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Bu t l l et í d e Ll i çà d’ A mu n t

El debat sobre l’estat del municipi canvia de format
Amb el títol Lliçà d’Amunt a debat. Vine i participa!, el 18 de gener, a les 19:00 hores, a la sala d’actes del Casal de la Gent
Gran, se celebrarà aquest acte.
La principal novetat és que serà emès en
directe per VOTV i tindrà com a moderadora una
periodista d’aquest canal televisiu, garantint així
la imparcialitat i la transparència de l’acte i el
rigor en el desenvolupament de la sessió. En
la primera fase de l’acte, els portaveus polítics
exposaran les seves idees sobre diferents
qüestions del municipi a partir de cinc blocs
temàtics de debat. En la segona fase, s’obrirà
un torn de paraules per fer participar al públic
assistent.
PÀG. 3
Moment del debat
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EDITORIAL
Editorial
Ja som al 2012. Des de l’Ajuntament sabem que afrontem un any que serà difícil. Hem deixat enrere un any on s’han registrat les
pitjors dades econòmiques que ningú hagi vist en dècades.
Tot i així, no defallirem des del Consistori per sortir d’aquesta situació de la millor manera possible pel benestar dels nostres
ciutadans. Som conscients que per davant tenim un any complicat, amb uns pressupostos molt austers, però que no fan impossible
poder seguir treballant pel nostre poble.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Ara més que mai, hem de fer costat a tota aquella gent que més ho necessita i que han de saber que estem al seu servei; famílies,
comerciants, petits empresaris i nous emprenedors..., perquè amb l’esforç i l’empenta de tots serà la millor manera de poder
continuar endavant.
Recordeu que el proper dijous 5 ens visiten a Lliçà d’Amunt Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Esteu convidats a unir-vos a la
gran Cavalcada, que acabarà al Pavelló d’Esports. Personalment, uns minuts abans, al balcó de l’Ajuntament els faré entrega de
l’Estel, el Cor i la Clau de Lliçà perquè puguin arribar a totes les cases.
Tant petits com grans, no oblideu de demanar els vostres desitjos per a aquesta nit de Reis. Perquè és la nit més màgica de l’any, i
és per això que, de ben segur, es faran realitat.
Només em queda desitjar-vos que en aquest Nou Any la pau, l’amor i la cordialitat us acompanyi, i demanar-vos que deixem
l’individualisme enrere i siguem més solidaris que mai.

Enquesta ciutadana

Coneix el Debat sobre l’estat del municipi?

No lo conocía, pero si este año
se retransmite por la televisión
lo veremos, porque siempre
vemos VOTV y es una cosa
interesante de ver, y a mi marido le encanta la política.

A casa ens interessa la política. No sabia que es fes aquest
debat, però aquest any el mirarem per la tele.

No sabia que existia aquest
debat polític. M’interessaria
assistir-hi, però depèn de l’horari, si m’és compatible amb
la feina. És interessant que ho
retransmetin en directe per la
tele comarcal.

No coneixia aquest debat. Em
llegeixo el butlletí, però no he
llegit res sobre això, a vegades
me’l miro per sobre. VOTV la
miro, així que, ara que ho sé,
intentaré veure el debat.

Sé que se hace este debate político cada año, pero nunca he
asistido. Si este año se retransmite por VOTV, me interesaría
verlo. A veces no ves las cosas
porque no te enteras. Me interesa.

Manuela Ernés
Mas Bo

Desiré Moya
Ca l’Artigues

Ricardo Rodríguez
Centre urbà

Mercè Fabré
Centre urbà

Antonia Martínez
Centre urbà

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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El debat sobre l’estat del municipi canvia de format
Amb l’objectiu que aquest esdeveniment polític sigui més atractiu i enriquidor per a la ciutadania i des de l’òptica d’un debat
polític més profitós, l’equip de govern ha proposat a la resta de formacions polítiques del consistori un canvi en l’organització del
debat sobre l’estat del municipi.
Amb el títol Lliçà d’Amunt a
debat. Vine i participa!, el 18
de gener, a les 19:00 hores, a
la sala d’actes del Casal de la
Gent Gran, se celebrarà aquest
acte.
La principal novetat és que
serà emès en directe per VOTV.
El debat tindrà com a moderadora a Clara Armengol, periodista del canal VOTV, garantint així la imparcialitat i
transparència de l’acte i el rigor
en el desenvolupament de la
sessió.
L’organització de l’acte es
dividirà en dues fases. En la
primera, els portaveus polítics
exposaran les seves idees sobre
diferents qüestions del municipi a partir de cinc blocs
temàtics de debat. En la segona fase, s’obrirà un torn de
paraules per fer participar al
públic assistent.
Els cinc blocs temàtics en què
es distribuirà el debat seran:
• Economia i Ocupació: propostes per incentivar l’economia del municipi i l’ocupació.

Moment del debat

• Inversions: quines són les
inversions necessàries i urgents
que cal fer al municipi, tant en
matèria d’infraestructures
com d’equipaments.

• Serveis a les persones: planificació per millorar els serveis
a les persones. Quins són els
serveis més necessaris.

• Medi Ambient: Propostes
en matèria de medi ambient.
• POUM: línies que hauria de
seguir el POUM (Pla d’ordenació urbana municipal).

El Debat sobre l’estat del municipi serà emès
en directe per VOTV

3€

L’ assistència a l’acte és oberta a
tothom. Aquest tipus de debat
televisat és la primera vegada
que es fa a la comarca i esperem
que tingui un bon resultat, tant
pel que fa a l’assistència i l’audiència televisiva com a la qualitat del debat polític i la participació ciutadana.

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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Els Centres Cívics amplien l’oferta
Per a l’any 2012, l’Ajuntament vol donar un gir a la figura dels Centres Cívics com a autèntics equipaments de proximitat;
proximitat entesa des de dues visions: la relacional, que permet millorar la cohesió social, i la de descentralització de serveis, que
permet aproximar l’administració als barris.
A partir de principis d’any, es
posaran en marxa nous serveis
i activitats als Centres Cívics:
• OAC (Servei d’atenció al
ciutadà). Tant al Centre
Cívic de Palaudàries com al
de Ca l’Artigues es podran
fer alguns tràmits i gestions
sense necessitat d’anar a
l’edifici de l’Ajuntament.
• També es podran adquirir
targetes de bus, cosa que fins
ara només es podia fer a
l’Ajuntament.
• Les entitats que facin activitats als Centres Cívics
podran presentar-se a la convocatòria de subvencions per
aquest concepte.
• Un altre innovació seran les
activitats físiques. Es gestionaran des del Servei d’Esports de l’Ajuntament i tindran una única quota que

Centre Cívic Ca l’Artigues

permetrà participar indistintament en totes les activitats físiques de qualsevol
dels dos centres cívics. Es
farà un carnet per accedir a
les activitats.
• Es continuarà amb la programació d’activitats socioculturals dirigida a tots els

públics (infants, joves i
adults) amb propostes de
tallers, cursos i xerrades.
• S’instal·larà un tauler d’anuncis per difondre i impulsar
una bossa de treball, d’ofertes
i demandes i intercanvis de
feines, que s’anirà actualitzant periòdicament.

Centre Cívic Palaudàries

• Es fomentarà el voluntariat.
Aquelles persones interessades a oferir els seus coneixements sobre alguna temàtica o àmbit específic podran
disposar de l’espai i el suport
del centre cívic.
• Finalment, s’està estudiant de
posar en marxa un programa de

xerrades-taller sobre mediació
comunitària amb l’objectiu de
donar eines a les associacions i les
persones interessades per tractar
temes com disputes entre veïns,
conflictes entre joves-gent grandones i altres conflictes socials,
des de la vessant de la mediació
i la convivència.

L’Ajuntament estrena el Portal d’Entitats de Lliçà d’Amunt,
un espai per a la participació ciutadana a Internet
El passat 5 de desembre es va publicar el Portal d’Entitats de Lliçà d’Amunt (http://www.entitats.llicamunt.cat/).
Aquest portal és l’espai de trobada a Internet de les entitats
del poble, un espai de comunicació i intercanvi d’informació tant per a les entitats
com per a la ciutadania. El
nou portal pretén ser una eina
per a les entitats, amb la qual
podran donar-se a conèixer i
fer difusió de les seves activitats i notícies. D’altra banda,
l’Ajuntament també publicarà tota la informació relacionada amb l’àmbit de la participació.
En una primera fase del projecte, l’Ajuntament ha comptat amb un grup pilot de 12
entitats, de les quals 7 ja tenen
una web activa, són aquestes:

• Associació de Voluntaris de
Protecció Civil: www.protecciocivil.entitats.llicamunt.cat
• Associació Dones del Tenes:
www.donesdeltenes.entitats.
llicamunt.cat
• Colla de Gegants de Lliçà
d’Amunt: www.gegants.
entitats.llicamunt.cat
• F. S. Lliçà d’Amunt: www.
futbolsala.entitats.llicamunt.cat
• Grup l’Abans de Lliçà
d’Amunt: www.grupabans.
entitats.llicamunt.cat
• AV Ca l’Esteper: www.avcalesteper.entitats.llicamunt.cat
• La Comissió de Festes de
Lliçà d’Amunt: www.lacomissio.entitats.llicamunt.cat

La resta d’entitats del grup
pilot estan en procés d’actualització dels seus continguts.
En aquest any, l’Ajuntament
obrirà una segona convocatòria per a aquelles entitats interessades a formar part del projecte i disposar d’un web propi
de manera gratuïta.
L’objectiu del projecte és
aconseguir que totes les entitats municipals tinguin cabuda en aquest espai de participació a Internet, ja que és una
eina molt útil de dinamització i d’enfortiment del teixit
associatiu.
El Portal d’Entitats de Lliçà
d’Amunt forma part del Portal
provincial de les entitats de Bar-

celona (www.entitats.diba.
cat/). Dins del portal provincial, 47 municipis tenen publicat
el seu portal municipal d’enti-

tats, i hi ha un total de 7.565
entitats en directori, de les
quals 2.259 tenen pàgina web
feta dins del projecte.
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Activitats 2012 dels Centres Cívics
Activitats noves del Centre Cívic
Artigues
TUNEJA LA TEVA ROBA VELLA. Taller per reciclar la
teva roba i donar-li una altre estil, amb imaginació i
tècniques noves.
CLASSES DE TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ
I MEDITACIÓ. Curs per gestionar les emocions, aprendre a respirar i relaxar el cos per millorar la salut.
MITJA , PUNT DE CREU i GANXET.Espai obert de treball
per a persones aficionades que vulguin treballar en companyia d’altres i aprendre de les col·laboradores que
s´ofereixen setmanalment per donar un cop de ma.
BALLS EN LÍNIA. T´agrada ballar i no tens parella? Ja
pots gaudir de la varietat de balls que oferim en línea…
Us esperem!
TALLER BÀSIC D´ INTRODUCCIÓ AL ORDENADOR.
Aprendrem coses bàsiques que ens poden ajudar al dia
a dia. Per a persones que volen iniciar-se en el món de
la informàtica.
SEVILLANES PER NENS I NENES. a partir de 6 anys.
TALLER DE MEMÒRIA I DE CONVERSA. Fes treballar la
memòria d´una forma original i divertida.

Activitats noves del Centre Cívic
Palaudàries
TALLER DE FENG-SHUI. Breu introducció a aquest art
mil·lenari. Porta el plànol de casa teva i comencem a
treballar.... Taller pràctic.
MONOGRÀFICS DE FIMO (ARGILA POLIMÈRICA). Tallers
de tècniques avantçades de FIMO. Són cursos que
requereixen haver fet el curs introductori de FIMO.
TALLER DE TAST DE VINS I MARIDATGE. Curs introductori a la cultura del vi en general, a través de la
degustació de 3 varietats diferents a cada sessió i de
deliciosos tastets gastronòmics.
CUINA ENERGÈTICA. Cuina vegetariana i energètica,
sense ous ni làctics, amb productes ecològics, de proximitat i de temporada. Inspirada en la macrobiòtica
i la tradició oriental més la varietat de la cuina mediterrània.
ESTIRAMENTS I CHI KUNG. Classe enfocada al manteniment de la salut. El Chi Kung engloba una sèrie de
tècniques relacionades amb la medicina xinesa que
engloben la ment, la respiració i l’exercici físic.
CLASSES DE CATALÀ DE CONVERSA. Curs adreçat a
persones que vulguin perdre la por a parlar català i
agafar més fluïdesa.
CLASSES DE TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ, RELAXACIÓ
I MEDITACIÓ. Curs per aprendre a respirar, a relaxar-se
i a meditar, encaminat a la millora de la qualitat de
vida i del descans.
PATCHWORK. Espai obert de treball per a persones aficionades al Patchwork que vulguin treballar en companyia d’altres aficionats/des. Espai d’autoaprenentatge.
BALLS EN LÍNIA, SALSA I BALLS DE SALÓ. El centre es
vesteix de gala per acollir aquestes tres disciplines de
ball. Podeu apuntar-vos a una sola o a totes.
ESPLAI MUSICAL. Taller lúdic per a nens i nenes que té
per objectiu introduir l’infant en el món de la música a
través del joc. Adreçat a nens i nenes de 8 a 11 anys.

Centre Cívic Ca l’Artigues
Activitats
Inici
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE BALL
Gimnàstica de manteniment
9 gener 2012
Gimnàstica de manteniment
10 gener 2012
Gac
9 gener 2012
Ioga
12 gener 2012
Country
9 gener 2012
Sevillanes
10 gener 2012
Sevillanes infantil
gener
Tècniques de respiració i meditació
gener
Esport jove
13 gener 2012
Ball en línea
12 gener 2012
Karate per a adults
gener
ACTIVITATS DE MANUALITATS I HABILITATS
Tarda de Patchwork: grup autoaprenentatge
11 gener 2012
Ganxet , punt de creu i mitja
11 gener 2012
Pachwork
11 gener 2012
Tuneitga la teva roba vella
18 gener 2012
ACTIVITATS FORMATIVES
Curs d´introducció a l'ordinador
1 febrer 2012
Curs "Supervivència amb el mòbil"
6 març 2012
Curs d'introducció al correu electrònic
cal concretar
Escola d'Adults. Alfabetització
10 gener 2012
Curs de Català de conversa
10 gener 2012
Xerrades sobre salut
mes de juny
Xerrades sobre benestar
mes de març
ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES
Reforç escolar
9 gener 2012
Hip hop
13 gener 2012
Guitarra
9 gener 2012
Percussió, bateria
9 gener 2012

Durada

Dies

Horari

Preu públic

anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual

dl,dx,dv
dm,dj
dl,dx,dv
dj
dl
dm
ds
per concretar
dv
dj
per concretar

16 - 18 h
16 - 17 h
15 - 16 h
19 - 20.30 h
20 - 21 h
18 - 20 h
matí
per concretar
17.30 - 19.30 h
17 - 18.30 h
per concretar

quota única de 20 €
quota única de 20 €
quota única de 20 €
Consultar
Consultar
12€/mes
Per concretar
gratuït
Gratuït
12€/mes
Gratuït

dc
dx
dx
dx

15 a 17 h
18 - 19.30 h
10 - 12 h
18 - 20 h

Per concretar
Gratuït
Per concretar
Per concretar

dx
dx
cal concretar
dm, dx i dj
dm
a concretar
a concretar

17.30 - 19 h
17.30 - 18.30 h
cal concretar
15 - 16 h
17 - 18 h
a concretar
a concretar

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

dl
dv
dl
dl

18 - 19 h
18.30 - 20.30 h
19 - 20 h
18 - 19 h

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

anual
trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
4 sessions
cal concretar
anual
anual
a concretar
a concretar
anual
anual
anual
anual

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
Activitats
Inici
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE BALL
Gimnàstica de manteniment
9 gener 2012
Gimnàstica de manteniment
9 gener 2012
Pilates
10 gener 2012
Tai-txi
10 gener 2012
Dansa del Ventre. Inicial
13 gener 2012
Dansa del Ventre. Avançat
13 gener 2012
Balls de Saló - Salsa
Balls en Línia
Estiraments i Chi Kung
12 gener 2012
Taixi i Chi Kung
10 gener 2012
Salsa Cubana
12 gener 2012
ACTIVITATS DE MANUALITATS I HABILITATS
Tarda de Patchwork: grup autoaprenentatge 11 gener 2012
Ganxet i punt de creu
12 gener 2012
Quadres 3D i manualitats
15 gener 2012
Curs de tast de vins i maridatge
31 gener 2012
Curs de cuina energètica
6 març 2012
Curs de relaxació i meditació guiada
11 gener 2012
Taller de maquillatge de carnestoltes (confirmar) 23 gener 2012
Monogràfics de Fimo:
20 gener 2012
tècnica avançada Mokume Gane
Monogràfic Fimo: transferència i Etching
17 febrer 2012
Monogràfics de Fimo:
16 març 2012
tècnica avantçada Mica-Shift
Taller d'introducció al Feng-Shui
24 gener 2012
ACTIVITATS FORMATIVES
Curs de Word i Excel I
11 gener 2012
Curs de Word i Excel II
8 febrer 2012
Curs d'introducció al correu i a les xarxes socials
7 març 2012
Escola d'Adults. Neolectors
10 gener 2012
Curs de català de conversa
11 gener 2012
ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES
Reforç escolar
12 gener 2012
Tecktonic
12 gener 2012
Pintura Infantil
11 gener 2012
Taller infantil de jocs, teatre i música
16 gener 2012

Durada
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual

Dies

Horari

Preu públic

dl,dx,dv
dm,dj
dm i dj
dm
dv
dv
dg
dg
dj
dm i dj
dj

8,30 a 11,30 h
8,45 a 10,45h
15 a 16 h
17 a 18,15 h
20,30 a 22 h
19 a 20:30 h
19 a 21 h
18 a 19 h
17 a 18:15 h
17 a 18:15 h
20:30 a 21:30 h

quota única de 20 €
quota única de 20 €
quota única de 20 €
15€/mes
quota única de 20 €
quota única de 20 €
preu parella
preu parella
15€/mes
25€/mes
10€/mes

anual
anual
anual
31 gener i 7 i 14 de febrer
6, 13, 20 i 27 març
anual
23 i 30 de gener

dc
dl
dj
dm
dm
dc
dll

15 a 17 h
16 a 18 h
16:30 a 18:30 h
19 a 21:30 h
19 a 21:30 h
19 a 20 h
17 a 19,30 h

Gratuït
Gratuït
Gratuït
35€ material inclòs
30€ material a part
Gratuït
Gratuït

27 gener i 3 febrer

dv

17 a 19 h

30€ mat inclòs

17 i 24 de febrer

dv

17 a 19 h

30€ mat inclòs

16 i 23 de març

dv

17 a 19 h

30€ mat inclòs

1 sessió

dm

18:15h a 19:15 h

Gratuït

dc
dc
dc
dm i dv
dc

15 a 16:15 h
15 a 16:15 h
15 a 16:15 h
consultar
16:30 a 17:30 h

Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït

dj
dj
dx
dll

18 a 19 h
19:30 a 20:30 h
17 a 18:30 h
17 a 18:30 h

Gratuït
Gratuït
15€/mes
15€/mes

4 sessions
4 sessions
4 sessions
anual
anual
anual
del 13 octubre al 22 desembre
anual
anual
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Nit de l’Esport
L’esdeveniment esportiu per excel·lència de Lliçà d’Amunt, la Nit de l’Esport, torna amb
més empenta que mai, però conscients de la situació de crisi actual.
La festa de tots els i les esportistes locals, la Nit de l’Esport,
tindrà lloc el proper divendres
20 de gener, a partir de les
20.30 h, al Pavelló. 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 desembre. La
propera edició, però, canviarà
de data i tindrà lloc el 20 de
gener.
Aquesta nit és una festa de
reconeixement al sacrifici i a
l’esforç que dia a dia les entitats i els esportistes locals
realitzen pel nostre municipi.
L’Ajuntament, conscient de la
importància que els i les
esportistes de Lliçà d’Amunt
es trobin, ha intentat mantenir aquest esdeveniment
esportiu. Aquesta edició de la
Nit de l’Esport no serà la més
esplèndida, però l’important
és que se celebri i demostrar la
força que té l’esport dins del
nostre municipi, amb esportistes i entitats esportives que
porten el nom de Lliçà
d’Amunt arreu.
Hi haurà un un sopar popular
que està obert a tota la població. El preu del sopar és de 10
euros i els tiquets es poden
comprar a la Recepció i al Bar
del Pavelló d’Esports, a l’OAC
de l’Ajuntament i al Bar del
Camp de Futbol.
Després del sopar tindrà lloc el
lliurament de premis, amenit-

zat per diverses actuacions i
sorpreses.
Es lliuraran premis als i les
esportistes que han aconseguit
grans fites i a tots aquells i
aquelles que s’han esforçat per
aconseguir-les.
Les categories dels premis
són les següents:
1a categoria - Premis a entitats i/o clubs d’esports col·
lectius
• Per ascens de categoria d’alguns dels equips que integren l’entitat i/o club. Es
donaran tants premis com
ascensos s’hagin aconseguit.
• Per la consecució de títols
com a campions de la categoria corresponent. Es donaran tants premis com títols
aconseguits.
2a categoria - Premis a entitats i/o clubs d’esports individuals
• Per la consecució de títols
com a campions de la modalitat de l’esport que practiquen. Es donaran tants premis com persones hagin
aconseguit títols.
• Per la consecució d’algun
rècord a la modalitat esportiva que practiquen. Es
donaran tants premis com
persones hagin aconseguit
rècords.

Els premiats de l’any passat amb l’Alcalde, el regidor d’Esports i Sandro Rossell

L’any passat hi van assistir prop de 800 persones

3a categoria - Premis als
Valors Esportius
Cada entitat, independentment de haver aconseguit cap
títol o cap ascens, presentarà
una candidatura pels Valors
Esportius que la seva Entitat
representa.
• Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca formativa, esportiva i social al

municipi per a esportistes
en edat escolar.
• Premi a l’entitat per la consolidació i difusió de Lliçà
d’Amunt mitjançant la pràctica esportiva i pel desenvolupament de grans esdeveniments.
• Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca important en
el foment de l’esport femení.

• Premi a l’entitat per mantenir l’esperit esportiu en la
pràctica del lleure.
4a categoria - Premis al Mèrit
Esportiu
• Premi a la Millor Esportista
de l’any, que pretén significar una persona per la seva
trajectòria esportiva, tant
per la temporada objecte
dels Premis de l’Esport com
al llarg de la seva carrera
esportiva.
• Premi al Millor Esportista
de l’any, que pretén significar a aquella persona per la
seva trajectòria esportiva,
tant per la temporada objecte dels Premis de l’Esport
com al llarg de la seva carrera
esportiva.
5a categoria – Premi Especial de la Regidoria d’Esports
• Premi de reconeixement i
distinció honorífica de la
Regidoria d’Esports a la persona que pel seu historial i la
seva trajectòria ha fet possible un desenvolupament de
l’esport lliçanenc.
Després de grans èxits en
edicions anteriors, l’Ajuntament us convida a continuar
gaudint d’una nit especial.
Passareu una agradable vetllada entre esportistes, aficionats i gent que, en definitiva, fa possible que l’esport
de Lliçà d’Amunt avanci i
prosperi.

Actuació de les Starlets i Exhibició de trial de l’edició passada
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Continua el fraccionament del pagament
domiciat de l’IBI i les escombraries en quatre
i tres quotes respectivament
Com en els darrers dos anys,
com a mesura davant la crisi
econòmica, les persones que
tinguin domiciliat el rebut de

l’IBI podran continuar pagantlo fraccionat en quatre quotes
en comptes de dues. De la
mateixa manera, les persones

que tinguin domiciliat el rebut
de les escombraries podran
pagar-lo fraccionat en tres
quotes en lloc de dues.

CALENDARI FISCAL 2012
Descripció

Data Inici

Impost Béns Immobles Urbans - 1a Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans - No domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans - 2a Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans - 3a Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Urbans - 4a Fracció - Domiciliats
Impost Béns Immobles Rústics
Impost Vehicles Tracció Mecànica
Impost Activitats Econòmiques
Taxa Gestió Residus Domèstics - No domiciliats
Taxa Residus Domèstics - 1a Fracció - Domiciliats
Taxa Residus Domèstics -2a Fracció - Domiciliats
Taxa Residus Domèstics - 3a Fracció - Domiciliats
Taxa Residus Comercials- No domiciliats
Taxa Residus Comercials - 1a Fracció - domiciliats
Taxa Residus Comercials -2a Fracció - domiciliats
Taxa Residus Comercials -3a Fracció -domiciliats
Taxa Cementiri Municipal

04/04/12

05/09/12
03/02/12
05/09/12
04/04/12

04/04/12

05/09/12

Data Fi
02/04/12
05/06/12
01/06/12
03/09/12
03/12/12
05/11/12
04/04/12
05/11/12
05/06/12
01/06/12
03/09/12
03/12/12
05/06/12
01/06/12
03/09/12
03/12/12
05/11/12

L’Ajuntament baixa
el tipus de l’IBI per al 2012
El Ple Extraordinari del passat 27 d’octubre va aprovar
provisionalment per a l’exercici de 2012 la modificació de
les ordenances fiscals.
El regidor d’Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que,
tenint en compte la situació
de crisi econòmica, la voluntat de l’Ajuntament era 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; però, per a 3.080
famílies, el rebut de l’IBI
baixarà. I les escombraries
només s’apugen el 3% corresponent a l’IPC, igual que

la taxa de cementiri o la de
clavegueram i alguna altra
taxa menor. La resta, es mantenen com al 2010.
L’Alcalde, Ignasi Simón,
va afegir 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.

Continuació de la programació de les festes del Nadal
La programació de festes del Nadal continua al gener.
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 amb
la col·laboració de les associacions veïnals, que s’assegurarà
que totes les cartes dels nens i
les 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.
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 les 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 el Centre
Cívic de Palaudàries.
Com a punt i final a aquestes
festes, arriba la festivitat de
Sant Julià, patró de Lliçà
d’Amunt, el dissabte 7 de
gener. La celebració d’aquesta
diada comptarà 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 amb
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’Aliança. El concert està inclòs dins
del cicle MUDA’T.
Finalment, el diumenge 8 de
gener hi haurà la representació

d’un Pessebre Vivent, a les 18
h a la Plaça de l’Església, a càrrec dels nens i les 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).
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.

El Concert de Cap d’Any
d’enguany anirà a càrrec de
l’Orquestra de Cambra Catalana, que aquest any celebra el
25è aniversari.
Per assistir a aquest acte, cal
recollir invitacions a l’OAC de
l’Ajuntament, de 9 a 13 h i de
16 a 19 h. Aforament limitat.
Un cop iniciat el concert, no es
podrà accedir al recinte.

Concert de Cap d’Any
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Visita del Patge Xumet
als barris
Recordem que els dies 2, 3 i 4
de gener (dilluns, dimarts i
dimecres) hi haurà la visita del
Patge Xumet als barris, per tal
que els nens i les nenes puguin
avançar la carta a SS. MM. els
Reis Mags d’Orient. Les associacions de veïns de cada barri
oferiran berenar pels nens i
nenes assistents (a Ca l’Artigues
serà ofert pel Centre Cívic).
Recorregut:

Gran Cavalcada de Ses
Majestats els Reis Mags de
l’Orient
Un any més Ses Majestats Els
Reis Mags d’Orient arribaran
a Lliçà d’Amunt carregats de
joguines, regals i il·lusió per
donar pas a la nit més màgica
de l’any, on tots els que s’hagin
portat bé, trobaran un petit o
gran regal.
Així, doncs, el dijous 5 de
gener arribarà la Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis
Mags de l’Orient. La cavalcada

CAN SALGOT
2 DE GENER

3 DE GENER

4 DE GENER

CA L’ESTEPER

PINEDES DEL VALLÈS
CAN COSTA
CA L’ARTIGUES
CAN FARELL
CAN XICOTA
NUCLI URBÀ
MAS BO I CAN LLEDÓ

CAN ROURE
CAN ROVIRA VELL
CAN ROVIRA NOU
PALAUDALBA

Gener de 2012

17 h – Local Social
17.45 h – Local Social
18.30 h – Local Social
19.15 h – Local Social
17 h – Centre Cívic
17.45 h – Local Social
18.30 h – Local Social
19.15 h – Plaça de Catalunya
16.30 h – Local Social
17.15 h – Pistes de Botxes
18 h – Local Social
18.45 h – Local Social
19.30 h – Centre Cívic

•
•
•

•

Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

Recorregut Cavalcada

laboració de les associacions de
veïns de Palaudalba, Can Rovira Vell, Can Rovira Nou, Can
Roure, Mas Bo i Can Lledó.

nets d’El Galliner i/o la Biblioteca Ca l’Oliveres.
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, que acabarà
amba un sessió de DJ, està inclòs
dins del cicle MUDA’T.

Sortida de la comitiva reial
El recorregut serà: Castelló
de la Plana, Folch i Torres,
Aliança, Anselm Clavé,
Jaume I i Pavelló d’Esports.
19.15 h Primer punt de trobada: Plaça de Catalunya
19.30 h Segon punt de trobada: Carrer de l’Aliança
19.45 h Tercer punt de trobada: Carrer Anselm Clavé
(davant de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt), on es farà el
Lliurament de l’estel, la clau i
el cor a SS. MM. els Reis Mags
d’Orient per part de l’alcalde
20.00 h Pavelló d’Esports
Salutació a SS.MM. els
Reis Mags d’Orient

Com els darrers anys, les portes
del pavelló no s’obriran fins a
uns minuts de l’arribada de
SS.MM. els Reis Mags d’Orient, per la qual cosa us recomanem que gaudiu de la Cavalcada Reial i no feu cua al pavelló
fins a l’hora de la seva obertura.
Prèviament a la cavalcada, a les
17 h, Ses Majestats visitaran el
Centre Cívic de Palaudàries.
Aquesta visita tindrà la col·

Lliçà d’Amunt celebrarà, el
dissabte 7 de gener, la festivitat
del seu patró, Sant Julià
Durant la a celebració d’aquesta
diada tindrà lloc 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 col·
laboració de l’ateneu L’Aliança.
L’aforament al concert és limitat
i les estrades estan a la venda a
l’OAC de l’Ajuntament.
El preu de les entrades és de 8
euros si es compren anticipadament, per a socis de l’Aliança i per a persones amb els car-

Pessebre Vivent
Finalment, el diumenge 8 de
gener hi haurà la representació
d’un Pessebre Vivent, a les 18
h a la Plaça de l’Església, a càrrec dels nens i les nenes de la
catequesi de la Parròquia de
Sant Julià.

Visita del Patge Xumet

Cinema infantil
Recordem que, els dies 2, 3 i 4
de gener, els més petits podran
gaudir de cinema infantil; serà
a les 18 h, al Pavelló de l’IES
Lliçà.
El dilluns 2 de gener es podrà
veure la pel·lícula Els barrufets.
El dimarts 3 de gener serà el
torn de la pel·lícula Rio. I, el
dimecres 4 de gener, es podrà
veure la pel·lícula Arthur i la
guerra dels mons.

s’iniciarà a la Biblioteca Ca
l’Oliveres, recorrerà diversos
carrers del municipi i acabarà
al Pavelló d’Esports, on els
nens i les nenes de Lliçà
d’Amunt podran saludar personalment Ses Majestats i
rebre un petit obsequi.
Us recomanem tres punts perquè pugueu esperar l’arribada
de la Comitiva Reial:
• 19.00 h Biblioteca Ca l’Oliveres

Concert del grup musical Els Catarres
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Connecta’t, tallers de
formació en noves tecnologies
El mes de febrer tornen els tallers de formació en noves tecnologies
organitzats per la Biblioteca Ca l’Oliveres.
L’objectiu dels tallers de formació en noves tecnologies és alfabetitzar en tecnologies de la
informació i la comunicació
totes aquelles persones que no
tenen encara aquests coneixements i d’absorbir les necessitats actuals, especialment aquelles que afecten la vida diària.
Les places són limitades i, per
tant, és important realitzar la inscripció a partir del dia establert.

Xerrada sobre
alimentació
energètica i
macrobiòtica
L’inici de l’any és un moment ideal per
iniciar també nous hàbits més saludables,
un dels quals és el menjar més sa.

tallers de formació en noves tecnologies
INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 15 DE GENER

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 15 D’ABRIL

003 Com controlar millor les nostres despeses
Taller bàsic sobre el funcionament d’un full
de càlcul per portar un control a nivell personal de
les despeses.
Dies: Dimecres 1, 8, 15 i 22 de febrer
Horari: de 18 a 20 h

006 El proper viatge… per internet!
Taller sobre els diferents recursos existents a la
xarxa per a organitzar una sortida, una excursió o
un viatge sense moure’s de casa.
Dies: Dimecres 2, 9, 16 i 23 de maig
Horari: de 18 a 20 h

004 Tràmits en línia amb l’administració
Taller sobre els diferents tràmits administratius
que es poden realitzar a través de la xarxa en
diferents administracions.
Dies: Dimecres 7, 14, 21 i 28 de març
Horari: de 18 a 20 h

007 La imatge digital
Taller que mostrarà a buidar les fotografies
personals a l’ordinador i a realitzar un àlbum
digital.
Dies: Dimecres 6, 13, 20 i 27 de juny
Horari: de 18 a 20 h

005 Què son les xarxes socials?
Taller bàsic per conèixer les xarxes socials actuals
(Facebook, Skype, etc.)
Dies: Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’abril
Horari: de 18 a 20 h

La Biblioteca Ca l’Oliveres
ha organitzat una xerrada
per al dimarts 24 de gener
sobre alimentació energètica i macrobiòtica. La xerrada, a càrrec de Rebeca
Honrubia Solves, professora de cuina energètica i
macrobiòtica, tindrà lloc a
les 19 h, a la Biblioteca.
Rebeca Honrubia es dedica a cuinar seguint les lleis
de la naturalesa i els seus
continus canvis, i posant
molta atenció al sentit
comú.
Honrubia ens parlarà del
poder curatiu d’una dieta
equilibrada i energètica,
basada en aliments naturals
de la Mare Terra. La dieta,
segons ella, ens ha de servir
no només per cobrir les
nostres necessitats diàries
de nutrients, sinó també
proporcionar-nos un estat
de salut òptima, que ens

protegeixi de multitud de
malalties, tant infeccioses
com degeneratives, i que
ens faci sentir vitals i feliços.
Rebeca Honrubia ens contestarà preguntes com: què
he d’esmorzar per tenir més
vitalitat durant tot el dia?
És bona la llet? Puc viure
sense menjar carn? Quines
són les bases de la dieta
mediterrània que feia els
nostres avantpassats tan
saludables? Quina és l’arrel
de les alèrgies? Perquè em
sento tan cansat/da? Influeix l’aliment en el meu rendiment intel·lectual? I en el
dels meus fills? Pot ser que
una alimentació errònia
faci que em senti malament
emocionalment? Pot una
dieta natural i energètica
ajudar-me a aconseguir un
equilibri entre cos, ment i
emocions?

Contes i contarelles per als més menuts
“Contes i contarelles” serà la sessió del mes de gener, organitzada per la Biblioteca Ca l’Oliveres, que forma part del projecte
“La literatura i els contes en els primers anys de vida”, adreçat a pares i mares amb infants fins als tres anys.
La sessió de gener porta per nom
“Contes i contarelles”, on nens i
nenes podran escoltar contes
com En Bernat se’n va al mercat,
un nen que viu a la muntanya i
el seu pare l’envia cada dia a
comprar al mercat, La Quica,
una nena molt bonica que renta
roba a la pica... i també s’endins-

aran en el món marí a través de
la poesia d’Olga Xirinacs.
L’activitat tindrà lloc el dissabte
21 de gener a les 11 del matí, i
és important que els pares i les
mares que vulguin assistir-hi
amb el seu fill o filla s’inscriguin
a la Biblioteca a partir del 10 de
gener. Les places són limitades.
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L’hora del conte a la biblioteca
L’hora del conte es porta a terme l’últim dijous de cada mes. A partir del
mes de gener, l’hora del conte s’avança mitja hora per a comoditat
de les famílies i, per tant, començarà a les 17:30h.
L’hora del conte és una de les
activitats d’animació a la lectura que ofereix la Biblioteca
Ca l’Oliveres de manera
periòdica i estable, adreçada
al públic infantil i familiar.
Els seus objectius són fomentar els hàbits lectors entre els

infants i potenciar la utilització familiar de la biblioteca.
Sense cap mena de dubte,
l’hora del conte genera
hàbits. L’hàbit d’anar a la
biblioteca, l’hàbit d’apropar-se a les prestatgeries i als
contes per remenar, fullejar i

triar, l’hàbit del préstec, l’hàbit d’escoltar històries i de
fer-ho en grup...
A continuació oferim una
sèrie de recomanacions per tal
que entre tots i totes puguem
gaudir d’una bona i divertida
estona a la biblioteca.

Consells per crear bons hàbits durant l’hora del conte
• Crear un ambient de silenci i atenció per escoltar en condicions.
• El mòbil ha d’estar en silenci, si heu d’atendre cap trucada haureu de sortir fora de la Biblioteca.
• Els infants no han d’estar sols, cal que sempre estiguin acompanyats d’una persona adulta.
• Si el vostre fill/a es troba neguitós o cansat, és l’hora de marxar. És millor trobar-se a gust una estoneta curta
que allargar una mala estona. Sou un exemple per als vostres fills/es: si parleu fluixet, ells també ho faran.
• L a sala infantil no és un lloc de tertúlia; per això demanem que, un cop acabada l’hora del conte, eviteu
parlar en veu alta, els jocs, les corredisses, etc.
• Si voleu berenar, a l’entrada de la biblioteca trobareu un espai on podreu menjar (excepte si heu de
donar el pit o el biberó)

tla recupera el
creixement
Un altre mes, TLA es manté amb un
creixement molt per sobre de la mitjana del
seu segment.
Al mes de novembre, l’evolució mitjana dels transports urbans de la zona
AMTU s’ha situat en el
-0,17%, concretament en
el segment de municipis de
fins a 20.000 habitats, on
està situat Lliçà d’Amunt,
l’increment s’ha fixat en
l’1,67%. Pel que fa als
resultats de Transports de
Lliçà d’Amunt, aquests
estan clarament per sobre
la mitjana, amb un 5,74%
de creixement acumulat.

Si se segueix amb aquesta
línia ascendent, després de
dos anys en què la crisi ha
fet caure la demanda, seria
factible que en el 2011 s’assolís un nou rècord de passatgers transportats, superant la xifra de l’any 2008.
Aquests resultats demostren la consolidació que
any rere any ha anat assolint el servei, fet que fa preveure nous creixements en
els propers anys.

UTILITZACIÓ DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D'AMUNT PER ANYS
207.985

192.403

* 205.464

196.469

195.893

172.335

149.779

126.376

91.348

60.089

34.052

* ESTIMACIÓ DE RESULTATS 2011

20.289
3.073
1999

Bona acceptació de la T-12
Lliçà d’Amunt està assolint uns bons resultats en la implantació de la T-12, títol
adreçat als infants de 4 a 12 anys.
La T-12 té una bona acceptació entre la població de Lliçà
d’Amunt, ja que en un any
s’ha passat de 27 titulars de
T-12 a 61, cosa que equival a
un 126% de creixement en
aquest període.
Aquestes xifres situen Lliçà
d’Amunt com el municipi
amb un nombre més alt de
T-12 per habitant de tot el
Vallès Oriental i en tercer lloc
pel que fa a xifres absolutes,
després de Granollers i Mollet
del Vallès.

Nom i cognoms
DNI:
Zona:
Caduca:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Inici de les obres del gasoducte Martorell-Figueres
A finals de novembre van començar les obres de construcció del gasoducte Martorell-Figueres, promogut per Enagas per
mandat del govern espanyol, dins la “Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (20022011)” realitzada per la Secretaria General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Consum del govern espanyol.
Aquest projecte preveu la
construcció d’un gasoducte de
165 km de longitud amb el
punt d’inici al terme de Castellví de Rosanes, al costat de
Martorell, on connectarà amb
el gasoducte Barcelona-Bilbao-València (BBV), i amb el
punt final al terme d’Avinyonet de Puigventós, a la província de Girona, que serà el punt
d’inici del futur gasoducte de
Figueres a la frontera francesa.
Dels 165 km del traçat, 85 km
passen per les comarques de
Barcelona i 75 per les de Girona. A Lliçà d’Amunt el gasoducte passa per l’extrem occidental del municipi, entrant
des de Caldes de Montbui pel
bosc de Palaudàries. Es dirigirà
cap a l’est durant 1 km passant
pel nord de Can Rovira. A

Palaudàries prendria direcció
nord durant 2,2 km en paral·
lel al Torrent de Can Pa-iaigua, deixant a l’est les urbanitzacions de Can Farell i Ca
l’Artigues. El gasoducte deixarà el terme de Lliçà d’Amunt
per l’extrem nord per entrar al
terme municipal de Santa
Eulàlia de Ronçana. El recorregut total pel municipi serà
de 2.634 metres.
La construcció obliga a crear
una pista de 21 metres d’amplada a l’eix de la qual s’excava
una rasa d’un metre, on es col·
loca la canonada de 90 centímetres per on posteriorment
passarà el gas natural. Tractant-se d’aquest tipus de
canalització, la instal·lació
disposa de grans de mesures
de seguretat.

Atès que la creació d’aquesta
pista provoca un fort impacte
paisatgístic a la principal zona
forestal del Lliçà d’Amunt,
l’Ajuntament va mantenir un
llarg període d’al·legacions i
negociacions amb Enagas per tal
de buscar alternatives. Tanma-

teix, i vist que el projecte es va
considerar d’interès general per
al país i no es podia evitar la seva
construcció, finalment l’Ajuntament va proposar que el traçat
del gasoducte fos paral·lel a la
línia de transport elèctrica, de
manera que no es creés una

doble afectació a la zona de
Palaudàries. Aquest canvi també
va reduir el traçat des dels 3.619
metres lineals inicials als 2.634
metres lineals finals, és a dir, 985
metres menys. Aquest és el projecte que finalment s’ha portat a
terme.
Malgrat que el projecte té un
Estudi d’Impacte Ambiental i
una Declaració d’Impacte
aprovada pel Ministeri de
Medi Ambient, el primer
impacte de la tala d’arbres i
desbrossament és força desolador. Cal dir, però, que el programa de restauració del projecte, juntament amb la mateixa capacitat del medi de recuperar-se, fa preveure una
millora substancial de l’estat
de l’ecosistema i del paisatge a
pocs anys vista.

Recordatori sobre la targeta
d’usuari/ària de la deixalleria i la
bonificació de la taxa de residus

Recordatori per a
les famílies que fan
compostatge domèstic

Gràcies a la targeta d’usuari/ària de la deixalleria implantada l’any
2011, enguany no serà necessari anar a l’Ajuntament ni a l’Oficina
de Gestió Tributària per gaudir de la bonificació del 15% sobre la taxa
de residus.

Les famílies que facin compostatge
domèstic de la fracció orgànica (restes
de la cuina i del jardí) poden obtenir una
bonificació del 10% sobre la taxa de residus,
que es pot sumar al 15% de la bonificació
per ús de la deixalleria.

Cada vegada que la persona
usuària ha visitat la deixalleria
s’ha registrat informàticament. Això permetrà a l’Ajun-

tament comprovar el compliment de les condicions d’aplicació del descompte (anar un
mínim de 10 vegades a la dei-

xalleria de manera repartida
durant l’any).
Les persones que vulguin
obtenir la targeta cal que la
s o l · l i c i t i n a l’ OAC d e
l’Ajuntament entre el 2 de
gener i el 28 de febrer de
2012. Les dades que heu
d’aportar són:
• Nom i cognoms del titular
de la taxa de residus
• Còpia del rebut de la taxa de
residus de l’any anterior
• Adreça exacta del domicili
de residència

És important recordar que
tant les famílies que vulguin
començar a fer-ho com les
famílies que ja ho estan fent,
bé sigui a través de la campanya de l’Ajuntament o bé
per iniciativa pròpia, cada
any han de sol·licitar per
escrit la bonificació a l’Organisme de Gestió Tributària, carrer Rafael de Casanovas, 6, primer pis, de dilluns

a divendres de 8’30 a 14
hores. El període per sol·
licitar-la és des del 2 de gener
al 28 de febrer de 2012.
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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):

Certificat de professionalitat:
Activitats de gestió
administrativa
Formació en el camp administratiu a
través de la metodologia de la
simulació d’empreses.

El Programa SEFED (simulació d’Empreses amb
Finalitats Educatives) és un programa de formació
ocupacional adreçat a persones en atur a partir dels
16 anys

Situacions reals de treball dins les
oficines d’una empresa simulada,
combinades amb la formació
complementària segons les
necessitats individuals.
- Simulació d’empresa: departaments
de comptabilitat, personal, comercial
i recepció.
- Durada: 6 mesos
- Horaris: de 8h a 14h.
Inici de curs gener 2012

informació i inscripcions:
SEOVT
C/ Dr. Bonet, 1, baixos
08186 Lliçà d’Amunt
sovt@mancomunitatvalldetenes.cat
www.mancomunitatvalldetenes.cat
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Taller de Prevenció de la Depressió 2012
Les investigacions assenyalen que els factors psicosocials relacionats amb el sexe augmenten la vulnerabilitat de les dones a la
depressió, la qual cosa afecta la qualitat de vida de les dones, la dels fills i les filles i la de l’entorn sociofamiliar.
El Punt d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI), conscient de
la necessitat de promoure la
salut mental en les dones, va
posar en funcionament l’any
2010 un taller amb l’objectiu
de prevenir els trastorns depressius. Arran de la bona acollida

que va tenir, es va repetir l’any
2011 i ha organitzat una nova
edició per al 2012.
El taller estarà obert a aquelles
persones empadronades a Lliçà
d’Amunt que no pateixen una
depressió clínica, però que es
troben decaigudes i desanimades per motius diversos.

Al llarg de 8 sessions es treballarà el control de l’estat d’ànim
i la gestió de les emocions, de
manera que les persones que hi
participin es puguin enfrontar
de forma saludable als problemes que sorgeixen a la vida.
El taller estarà dirigit per Esther
Menéndez, psicòloga del

Un pas més cap a
l’administració electrònica
L’Ajuntament dóna un pas més cap a l’administració electrònica incorporant
el perfil del contractant al web municipal.
A finals de l’any passat es va
incorporar una nova eina al
web municipal, el perfil del
contractant. Aquest nou pas
està dins del projecte e-dibam
que porta a terme la Diputació
de Barcelona amb un grup
pilot de 19 municipis, del qual
forma part Lliçà d’Amunt. En
el marc d’aquest projecte,
l’Ajuntament ha portat a
terme, des de principis de
2010, un conjunt d’actuacions

adreçades a desplegar l’administració electrònica més avançada a l’Ajuntament.
Aquesta nova aplicació facilita la difusió pública de la
informació relativa als expedients de contractació de
l’Ajuntament amb la finalitat
d’assegurar la transparència i
l’accés públic a aquesta documentació.
El nou perfil del contractant
permet fer la publicació de la

informació en seu electrònica
d’acord amb la normativa
vigent. Dins d’aquesta secció
es poden trobar els últims expedients organitzats per data de
publicació, de més nous a més
vells. A la columna de la dreta
es permet fer una cerca per diferents paràmetres per localitzar
de manera ràpida un expedient
concret.

PADI, i es realitzarà els dijous,
de 10.30 a 12.30 h, al Casal de
la Gent Gran. S’iniciarà el 2 de
febrer i finalitzarà el 22 de
març.
Per fer la inscripció és necessari concertar una entrevista
amb Esther Menéndez, trucant als Serveis Socials de

l’Ajuntament (telèfon 93 860
72 20). La data límit és el 20
de gener.
Dates:
2, 9, 16 i 23 de febrer
1, 8, 15 i 22 de març
Horari: 10.30 – 12.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Calendari 2012
Juntament amb el butlletí municipal de
gener, us fem arribar el Calendari del 2012.
Cada any l’Ajuntament
edita un calendari anual que
il·lustra amb imatges relacionades amb el municipi.
L’any passat, per exemple, el
calendari es va dedicar a les
cuineres del Sopar de les
Àvies i un grup de dotze
àvies cuineres ens oferien
una recepta mensual amb
totes les indicacions per a la
seva elaboració. Dos anys
enrere, el calendari estava
dedicat al civisme i de la mà
de dos personatges, il·
lustrats per l’artista lliçanenca Rocío Vidal, ens recordava actituds i comportaments
cívics per ajudar-nos a
millorar la convivència i a
tenir cura del nostre poble.

Darrerament, el calendari
estava patrocinat per una
empresa, que aquest any
ha retirat el patrocini. Per
això, el calendari del
2012 s’ha hagut d’ajustar
a un pressupost més reduït. De tota manera,
l’Ajuntament no ha volgut deixar d’editar-lo.
El calendari del 2012, il·
lustrat amb imatges del
municipi (paisatges,
patrimoni, festes...),
conté menys pàgines (hi
ha dos mesos per pàgina)
i està imprès a dues tintes. L’important, però, és
que, un any més, arriba
puntual a totes les llars
del municipi.
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CRÒNICA DEL PLE
PLE EXTRAORDINARI
DEL 27 D’OCTUBRE
1.- Presa de possessió del
nou regidor Iban Martínez
Asensio.

El primer punt del Ple va ser la presa
de possessió del nou regidor d’ERC
Iban Martínez Asensio, que substitueix
Emília Soler.

2.- Aprovació de les actes anteriors.

Amb alguna puntualització d’ERC, es
van aprovar les actes anteriors.
UNANIMITAT

3.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 13 de setembre a
l’11 de novembre de 2011, que van del
número 813 al número 1.034.

4.- Donar compte de l’aprovació
del Pla de Seguretat Viària.

Es va donar compte de l’aprovació del
Pla de Seguretat Viària el passat 9 de
novembre per part de la Junta Local de
Seguretat.
ERC va preguntar per què no
s’aprovava fins ara quan consta el febrer
de 2011 com a data de redacció.
L’alcalde va contestar que aquesta data
corresponia al primer esborrany, que
s’havia treballat més endavant i que el
redactat definitiu era de després de la
Festa Major; per això s’havia aprovat a
l’octubre.

5.- Aprovació inicial
de Modificacions
Pressupostàries.

El Ple va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’exercici
2011 per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari a finançar amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, baixes de crèdit i majors
ingressos.
ERC va comentar que el suplement
de crèdit per a la gestió de residus ja
era un clàssic, però que no entenia els
95.000 euros de suplement de crèdit per a activitats esportives, ja que
duplica la partida pressupostària existent. També va comentar el suplement
de crèdit per a l’adquisició d’accions
de l’EMO; va dir que era una opció
que es prenia perquè hi havia romanent i interessava, però va posar èmfasi
en el fet que s’evaporava tot el romanent i només quedaven 500 euros per
a aquest any.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va
explicar que s’havia imputat a la partida d’activitats esportives despeses que
altres anys estaven incloses a partides
d’altres regidories, com el tema de les
24 Hores amb tota la compra de material elèctric, personal de la piscina o el
manteniment de la piscina i de la pista
poliesportiva exterior.
ERC va replicar dient que no els servia
l’explicació, ja que hi havia partides
per a material, serveis de monitoratge i
manteniment.

CiU també va demanar explicacions
sobre els 320.000 euros de suplement
de crèdit per a la gestió de residus.
L’alcalde va dir que es volia tornar a
negociar amb l’empresa.
CiU va manifestar que trobava lamentable que passessin aquestes coses i que
s’agafessin els diners del romanent, cosa
que ens deixava sense per al 2012.
ICV-EUiA també va mostrar-se sobtat
pels suplements de crèdit de 320.000
euros per a la gestió de residus i 95.00
euros per a activitats esportives.
L’alcalde, Ignasi Simón, va voler aclarir que en global no s’ha gastat més i
que aquestes modificacions pressupostàries responen a temes de comptabilitat. També va dir que es liquidava el
romanent del 2010, però que estava per
a això i que confiava que també se’n
generés el 2011.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

6.- Acceptació de la cessió de
terrenys de Punta Na SLU.

El Ple va acceptar les finques que
l’entitat Punta Na SLU va cedir gratuïtament a l’Ajuntament el passat 22
de maig, un cop aprovada definitivament la Modificació del Pla General
del sector discontinu de Can MontcauCan Malé i cancel·lades les hipoteques
que tenien.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que es tractava d’unes finques properes
al riu Tenes, uns 278 mil metres quadrats, que Mango cedia gratuïtament a
l’Ajuntament.
ERC va preguntar si aquestes finques
actualment eren explotacions agrícoles.
L’alcalde va contestar que majoritàriament si.
CiU va manifestar que seria bo que
aquestes finques les continuessin explotant les mateixes persones.
L’alcalde va contestar que cal estudiar el
tema, però que queden pocs pagesos i,
per tant, en principi, tot seguirà igual,
tot i que s’haurà d’avisar als pagesos de
qui són els nous propietaris i recordarlos les condicions, que s’intentaran no
modificar.
CiU va exposar que es podrien traslladar les 24 Hores a aquests terrenys i així
no haver de pagar el lloguer dels actuals
terrenys on es fan.
L’alcalde va respondre que la idea està
bé per a un futur, però que ara mateix
això suposaria una inversió que no ens
podem permetre, ja que caldria posarhi llum, canalitzacions, aparcament,
etc.
UNANIMITAT

7.- Aprovació inicial de la
Modificació de l’Ordenança
d’estalvi d’aigua.

El Ple va aprovar inicialment la
Modificació de l’Ordenança d’estalvi
d’aigua.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que l’anterior ordenança obligava a les
persones que demanaven una llicència d’obres a dur a terme unes inversions excessives en el sentit de l’estalvi

d’aigua i que la nova ordenança, en
comptes d’obligar, recomanava, i que
les mesures d’estalvi d’aigua aplicades
estaven subjectes a subvenció. La nova
ordenança també parla de plantar zones
verdes autòctones, de sancions lleus
i greus, de mesures d’emergència, de
Sorea, etc.
ERC va manifestar que li semblava
més un llibre de bones pràctiques que
una ordenança i que preferiria que fos
menys extens i no fos una ordenança,
ja que el tema de Sorea, per exemple, ja
està vinculat a un contracte.
L’alcalde va contestar que inclou parts
d’obligat compliment i que s’hi havien
lligat coses que quedaven buides en el
contracte de Sorea.
CiU va celebrar que s’hagués modificat
aquesta ordenança per fer-la més recomanable i no tan obligada, ja que consideren l’anterior massa penalitzadora.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

8.- Acceptació de la designació
com a membre de la Junta
General de Vallès Oriental
Televisió SLU.

El Ple va acceptar la designació de
l’Ajuntament com a membre de la
Junta General de Vallès Oriental
Televisió SLU pel mateix temps
que l’Ajuntament ostenti la condició de membre del Ple del Consorci
Teledigital Granollers per a la Gestió
de la Televisió Digital Local Pública de
la Demarcació de Granollers. També
va designar María Marcos González,
regidora d’Obres i Serveis, OAC i
Comunicació, com a representant de
l’Ajuntament a la Junta General del
Vallès Oriental Televisió SLU.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
després de les eleccions municipals, un
cop aprovat el cartipàs, s’havia fet arribar a VOTV i ara s’havia d’acceptar
la designació de l’Ajuntament com a
membre i un regidor o regidora com
a representant de l’Ajuntament a la
Junta General.
CiU va qüestionar la necessitat de formar part d’aquest Consorci amb una
aportació anual de 70.000 euros per
part de l’Ajuntament.
L’alcalde va dir que no es tractava de
qüestionar-se si sortir-ne o no, sinó
com estalviar, i que una solució seria
ajuntar els dos consorcis de televisió
existents a la comarca, el de Granollers
i el de Mollet, a part de convèncer més
ajuntaments per entrar-hi.
CiU va preguntar sobre la quota de
pantalla que té el nostre municipi.
La regidora de Comunicació, María
Marcos, va contestar que la quota i el
coeficient de pantalla va en funció dels
habitants de cada municipi, però que
són força flexibles i també depèn força
de les notícies que generi cada municipi.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – ABTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

9.- Adjudicació de la parcel·la 12
del Projecte de reparcel·lació
del Pla parcial del sector discontinu de Can Montcau-Can
Malé.

El Ple va declarar vàlida la licitació i va
adjudicar el contracte d’alineació de la
parcel·la 12 del plànol de finques resultants del projecte de reparcel·lació del
Pla parcial del sector discontinu Can
Montcau-Can Malé, de forma irregular i de 17.535,64 metres quadrats
de superfície, pel preu de 9.765.990
euros més els impostos corresponents,
a l’empresa Punta Na SAU.
L’alcalde, Ignasi Simón, va exposar que
només hi havia una oferta i que corresponia a Mango.
ERC va insistir que el preu de sortida
era del 2008 i que no costava res ferne una taxació més actual, ja que creia
que es podia vendre més cara. També va
dir que s’hauria pogut fer una difusió
més àmplia i que suposava que aquests
ingressos anirien destinats a augmentar
el patrimoni.
L’alcalde va contestar que estava convençut que amb una taxació més actual
el preu seria més baix i que la publicitat
que s’havia fet era la que marca la llei.
CiU va dir que s’hauria de tornar a
taxar la parcel·la per veure qui té raó
sobre el preu.
ICV-EUiA, en canvi, va manifestar que
creia absurd fer una altra taxació i que
el convenient era fer el tràmit ràpid.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

10.- Moció per a un finançament
local català.

El Ple va aprovar una moció per instar a la Generalitat de Catalunya que
redacti una llei de finances locals que
suposi una millora en el finançament
dels governs locals i per donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en
la petició d’un pacte fiscal, en la línia
del concert econòmic, que suposi una
millora en el finançament de Catalunya
i també dels governs locals.
L’alcalde, Ignasi Simón, va dir que es
tractava d’una moció conjunta reiterativa però adequada després de les
eleccions autonòmiques i amb un nou
govern a Catalunya.
UNANIMITAT

11.- Afers urgents.
No n’hi havia.

12.- Mocions.
No n’hi havia.

13.- Preguntes.

CiU va formular preguntes al voltant
de: l’atur i els cursos per a aturats, la
Fira de Nadal, costos de la Biblioteca
Ca l’Oliveres, el col·legi electoral al
segon IES, les desviacions pressupostàries i l’estat de comptes de la passada
Festa Major.
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Resultats de les Eleccions Generals 2011
a Lliçà d’Amunt
El 65’93% de la ciutadania lliçanenca va anar a les urnes el diumenge 20 de novembre, dia de les Eleccions Generals 2011.
El Partit Popular (PP) va ser la
força més votada a Lliçà
d’Amunt, va obtenir 2.038 vots,
que representen un 28,63% del
total. La segona força més votada va ser PSC-PSOE amb 1.895
vots (26,62%). En tercera posi-

ció es va situar CIU amb 1.670
vots (23,46%). ICV-EUiA va
obtenir 485 vots (6,815%),
seguida d’ERC-R-Cat amb 384
vots (5,39%), PxC amb 187
vots (2,62%) i UPyD amb 108
(1,51%).

En les darreres eleccions a
Corts Generals, celebrades el 9
de març de 2008, la participació es va situar en el 69,92%
de l’electorat, gairebé 4 punts
més que en les eleccions d’enguany.

El resultat per formacions polítiques és el següent

Sèrie històrica d’Eleccions generals 2000-2011:

Dades sobre participació i abstenció des de l’any 2000
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El ciclista lliçanenc Tony Pérez, rellevant
en resistència en BTT
L’any passat, Tony Pérez, veí de Ca l´Artigues, ja va participar en diferents proves de resistència en BTT a nivell autonòmic, estatal
i internacional, però ha estat aquest any quan, després d’una preparació específica per millorar en aquest tipus de proves, els
resultats han començat a arribar. Segons diu ell mateix, el seu major handicap és l’edat (42 anys), però tot i així ha estat capaç
de fer una temporada de BTT realment rellevant.
Per al ciclista lliçanenc de
BTT Tony Pérez, integrant de
l’equip GAES-Lliça d´Amunt,
el major objectiu de l’any era
millorar en la seva segona participació en la Milenio
TITAN Desert, que se celebra
cada any al desert del Marroc.
L’any passat va conquerir el
lloc 140 de 300 participants i
aquest any volia arribar el 150
de 500 participants. Doncs,
finalment, va arribar en la
posició 84 de la General.
Realment, estar per sota dels
100 primers és una posició
només reservada a pocs privilegiats.
Després de la TITAN, Tony
ha seguit competint en diferents proves i s’ha situat en els
primers llocs de proves com la
Transcatalunya, Tracks del
Diable Non stop, Vipxtrem,
etc. Proves que estaven per
sobre dels 150 km en un sol
dia i d’una duresa realment
important. En totes aquestes
proves, en Tony ha estat classificat per sota del lloc 25, i ha
arribat a estar en el lloc 13 de
la classificació global de la
Transcatalunya, prova que va
des de La Molina fins a Barcelona en un sol dia i per muntanya.
I, després de molt lluitar amb
corredors molt més joves, ha

estat en la prova de la Volta a
la Cerdanya, una carrera de
dues etapes amb 185 km y
5.600 metres de pujades, on
Tony ha aconseguit guanyar
en la categoria Mixta. Aquesta prova s’havia de fer amb
parella (anar junts constantment) i hi havia classificació
per a la primera parella masculina, la primera femenina i
la primera mixta. Tony va fer
parella amb Núria Lauco,
tota una garantia, ja que ha
estat la guanyadora en dues
edicions de la TITAN, quatre
edicions de Pedals de Foc,
una d’Ironbike i altres de
resistència en BTT. La seva
compenetració va ser perfecta des del principi i això els
va ajudar a ser els primers
classificats en aquesta cursa
en la seva categoria.
En Tony Pérez sempre ha
estat orgullós de passejar el
nom del nostre poble per
totes les proves en les quals
participa i ho seguirà fent en
el futur.
Encara no ha finalitzat
aquesta temporada, però
l’any vinent ja té planificada
la tercera participació a la
Milenio TITAN DESERT
by GAES, així com alguna
altra prova internacional de
renom.

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i les 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.

Tony Pérez
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OPINIÓ
Grups Municipals

Els nostres pressupostos municipals
estan condicionats en bona mesura als
pressupostos del 2012 de l’Estat Espanyol i en menor, però també ens afecta substancialment, als pressupostos
del 2012 de la Generalitat de Catalunya. Cap dels dos darrers pressupostos, encara, han estat aprovats. I per
posar només uns exemples ens trobem
que, el manteniment salarial dels treballadors públics, l’import de la Participació dels Tributs de l’Estat, les subvencions de les escoles bressols, els del
Fons Català de Cooperació, etc.,
depenen d’aquelles dues administracions i sense les dades que ens han de
proporcionar se’ns fa molt difícil concretar res.
Però també s’ha de dir que els pressupostos que estem elaborant són els
més severs dels darrers 30 anys de
democràcia i això comporta una treball d’anàlisi i de presa de decisions
molt complexa, perquè el nostre desig
és que quadrin els números que s’han
vist minvats en més de 2.000.000
d’euros en dos anys i contràriament
no hem eliminat serveis, com fan
altres, o hem actuat amb la voluntat
d’afectar-los el mínim possible.
Aquestes són les nostres premisses
ideològiques. Quan les vaques eren
grasses alguns es van dedicar a anar
incrementant i paral·lelament externalitzant serveis propis municipals a
empreses privades foranies, amb l’excusa que es donava millor servei. A
mig termini i com se’ns ha demostrat,
els costos que han representat aquelles mesures han tingut un resultat
tan insostenible que obliguen a tenir
que protegir el personal i els serveis
sota el paraigües del propi ajuntament. Les vaques grasses han passat a
ser molt magres i haurien d’explicar
públicament aquells que van incrementar amb un nombre, gens
menyspreable, els serveis per què desprès van externalitzar-los perjudicant
directament a persones en concret i al
poble en general.
Som conscients per les dificultats que
estem passant però pel bon funcionament de l’Ajuntament un cop aprovats, si cal tornarem a fer els nostres
ajustos si les previsions no fossin a les
finalment s’aprovin intentant evitar
de totes, totes, perjudicar els nostres
convilatans i convilatanes.
Per això, donar la culpa de la crisi a un
govern en concret és fer demagògia i
demostrar una falta greu de responsabilitat amb la ciutadania i una manca
de sensibilitat sinó s’aporten propostes. Les solucions passen des de les
coses més a nivell microeconòmic i
que ens afecten individualment fins a
les més macroeconòmiques i globals.
No hi ha terme mig.

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.

El Partido Popular ha ganado en las
elecciones generales del pasado 20 de
Noviembre de 2011 en nuestro
municipio. Por primera vez en la historia, el Partido Popular ha sido la
fuerza política más votada en unas
elecciones en Lliçà d’Amunt y ha sido
también el primer municipio de la
comarca en el que ha ganado unos
comicios electorales. Lliçà d’Amunt
es junto a Castelldefels el único
municipio de la provincia de Barcelona en el que el Partido Popular ha
sido la primera fuerza.
Esto no tendría ningún valor si en
otras poblaciones, tanto de nuestra
comarca como de la provincia de Barcelona, el Partido Popular hubiese
sido la primera fuerza política. ¿Es
casualidad o fruto del trabajo realizado durante muchos años? ¿Es por
haber hecho siempre una oposición
contundente pero al mismo tiempo
constructiva? ¿O bien por el trabajo
realizado desde el gobierno municipal, del que ya formábamos parte en
la anterior legislatura? Ya sea por el
trabajo que se está realizando desde el
actual gobierno municipal o por el
trabajo y la constancia de los hombres
y las mujeres que forman el Partido
Popular de Lliçà d’Amunt, creemos
entender que todo forma parte de
este gran triunfo.
Desde esta columna queremos agradecer a todos los hombres y las mujeres que han confiado una vez más en
el Partido Popular y que con su voto
han contribuido a que nuestro presidente nacional, el señor Mariano
Rajoy, se convierta en el próximo
presidente del gobierno Español.
El Partido Popular de Lliçà d’Amunt
les desea a todos los vecinos de Lliçà
d’Amunt que pasen unas Felices
Navidades y un próspero Año Nuevo
2012.

Tenim l’any a punt de finalitzar i
l’equip de govern no ha estat capaç de
presentar uns pressupostos per al proper 2012. No sabem si és que no es
posen d’acord o és que no en saben
més, però més enllà d’haver-se saltat
el termini legal per fer-ho, que va ser
el passat 15 d’octubre, el que ens
amoïna és que per a aquest passat
exercici s’han hagut d’ampliar una
sèrie de partides. És normal que
durant l’any hi hagi desviacions sobre
els càlculs inicials; ara bé, una cosa
són petites variacions i una altra ben
diferent és el que van aprovar en el
passat ple.
Per una banda, han incrementat les
despeses previstes d’aquest any en uns
700.000 euros. Aquesta esgarrifosa
xifra es reparteix, principalment, de
la següent manera: l’equip de govern
preveia fer una reducció del servei de
recollida d’escombraries i acaba
incrementant la partida en 320.000
euros, 95.000 euros per a la partida
d’esports. Imaginem que tots els
esportistes de Lliçà d’Amunt hauran
notat un increment en els serveis destinats a aquest efecte i 200.000 euros
que enlloc d’anar a la partida inicial
d’asfaltatge del poble aniran destinats
a cobrir les pèrdues generades per
l’Empresa Municipal d’Obres. En
definitiva, s’han polit 500.000 euros
que eren tot l’estalvi acumulat dels
anteriors anys.
Per altra banda, l’equip de govern ha
cregut convenient assumir mitjançant gestió directa els serveis de
manteniment elèctric i la gestió
esportiva del poble. Defensen que
d’aquesta manera reduiran despesa.
No sabem, ja que no ens han explicat
gaires coses, si han tingut en compte
que subcontractar aquests serveis
redueix el risc d’empitjorar-los. Per
exemple, si algun monitor es posava
malalt i no podia assistir a realitzar
les activitats programades, l’empresa
s’encarregava d’enviar algú altre.
Ara, o no es podrà fer l’activitat o
l’Ajuntament tindrà un sobrecost
enviant a algú altre a fer la feina i
havent de pagar un sou a tots dos.
En definitiva, tenim seriosos dubtes
sobre la capacitat d’aquest govern per
gestionar els diners dels ciutadans.
Ens preguntem què passarà quan ja
no hi hagi més ingressos milionaris
per part de Mango.
Feliç 2012.

Comencem un nou any i des de CiU
volem desitjar-vos el millor. Aquest
2012 seguirà essent un any difícil,
d’exigències per a molts, però sabem
que tenim un país amb moltes possibilitats.
Catalunya, durant la seva historia ha
viscut moments de glòria i també
moments de dificultats, però sempre
se n’ha sortit. Actualment hi ha moltes llars que viuen un moment difícil,
cal aixecar el país i això és una tasca de
tots. Hem de ser més exigents amb
nosaltres mateixos, és hora de no
només demanar drets, sinó de complir deures. La suma dels nostres
esforços ens farà més grans com a
poble i millors com a persones. La
grandesa d’un poble rau en la grandesa de la seva gent.
El nostre país té diferents sensibilitats
culturals i nacionals, a tots sense
excepció ens correspon ser continuadors del llegat que hem rebut de la
història i construir el nostre projecte
comú de futur. Saber qui som, què
som i d’on venim és important, però
més ho és saber cap a on volem anar.
Catalunya ha parlat en les últimes
Eleccions Generals donant la victòria
al nacionalisme català de la mà de
CiU.
Aquesta victòria s’ha produït acompanyada d’una forta patacada dels socialistes, ja que la seva irresponsabilitat i
poca seriositat ens ha dut als moments
que estem vivint actualment a Espanya i a Catalunya.
Per altra banda, davant d’una victòria
absoluta del PP a tot Espanya, Catalunya segueix quedant ressaltada al
mapa com una excepció. Per això des
de CiU donem les gràcies al poble
català que ens ha donat confiança,
donant una imatge de responsabilitat,
dient-li a Espanya que som diferents,
que tenim una realitat diferent i que
no ens conformarem.
Pel que fa al nostre municipi, us
volem demanar confiança, fortalesa i
positivisme, ens volem oferir a tots
per mostrar-vos el nostre recolzament
i la nostra ajuda, som un equip ferm,
jove i amb moltes ganes.
També considerem important demanar al nostre govern municipal que es
posi les piles, que s’uneixi als esforços
que estem fent tots els ciutadans i que
s’estrenyi el cinturó, és a dir, que redueixi despeses.
Novament i per acabar, us volem
desitjar un bon any 2012, i demanar
a tots i a totes que comencem a mirar
el futur d’una manera positiva perquè
de ben segur aviat veurem la llum al
final del túnel.

Una vez más, desde ICV-EUiA queremos agradecer muy efusivamente a
todas las personas que han depositado
su confianza en nosotros y, tal como
comentamos en el artículo anterior, no
os defraudaremos, seguiremos trabajando de forma incansable en todos los
ámbitos de la Administración, por los
intereses de los más indefensos y necesitados. ¡¡Gracias!!
En estas últimas semanas se han iniciado las obras del proyecto “Gaseoducto Martorell-Figueres” en la provincia
de Barcelona, el famoso gaseoducto
que atraviesa Lliçà d’Amunt y que
afecta a nuestro municipio de extremo
a extremo y se ejecuta paralelo a la
línea de alta tensión.
El destrozo que se está realizando en
las zonas por las cuales cruza y sobre
todo el bosque de Palaudaries, Torrent Paiaigua... es importante, pensando que la afectación de esta obra
es de unos 6 a 8 metros de ancho, el
aspecto que presenta la obra en la
zona es impresionante y desolador.
Para los vecinos y las vecinas que han
podido observar y ver las obras que se
están llevando a cabo y que pensaban
que eran las del Cuart Cinturó, tenemos que decirles que no; si lo que han
visto es triste y desvastador, imagínense lo que será realmente el Quart Cinturó, donde la afectación del ancho es
de entre 50, 80 y en algún lugar 100
metros, con una gran e importantísima diferencia, que en el gaseoducto no
hay movimientos de tierras y en cambio el 4º Cinturó los desmontes
de tierras serán extraordinariamente
brutales.
Desde ICV-EUiA queremos denunciar
también desde aquí que en las zonas
donde pasan los cables de alta tensión
entre las torres eléctricas no se ha realizado la limpieza del bosque por parte de
la compañía eléctrica correspondiente,
por lo que cualquier incidente derivado
de estas líneas puede producir un
incendio de grandes proporciones por
lo boscoso de toda la zona.
Invitamos a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Lliçà d’Amunt a que
visiten estas obras para puedan observar el destrozo que se está realizando
y así hacerse una mínima idea comparativa, de lo que será el día de mañana, cuando empiecen las obras, (si es
que entre todos no lo impedimos) del
Quart Cinturó.
¡¡¡Lliçà d’Amunt se merece más!!!
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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.

Notícies de la UEC de la Vall del Tenes
CAMINADES 2X2
Aquest és el nom d’una iniciativa oberta a tothom qui vulgui conèixer indrets propers a
casa nostra a través de caminades matinals. Són sortides per
tornar a dinar i passar el matí
coneixent indrets diversos i de
fesomia diferent.
Tenim la sort de viure en un país
petit però molt divers i aquesta
és una riquesa que no sols no
podem ignorar, sinó que hem de
conèixer per explicar-la.
Cada racó és una història, la
nostra. I el país, el nostre, es va

Collage de sortides

fent paisatge i es va fent sentiment, els nostres.
Hores d’ara ja hem anat al
Montseny i al Castell Sapera.
No us deixeu perdre la propera:
CASTELL DE TORRUELLA
DE MONTGRÍ
ANOTEU-VOS-HO: cada
tercer diumenge de cada mes a
¾ de 8 a l’aparcament al costat
de l’Ajuntament
US HO ANIREM EXPLICANT!
uec Vall del Tenes

PROPERS PROJECTES
PER AL 2012

Programa d’intencions 2010/2011
Ah! El 2x2 és per la tracció a les dues cames.

EXCURSIONEM PLEGATS:
Iniciativa per introduir a
l’excursionisme a pares i fills a
la vegada a través de sortides
preparades i pautades per a
un aprenentatge d’hàbits
d’observació.
OBJECTIU POSETS: Activitat
per a joves que a partir d’un
curs iniciat a la primavera
sobre senderisme d’alta
muntanya assoleixen al juliol
l’objectiu d’una travessa per a
conèixer un massís del Pirineu.

2011
20 novembre TARDOR AL MONTSENY
18 desembre CASTELL DE SAPERA
2012
15 gener
19 febrer
18 març
15 abril
20 maig
17 juny
14 juliol

El paller de tot l’any i Montserrat al fons

CASTELL DE TORRUELLA DEMONTGRÍ
GUILLERIES: SAVASSONA
GALLIFA: SANT SADURNÍ
RIERA DE TALAMANCA
PRIMAVERA: PLA DE LACALMA
SANT ANIOL
ESTANYS A CARROS DE FOC

A dalt al Turó de l’Home Montseny

Concerts de Nadal 2011

Posets

1a Mostra d’Antiguitats
de 2011 al barri de Mas Bo
Els Masbolaos estem contents
ja que, per ser la primera vegada que es feia la Mostra d’antiguitats, van assistir-hi una seixantena de persones.
La gent va començar a venir a
partir de les 11.30 h i es va
interessar preguntant pels
objectes de la mostra.
La peça més antiga (un plat
gran on menjava tota la família) tenia 300 anys.

Associació Cor Claverià l’Aliança de lliçà d’Amunt

Gràcies a tots els veïns i les veïnes que van col·laborar-hi, ja
que sense ells i elles no s’hagués pogut fer l’exposició.
Els Masbolaos
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Quina Fira de Nadal!!!
Enguany, el cap de setmana de
la Fira de Nadal ha estat molt i
molt motivant per als membres
de la Comissió de Festes. Una
altra vegada el nostre esforç s’ha
vist retornat pels resultats
obtinguts i per les sensacions
d’haver fet una bona feina.
Això, un any més ens dóna
força per seguir endavant i
intentar fer participar Lliçà
d’Amunt en les festes i costums
tradicionals del nostre poble.
En primer lloc, dissabte a la
tarda, gairebé 900 nens i
nenes van venir a gaudir del
Tió més Divertit del Món. És
evident, com sempre, que
hem de millorar algunes
coses, però les cares dels nens
(i dels pares...) en sortir del
Tió pels tobogans ens deien
que tenien aquell puntet d’il·
lusió que avui en dia ens fa
tanta falta a tots.

Vam patir perquè en veure les
cues del principi, que ens van
fer començar l’activitat una
mica abans del què estava
previst, pensàvem que el Tió
no tindria prou “caguera”,
–no sé si m’enteneu–, però al
final n’hi va haver per tots i
vam marxar ben contents.
Diumenge al matí..., aquest
matí ha estat diferent.
Ens hem adonat de l’esforç de
la gent per ajudar-nos amb La
Marató. És clar que les Paneres són importants, però tothom vol col·laborar en una
activitat tan important per al
país com La Marató de TV3
tot i els difícils temps que
estem passant.
Finalment, amb molt treball hem
aconseguit recaptar 2.044 €.
Volem agrair a tots els col·
laboradors l’esforç que han fet
i també a tothom que ha com-

prat una butlleta. De guanyadors reals, només n’hi ha dos,
però en actes com aquest tots
en som una miqueta.
Número Guanyador de la
Panera 1: 0507

Festa de Sant
Antoni Abat
La Festa de Sant Antoni Abat se celebrarà el cap de setmana
del 28 i 29 de gener.
Programació:
Dissabte 28 de gener:

Número Guanyador de la
Panera 2 : 0336
Si els teniu, poseu-vos en
contacte amb nosaltres tan
ràpid com sigui possible per a
fer-vos arribar el premi.
Podeu fer-ho al blog www.
lacomissio.blogspot.com, on
anirem informant de les
novetats de la Comissió de
Festes, o al correu comissiollicamunt@gmail.com .
BON NADAL ! ! !

• a 2/4 de 8 del vespre, a l’Ateneu l’Aliança: concert amb l’orquesta en
Ruta (entrada gratuïta)
• seguidament: típic ball de festa amb l’orquesta En Ruta (entrada gratuïta)
Diumenge 29 de gener:
• de 2/4 d’11 del matí a 2/3 de 3 de la tarda, al pinar de la riera:
petita mostra de bestiar
• a les 12 del migdia, a la plaça de la Església: benedicció dels
animals
• seguidament, al pinar de la riera: exhibició d’equitació esportiva (a càrrec de l’Hípica Can Janàs)
• a 2/4 d’1 del migdia: missa solemne
Comissió de Sant Antoni

La Comissió de Festes

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.

Activitats del Casal de la Gent Gran
Excursió a Siurana
i gran calçotada

dissabte 21 de gener

Sortida des del punt d’origen en
direcció a Tarragona. Esmorzar en
un restaurant a base de pa amb tomàquet i pernil, vi, aigua i cafè o tallat.
Continuació de l’excursió per arribar
a Siurana, on es farà una visita amb
un guia local. Finalitzada la visita,
s’anirà a un restaurant a dinar a base
de calçots i carxofes amb la típica
salsa, botifarra negra i llonganissa
amb mongetes, pollastre al forn,
crema catalana, pa, vi, aigua, cava,
cafè i gotes. Després de dinar, hi
haurà ball.
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida:
Casal de la Gent Gran
Preu: 42 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 13, 20 i 27 de gener
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo

dissabtes 14, 21 i 28 de gener
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Club de lectura

dimarts 10 de gener
(passi de la pel·lícula L’elegància
de l’eriçó)

i dimecres 11 de gener

(tertúlia del llibre)
L’elegància de l’eriçó de Muriel
Barbery. 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

Presentació del libre
Perquè envellim?
La resposta de la ciència a una
vella preocupació humana
dissabte 14 de gener

Autores: Gemma Marfany i
Maria Soley. Marga Vilageliu,
metgessa del Centre d’Atenció

Primària de la Vall del Tenes,
farà una introducció sobre
l’envelliment en el context del
dia a dia.
Hora: 12 h
Lloc: sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller creatiu

dimarts 24 de gener

Taller d’art: Pintem a l’estil
Pollock! Coneixerem qui era
Jackson Pollock i i les seves tècniques per pintar. Per a nens/es
a partir de 3 anys.
Nota: Porteu roba per embrutar
o una bata de pintura
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: Inscripció prèvia;
places limitades
Més informació: Biblioteca
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Xerrada sobre alimentació
energètica i macrobiòtica
dimarts 24 de gener

A càrrec de Rebeca Honrubia
Solves, professora de cuina
energètica i macrobiòtica.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació: Biblioteca
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte

dijous 26 de gener

Hora del conte “Marieta, vola,
vola!” a càrrec de Joana Moreno.
Nota: Us informem que, a partir
del mes de gener en endavant, l’hora
del conte es farà mitja hora abans
per a comoditat de les famílies.
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 GENER

Farmàcies

Espai Garum

Espectacle infantil

Tertúlia literària

“Històries d’H”, fotografies de
Raimon Argemí.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

“Rodamón, un viatge màgic”, a
càrrec de la companyia Mag Enric
Magoo. Espectacle de màgia: “En
una plaça hi ha un rodamón amb
un carretó ple d’andròmines i caixes. És un mag que ha dedicat la
seva vida a viatjar pel llarg i ample
d’aquest món a la recerca dels
millors trucs i els objectes màgics
més preuats...”.
Hora: 12 h
Lloc:
Ateneu l’Aliança
Organitza:
Ateneu l’Aliança

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

fins al 6 de gener

Exposició de fotografies
fins al 8 de gener

Nuolot, fotografiest de Màrius
Gómez. Després de ser presentada
a Olot i posteriorment a Ceret,
arriba a Lliçà d’Amunt NUOLOT,
una exposició de 14 fotografies de
gran format de dos cossos femenins nus. El moviment aplicat
subtilment a la càmera en l’instant
d’accionar el disparador permet
dotar d’una certa vibració les poses
estàtiques, en el mateix moment
que es fon la model amb el fons.
Dies: fins al 8 de gener
Lloc:
sala d’actes i exposicions de la
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza:
Ajuntament

diumenge 22 de gener

Constel·lacions familiars
diumenge 29 de gener

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

dimarts

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

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

Taller de bijuteria creativa I

Demostra la teva habilitat amb
el cos, ja que tu ets el comandament. El joc serà esportiu. Hi
haurà un premi per la guanyadora o el guanyador.
Hora: 18.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: Les inscripcions es
faran el mateix dia a la tarda fins
a les 18 h
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Vine i fes-te les teves pròpies
joies.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

dilluns 16 de gener

Taller de cuina

dimecres 18 de gener

Vine i berenar de franc amb el
taller de cuina que t’hem preparat al Galliner.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal incripciò prèvia. Places limitades.
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

divendres 20 de gener

Taller de foundant

dissabte 21 de gener

Aprèn a decorar pastissos amb
aquesta deliciosa tècnica.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: es pagarà el material
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de xapes

dilluns 23 de gener

Vine i crea’t una xapa original.
Si vols, porta el teu disseny o un
tros de tela que t’agradi.
Lloc: Espai Jove El Galliner

Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Tarda de jocs

dimecres 25 de gener

Estàs avorrit o avorrida de
tant ordinador o consola? No
t’amoïnis que al Galliner t’hem
preparat una tarda de jocs d’allò
més divertida. Segur que t’ho
passes molt bé.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de bijuteria II

divendres 27 de gener

Avui acabarem les peces del taller
de la setmana anterior i te les
podràs emportar a casa.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats
que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica
butlleti@llicamunt.cat.

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

GENER
Farmàcia Esplugas: 1 de gener
Farmàcia Galceran: 6, 7 i 8 de gener
Farmàcia Trullols: 14 i 15 de gener
Farmàcia Portabella: 21 i 22 de gener
Farmàcia Valeta: 28 i 29 de gener

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.

Activitats de l’Espai Jove El Galliner
Torneig de Wii

HORARIS DE GUÀRDIES

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.

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de
16 a 19 h, i divendres, de 8 a 14 h; Horari
d’estiu: del 25 de juny al 9 de setembre, de
dilluns a divendres, de 8 a 15 h
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Dispublic
Tiratge: 6.550 exemplars
Paper: Offset 100% reciclat de 60 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

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.

