, la

seva dona, la Yoli, per la seva
paciència). “Tot el que he
aconseguit fins ara ho dedico
a tots ells, perquè ells posen la
paciència i jo les ganes”,
comenta el triatleta. “Sense
vosaltres no ho hagués pogut
fer”, conclou.

Naixements a Lliçà d’Amunt
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.

“Un nacimiento representa el principio de
todo; es el milagro del presente y la esperanza del futuro.”
Dylan Steeven Roldan Pando
Nascut el 12/10/2011 a les 13:04 pm

Pare: Yeison Javier Roldan Ayala
Mare: Stephanie Del Pilar Pando Soto
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OPINIÓ
Grups Municipals

Desde el PSC queremos, una vez más,
recordar lo que ha sido para nosotros
una consigna, sin ambigüedades,
dando la cara y con la verdad por
delante. En diferentes ocasiones
hemos dicho que la participación ciudadana es nuestro caballo de batalla.
Ahora más que nunca, es necesario
recordarlo y volver a poner en práctica
un ejercicio tan democrático como
fructífero para el conjunto de la ciudadanía de Lliçà d’Amunt. La situación que estamos viviendo requiere el
esfuerzo de todos; esta herramienta
pone de manifiesto la oportunidad
del diálogo en pro de la ciudadanía.
El próximo mes de enero se celebrará
un debate entre todos los partidos
políticos con representación del
municipio.
Nace “Lliçà a debat”: cada representante de los grupos políticos con
representación en el municipio podrá
hacer una exposición de la situación
del municipio, además de proponer o
sugerir lo que a su parecer estime
oportuno. Esto sería el primer bloque
de los dos que forman el debate.
En el segundo bloque las entidades
vecinales, culturales, deportivas y ciudadanos y ciudadanas en general,
como público asistente, tendrán también su participación y podrán opinar
y preguntar aquello que consideren
oportuno.
Los temas propuestos a tratar se dividen en cinco partes:
• Economía y empleo: exponer las
propuestas para incentivar la economía del municipio y el empleo.
• Inversiones: exponer cuáles son las
inversiones necesarias y urgentes
que hay que hacer en el municipio,
tanto en materia de infraestructuras
como de equipamientos.
• Servicios a las personas: exponer la
planificación para mejorar los servicios a las personas y cuáles son los
servicios que más hacen falta.
• Medio ambiente: exponer las propuestas en materia de medio ambiente.
• POUM: exponer las líneas que
debería seguir.
El debate será televisado por la VOTV
y se podrá seguir por la red social de
Facebook y Twitter.
Desde el PSC deseamos a todos los
ciudadanos y las ciudadanas de Lliçà
d’Amunt unas felices y entrañables
fiestas navideñas.
¡Feliz Navidad, Lliçà d’Amunt!

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació,
en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho
consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Quan rebin l’Informa’t núm. 48 ja es
coneixerà el resultat de les eleccions
generals del 20 de novembre que,
segons la majoria dels sondejos realitzats fins al moment, donen com a clar
vencedor el Partit Popular, que tindria la facultat de formar govern. A
Catalunya, el Partit Popular aconseguiria un gran resultat i es convertiria
en la segona força política. No obstant, les enquestes més fiables són les
del dia de les eleccions, on cada ciutadà pot decidir lliurement l’opció
política que consideri més adequada.
Com diu la dita, no és pot dir blat
fins que sigui al sac i ben lligat i, si pot
ser, venut i cobrat.
Creiem que en aquests temps difícils
que estem travessant cal tenir un
govern fort al qual no li tremoli el
pols a l’hora de prendre segons quines
decisions, que no sempre són enteses
o valorades positivament per alguns
sectors de la societat, però que si no
es prenguessin seria, a la llarga, perjudicial per a tots els ciutadans.
Ha de ser un canvi no d’ideologia política solament, sinó un canvi per a tots.
Espanya necessita un canvi de govern
que doni confiança a la societat i al
món empresarial i financer perquè
inverteixi i no es quedi de braços plegats mentre tenim més de 700.000 aturats a Catalunya i més 5.000.000 a
tota Espanya. Un 21% de la població
activa aturada, pràcticament igual que
quan vam entrar a governar l’any
1996. El 2004 vam deixar el govern
amb una taxa d’atur per sota del 8%.
Quan els populars han governat s’han
creat riquesa i llocs de treball; altres
han generat atur i pobresa.
Espanya ha estat a punt de ser intervinguda pel Fons Monetari Internacional i
europeu i això seria perjudicial per a
tots ciutadans espanyols, i sobretot per
a Catalunya, que és i ha estat sempre la
locomotora de l’economia espanyola.
Per tant, ara és el moment en què tots
hem de col·laborar posant-hi el nostre
granet de sorra. Tenim més d’un milió
i mig de famílies amb tots els seus membres a l’atur i una situació com aquesta
no es pot consentir ni dilatar més.
A Lliçà d’Amunt el Partit Popular, des
del govern municipal, està treballant
perquè el nostre municipi sigui un
model a seguir. Tenim com a objectiu
poder reduir el deute i deixar per als
governs que ens succeeixin fonts d’ingressos que permetin una economia
sanejada. En el primer trimestre de
2012 portarem al Ple per a la seva aprovació provisional el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

Ja fa uns mesos, d’ençà de les eleccions
municipals, que el nou govern de PSC
amb PP diu que aposta pel treball
conjunt de tots els grups municipals.
La veritat, però, és que només volen
desactivar-nos com a oposició. La
resta és el mateix de sempre: el govern
governa, i intenta minimitzar la feina
de la resta de grups.
El grup d’Esquerra participem en el
Ple. Estudiem els temes que s’hi porten, advertim de les mancances i els
perills que hi veiem, discrepem dels
plantejaments o proposem alternatives. Per norma, els dos grups que
detenen el govern ignoren les nostres
aportacions i tiren endavant el que
volen. Pel que fa a la unitat, només
passa per poder-nos-la reclamar
davant qualsevol crítica que fem.
La greu situació econòmica de moltes
famílies del nostre poble justifica les
crides a la unitat. El que passa, però,
és que aquesta unitat requereix l’esforç de concòrdia de les dues parts.
No és només que el nostre grup hagi
de deixar fer a PSC i PP sense reclamar-los una millor gestió i plantejarlos alternatives.
Un cop constituït el nou govern, vam
fer una proposta de mínims per fer
real la unitat que ens oferien. Es tractava de donar espai al nostre grup en
els òrgans de l’ajuntament –comissió
de govern i consell d’administració de
l’EMO– i de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes. Res d’això va ser escoltat. A hores d’ara continuem fora de
qualsevol òrgan municipal. Sense
aquesta participació en els temes
estratègics, no podem fer-nos coresponsables de les seves decisions.
Només un tema sembla diferent: el
projecte de POUM. En aquest tema
hi volen una aparença de consens. És
un tema perillós per a PSC i PP. Per
tant, intenten repartir-ne les responsabilitats entre tots els grups.
Ara mateix, la unitat i el consens se
centren en aquesta mesa de treball
sobre el POUM. La resta continua
com sempre. Les mesures econòmiques, els impostos, les inversions, les
accions contra la crisi, la protecció
social, tot això queda fora de la unitat
que ens demanen. Pel govern de PSC
i PP, la unitat és només un instrument
per diluir la seva responsabilitat. Tant
els fa la crisi.

Excepcionalment l’estil de CIU no es
veu reflectit en el contingut d’aquest
escrit, però si ens ataquen també
sabem respondre.
Per donar classes d’experiència política creiem, humilment, que calen més
de quatre anys i escaig de ser alcalde.
Els dos inexperts regidors de CIU no
donem continuïtat de la tasca feta
anteriorment, tenim pensament propi
i, des de la distància de no haver estat
mai en política, no donem cobertura
de tasques passades tot i sent d’antics
companys.
Això ho tenen perfectament clar els
senyors del PSC, ja els ha estat explicat en diverses ocasions, però els interessa més desviar l’atenció cap a altres
aspectes que puguin distreure que no
parlar d’allò realment important.
El que no diu l’actual govern, al marge
que la gestió hagin dut a terme altres
regidors, és que l’EMO (empresa
municipal d’obres) està en fallida tècnica. Això queda perfectament clar en
l’informe que s’ha encarregat des de
l’Ajuntament a uns assessors externs,
en el qual s’indica que “la Societat té un
patrimoni net negatiu de 161.537,81 €
com a conseqüència de les pèrdues acumulades a l’exercici, deixant-lo en un
import inferior al 50% del capital social. Aquestes condicions indiquen l’existència d’una incertesa significativa sobre
la capacitat de la Societat per continuar
amb les seves operacions.”
Però el que ens preguntem és: a que és
degut?, a mala gestió?, a fer les coses
sense tocar de peus a terra?. Podeu
estar segurs que hi ha ajuntaments
que no poden abordar promocions
d’habitatge social de la magnitud com
la que es fa a Lliçà (prop de 100 habitatges) enmig d’una crisi econòmica
tan important. És massa, sobretot,
quan has de comprar els terrenys per
construir-les.
També fa por que qualsevol dia sortim
a TV3 com aquells ajuntaments que
han estirat més el braç que la màniga,
per exemple per la Biblioteca de Ca
l’Oliveres. Quant ha costat i què costa
anualment el seu manteniment?
Tampoc diuen res del deute que acumula l’Ajuntament: 17.177.434€,
amb un rati de deute legal de 88,81%;
cert que legalment encara ens podem
endeutar mes, però, no els sembla ja
suficient aquesta xifra?
La inexperiència política, senyors del
PSC, ens fa ser prudents i no incongruents ni inconscients amb els diners
de tots.

Aquelles persones que amb el seu vot
en aquestes eleccions han tornat a
confiar en la coalició ICV- EUiA
estem segurs que no us defraudarem i
que seguirem treballant des d’Europa,
el Congrés dels Diputats, el Parlament
de Catalunya i, com fins ara, des del
nostre municipi, perquè la ciutadania
passi a l’acció, parli i no calli, i decidim des del present aconseguir un
futur de drets i no de retallades, una
democràcia real i no dirigida, el dret a
decidir i no a la centralitat...
Els resultats han estat bons, però hem
de seguir treballant per una democràcia participativa real i per l’Estat del
benestar, hem d’evitar que segueixin
retallant i privatitzant d’una manera
tan descarada com s’està fent en sanitat, educació i drets socials i laborals
com el que PP, PSC i CiU han estat
practicant i que sens dubte seguiran
fent, si entre tots no els ho impedim.
Una vegada més seguim creient, i per
això treballem, perquè aquesta societat canviï, perquè sí que hi ha altres
maneres de fer les coses i també la
política, començant pels ajuntaments,
passant per la Generalitat i acabant
pel Govern central, hem de prioritzar
els recursos en el que de veritat és prioritari i important, com són les persones i les famílies, per sobre dels mercats, perquè no té cap lògica rescatar
els bancs mentre a les persones els treuen els seus habitatges, els seus treballs, els deixen sense drets i els diuen
que s’han d’ajustar el cinturó per sortir d’una crisi, que moltes vegades per
no dir totes, als nostres governants els
és igual. Moltes famílies del nostre
país, però també del nostre municipi,
no tenen cap ingrés per poder subsistir, que els expliquin a ells allò d’ajustar-se el cinturó, mentre, per exemple,
es gasten en un debat electoral
500.000 € en decorats i càtering.
Tot i que el 2012 serà un any especialment difícil per la gravetat de la crisi
econòmica i l’efecte de les polítiques
neoliberals dels Govern central i autonòmic, des d’aquestes línies i en
aquests moments en que s’acosten
unes dates tan assenyalades i un descans tan merescut us desitgem unes
bones festes i que l’any que comença
deixi enrere totes les penúries i insuficiències que estem vivint.
“Espanya, Catalunya i Lliçà d’Amunt
es mereixen més.”

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

La Fira de l’Escudella
Dia: diumenge 4 de desembre
Lloc: plaça de Catalunya
Programació:
• A les 7 del matí ens trobarem
per posar l’olla al foc i tots
plegats, amb les entitats del
poble que recolzen la iniciativa, començarem a posar els
ingredients dins l’olla.
• Durant tot el matí hi haurà
activitats diverses.
• També trobareu caixes on
podeu dipositar aliments en
general o aliments propis de
Nadal (torrons, neules, etc.).
• Es vendrà el Calendari Solidari 2012 (editat per les parròquies del poble) a un preu
de 5 euros.

• De les 10 a les 14 h hi haurà
un inflable gratuït per als
nens i les nenes.
• A les 10 h tindrà lloc una
pintada de cares per a tothom qui vulgui.
• També hi haurà la Botiga
Solidària (amb joguines de
segona mà).
• A les 11.30 h tindrà lloc una
ballada dels nostres gegants.
• A les 12.30 h el Cor Claverià
oferirà una cantada.
• A les 13.30 h es farà el repartiment del caldo i la carn
d’olla. El tiquet valdrà
2 euros (com a donatiu).
• I podeu trobar-hi més sorpreses.

Peruanitos, Amunt Dones,
Comissió del Sopar de les Àvies,
Casal de la Gent Gran, Lliçà Solidari, comerços del poble, entitats
veïnals i escoles del municipi.
Amb el suport de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Apunta’t a la Fira de l’Escudella, no hi faltis, t’esperem!
Tots els diners que es recullin
es destinaran a ajuts d’alimentació per a les famílies
del nostre poble que, en
aquests moments de crisi

La Comissió de Festes
amb La Marató de TV3
Després d’un any tan complicat com aquest, gairebé és
Nadal i, com ja és costum, la
Comissió de Festes volem
posar un petit granet de sorra
en la gran mobilització de la
societat catalana per a recolzar
La Marató de TV3, enguany
dedicada a la Regeneració i
Transplantament d’Òrgans i
Teixits.
Ja fa uns quants anys que
podem dir en veu alta que
Lliçà d’Amunt té una participació important al resultat
final d’aquest esdeveniment.
Any rere any, hem pogut sentir-nos orgullosos de ser qui
som només amb l’organització
de les ja mítiques paneres de
productes que estem recollint
de moltes de les empreses i
comerços del nostre poble.
Afegiu-vos a la nostra il·lusió i
transformem en costum una
cosa tan simple com comprar
una butlleta per aquest sorteig.
Fins i tot podeu aprofitar la

presència del Tió Més
Divertit del Món el dissabte de la Fira de Nadal
a la tarda per a buscar la
paradeta de la Comissió
de Festes i amb ben poc
esforç col·laborareu en una
causa tan important i solidària com La Marató de TV3.
Els sortejos es faran durant la
Fira de Nadal i també hi
podreu comprar butlletes.
A les mateixes butlletes i al
blog de La Comissió (http://
www.lacomissio.blogspot.
com) trobareu tota la informació possible relacionada amb el
contingut de les paneres i amb
els nostres col·laboradors, als
quals d’entrada agraïm enormement l’esforç i l’interès
dipositat des de l’inici d’aquest
projecte.
Des de La Comissió de Festes
volem encoratjar-vos a donar
suport a La Marató de TV3, a
través de qualsevol mitjà o de
les donacions individuals, com

econòmica, ho estan passant
malament.
Entitats col·laboradores:
Comissió de Festes, Colla de
Gegants, Cor Claverià, La Xerranca, Colla de Carretons, Lliçà

La recollida d’aliments continuarà a la Fira de Nadal.
I el dia 8 de gener també continuarà el suport solidari quan el
grup de Catequesi de la Parròquia de Sant Julià farà una petita representació d’escenes d’Els
Pastorets a les 18 h a l’entorn de
la plaça de l’Església.
Cáritas

Halloween al barri
de Mas Bo

a mostra de compromís ciutadà i de la solidaritat que desperten aquestes dates.
Per a qualsevol consulta o suggeriment que se us acudeixi, i
com de costum, posem a la
vostra disposició el correu
electrònic comissiollicamunt@
gmail.com.
Volem aprofitar també per a
desitjar-vos a tots un Molt Bon
Nadal, que l’any vinent sigui
ben diferent i que ens doni
moltes alegries i motius per a
la felicitat.
Comissió de Festes

Una colla d’una vintena de
persones van organitzar el
“Passatge del Terror” al barri
de Mas Bo el passat dia 31
d’octubre.
Una cinquantena de persones
van fer el recorregut pel passatge. També van menjar castanyes, moniatos i panellets, i
van beure vi dolç.
El recorregut pel passatge es va
fer de les 21 a les 22.30 hores i

la festa es va allargar fins a dos
quarts d’una de la nit.
La colla organitzadora no està
registrada com a entitat, però
estem proposant fer-ho. L’entitat sòciocultural tindria el
nom d“Els MasBolaos”, en
referència al barri de Mas Bo.
Els Masbolaos
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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.

Agenda Desembre
Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres

Taller de fer espelmes
divendres 16 de desembre
Vols aprendre a fer espelmes? No
et perdis aquest taller en el qual
podràs emporta-te les teves creacions a casa.
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Dia mundial de la lluita
contra la SIDA

Taller de reciclatge

dijous 1de desembre

T’agrada el món del reciclatge?
Vine al Galliner i et sorprendràs
de tot el que pots fer amb les càpsules de Nexpresso i les llaunes
de refresc.
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Hi haurà una activitat relacionada amb el tema.
Hora: hora del pati (al matí); a
partir de les 17.30 h (a la tarda)
Lloc: IES Lliçà (al matí); Espai
Jove El Galliner (a la tarda)
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de xapes
personalitzades
dilluns 5 de desembre
Apropa’t al Galliner a fer-te una
xapa personalitzada. Porta les
idees, que nosaltres et proporcionarem el material que necessitaràs.
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal incripciò prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

divendres 9 de desembre

Torneig de gorres
pintades a mà
dilluns 12 de desembre
Encara no tens la teva gorra pintada a mà? Si t’has quedat amb
ganes de fer-te la teva, no et perdis aquesta taller creatiu.
Hora: a partir de les 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Torneig

Club de lectura

Taller creatiu de Nadal

dilluns 19 de desembre

20 de desembre
(cada primer dimarts de mes)

dimecres 21 de desembre

Demostra la teva habilitat amb
les pales i, si ets el o la millor,
aconsegueix el premi. Els torns
es faran per sorteig.
Hora: 18 h aproximadament
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: fins a les 17.30 h
del mateix dia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Parc Infantil
i Juvenil de Nadal
dimecres 28, dijous 29
i divendres 30 de desembre
Gaudeix de les diferents activitats.
Hora: de 16 a 20 h
Lloc: Pavelló d’Esports
Més informació: consulta el
blog del Galliner, http://elgalliner.blogspot.com/
Organitza: Ajuntament

Recorda que…
Els dies 6, 7 i 8 de desembre, al
Galliner fem festa.

Tertúlia: El silenci dels arbres,
d’Eduard Màrquez. Comptarem
amb la visita de l’escriptor
Eduard Màrquez. Els participants
del Club de lectura i tothom que
es vulgui afegir podrà fer tertúlia
amb l’escriptor i parlar del llibre
El silenci dels arbres. 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
dijous 1 i 22 de desembre
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

El camell dels Reis Mags i Una
palmera pel teu pessebre. A càrrec
de la Cia. Com vulguis.Per a
nens/es a partir de 4 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions:
Inscripció prèvia; places limitades
Més informació:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte
dijous 22 de desembre
Hora del conte “Bibliòfilus” a
càrrec de Ruskus Patruskus.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza:
Ajuntament

Passi de la pel·lícula
Polar Express
divendres 23 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza:Ajuntament

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 62 16
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 10
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través de la web municipal podeu
ampliar les informacions i aprofundir
en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del
Butlletí i la informació sobre la reserva
de la publicitat.

AGENDA DESEMB RE
Espai Garum
Raimon Argemí. Fotografia.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

història que va d’insectes, ocells,
amor i, sobretot, molta música.
I tot especialment dissenyat per
l’ocasió…”.
Hora: 12 h
Lloc: ateneu l’Aliança
Organitza: ateneu l’Aliança

Ioga

Constel·lacions familiars

desembre

dissabtes 12, 19 i 26 de novembre
i 3, 10 i 17 de desembre
A càrrec de Marc Cebollero.
Hora: d’11.30 a 13.15 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions: 93 841 45 81 /
620 60 21 35 / oberturadeconsciencia@hotmail.com
Preu: 20 euros (4 sessions)
Organitza: Obertura de Consciència

Cata de vins
Divendres 9 desembre
al Centre Cívic Palaudàries
Divendres 16 de desembre
al Centre Cívic Ca l’Artigues
Per Nadal vesteix la taula amb bons
vins a low cost. Grups reduïts.
Hora: 20 h
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
a amuntdones@gmail.com o al
telèfon 666 15 43 90 (David)
Preu: 2 € (sòcies gratuït)
Organitza: Associació Amunt
Dones

Espectacle infantil
diumenge 11 de desembre
“Cordes grillades” a càrrec de La
Botzina. Concert familiar per a
quartet de corda.
“Hem amanit les cordes amb pintures de molts colors per explicar una

diumenge 18 de desembre
Hora: de 10 a 18 h (amb aturada al
migdia per dinar)
Lloc: El Galliner
Inscripcions: El mateix dia
Organitza: Obertura de
Consciència

Creuer: Illes gregues i Turquia
(Buque Zenith)

Farmàcies

Més informació i reserves: Sra.
Rosa (637 05 80 98). Fins a l’1 de
desembre de 2011, amb una paga
i senyal de 190 euros; el pagament
final s’ha de fer abans del 20 de març
del 2012 (Mínim de persones per
garantir la sortida: 25)
Organitza: Associació de Veïns de
Can Costa

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

Dia de sortida:
dilluns 23 d’abril de 2012

Pintura a l’oli

8 dies / 7 nits. Tot inclòs. Itinerari:
dilluns 23 d’abril, embarcament a
Atenes; dimarts 24 d’abril, Santorini;
dimecres 25 d’abril, Marmaris;
dijous 26 d’abril, Izmir; divendres 27
d’abril, Istanbul; dissabte 28 d’abril,
navegació; diumenge 29 d’abril,
Mykonos; dilluns 30 d’abril, finalització del creuer a Atenes.
Lloc de sortida: davant de
l’Ajuntament
Preu: 780 euros, interior superior; 870 euros, exterior (preu per
persona en cabina doble) (el preu
no inclou: guia acompanyant,
tasas de servei, propines: 65 euros;
suplement per cabina individual:
240 euros/persona; excursions;
assegurança d’assisstència en viatge
ampliat i cancel·lació opcional:
45 euros/persona).

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

dijous i divendres

Activitats Curs 2011-2012
del Local social de Can Farell
Dies i activitats: dilluns: gimnàstica i patchwork; dimarts: tertúlia
literària; dimecres: català; dijous:
pintura a l’oli; divendres: sevillanes
i pintura a l’oli
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: 93 843 52 56
(Dilluns, dijous i divendres a la
tarda)
Organitza: AV Can Farell

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

DESEMBRE
Farmàcia Galceran: 3, 4, 6 i 8 de desembre
Farmàcia Trullols: 10 i 11 de desembre
Farmàcia Portabella: 17 i 18 de desembre
Farmàcia Valeta: 24, 25 i 26 de desembre
Farmàcia Esplugas: 31 de desembre
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES (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 setmana, 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 funcionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla,
fins a les 8 del matí del dia següent.

Activitats del Casal de la Gent Gran
Gran pre-Nadal a Platja d’Aro
dissabte 17 de desembre
Sortida des del punt d’origen en
direcció a la Gleva. Esmorzar en
un restaurant a base de pa amb
tomàquet, embotits de la Gleva,
vi, aigua i cafès. Continuació de
l’excursió per l’Eix Transversal
direcció a Santa Coloma de
Farners, on es visitarà la famosa
empresa de galetes i neules Tries,
una visita que inclourà degustació.
Continuació de la sortida fins a
Platja d’Aro, on es passejarà pel
centre comercial i pel passeig
marítim fins a l’hora del dinar.
Dinar en un restaurant a base de
vermut negre amb pica-pica especial, encenalls de llagostins a la

graella, vedella amb xampinyons,
pudding de la casa amb guarnició,
torrons, pa, vi, aigua, cava, cafè i
gotes. Després, gran ball de Nadal
amb música en directe.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Preu: 48 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

Lloc: Parc del Tenes
Organitza:
Associació del Casal d’Avis

Ball de saló
divendres 2, 9 i 16 de desembre
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

Bingo
dissabtes 3, 10 i 17 de desembre
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza:
Associació del Casal d’Avis

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.
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Hora: 11 h

Nota

Crèdits

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

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

