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Lliçà d'Amunt està de Festa Major

La Festa Major d'aquest any serà més austera, però amb actes de
qualitat, prop d'un centenar, que aportaran diversió a petits i grans
durant els cinc dies que durarà la festa.

Enguany, tots els actes s'han concentrat entre el divendres 7 i el dimarts 11 de setembre.
Per tant, no gaudirem de les jornades d'escalfament, però alguns dels actes que se celebraven aquests dies previs es faran els dies de Festa Major.
Encetarem la festa amb el tradicional Sopar de les Àvies, que se celebrarà el divendres 7
de setembre. Aquest mateix dia, a la tarda, s'obrirà l'Embarraca't, l'espai del Pinar de la Riera, que reneix per esdevenir el centre neuràlgic de la Festa Major, un punt de trobada,
d'esbarjo i de bon ambient, on gaudir de concerts i actuacions organitzats per les entitats
de l'espai.
Hi haurà activitats infantils, proves de La Juguesca, concert i ball, cercavila de gegants,
Formigueix, Festa d'Homenatge a la Vellesa, correfoc, Baixada de carretons, Ballada de gitanes..., un ampli ventall d'activitats per a tots els públics.
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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.
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Editorial

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Ja ha arribat la Festa Major! El cicle festiu ens fa el regal de la nostra Festa Major a les acaballes de l’estiu. Just quan
l’estiu es resisteix a recollir-se fins l’any vinent, a Lliçà d’Amunt li donem l’empenta necessària per fer estiu i festa. La
vila es transforma, la festa i la gent guanyem el carrer i a centenars de lliçanencs i lliçanenques ens posen a l’abast el
treball que al llarg de moltes setmanes s’ha anat preparant per tal que tots en puguem gaudir en el marc de la Festa
Major. Perquè aquest és el gran secret (un secret gens ben guardat, i escampat als quatre vents): És la gent de la vila
la protagonista de la gran majoria d’actes, espectacles, actuacions i activitats que, d’una manera lúdica i festiva, envaeixen els nostres carrers i places en aquests 5 dies de setembre que acullen les múltiples propostes del que realment
abasta la Festa Major. Perquè la Festa Major es renova i creix i neixen noves idees i se’n consoliden d’altres com
L’Embarraca’t, les activitats juvenils, la Juguesca...
Però el 201 2 no està essent un any fàcil per a molts conciutadans. Vivim una situació general i econòmica de crisi,
malgrat que hi ha qui procura aigualir-ne el diagnòstic i la pròpia definició. Vist així, podríem qualificar aquesta situació
de no bona, tal com l’ha definit el cèlebre cantautor italià Adriano Celentano, com a fórmula per encarar els problemes
amb optimisme. Per això, i malgrat que potser tinguem més maldecaps que altres moments, ens arriba l’hora de la festa. De fer festa. I que els actors i protagonistes d’aquesta festa siguin, en gran part, la gent de les associacions i entitats de la vila, ens anima a impulsar-la amb més empenta i il·lusió que mai. L’important esforç que tothom ha fet per
ajustar despeses sense renunciar a fer festa grossa de debò ha estat una prova de responsabilitat i compromís que
vull agrair molt especialment. Com també a les entitats i associacions per la seva inestimable col·laboració i als patrocinadors, més necessaris que mai. Perquè, gràcies a tots, podrem gaudir del millor, dels millors concerts a L’Embarraca’t, de les millors proves de la Juguesca, de la millor Baixada de Carretons, de les millors cercaviles correfocs i
carreres, dels millors balls...
Us convido a participar de la Festa. D’una festa de fusió entre el caràcter que li dóna la cultura popular i tradicional i les
noves propostes,. No us la perdeu! I ara, fem festa grossa! Visca la Festa Major de Lliçà d’Amunt!
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Lliçà d'Amunt està de Festa Major
La Festa Major d'aquest any serà més austera, però amb actes de qualitat, prop d'un centenar, que aportaran diversió
a petits i grans durant els cinc dies que durarà la festa.
Enguany, tots els actes s'han concentrat entre el divendres 7 i el dimarts 11 de
setembre. Per tant, no gaudirem de les anomenades
Jornades
d'escalfament,
però alguns dels actes que
se celebraven aquests dies
previs es faran el dies de
Festa Major.
De tota manera, del dilluns
3 fins al dijous 6 de setembre, La Juguesca començarà amb les primeres
proves (el dilluns 3 de setembre hi haurà el Pregó de
Festa Major a càrrec de la
colla guanyadora de l'any
passat) i la Biblioteca Ca
l'Oliveres oferirà activitats
per als més petits.
Per anar escalfant motors,
el cap de setmana del 31
d'agost, 1 i 2 de setembre,
el Pinar de la Riera es convertirà en un circuit de carreres per acollir la 33a
edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del
Tenes-Gran Premi Circuit de
Catalunya. Aquest mateix
cap de setmana, el dissabte
1 de setembre, tindrà lloc el
Torneig de Billar de Festa

Major.
Encetarem oficialment la
Festa Major amb el tradicional Sopar de les Àvies, que
se celebrarà el divendres 7
de setembre en una plaça
de Catalunya engalanada
per a l'ocasió. Els tiquets
per assistir al Sopar s'han
d'adquirir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) el dilluns 3 i el dimarts 4 de
setembre. El mateix divendres 7 de setembre, a la
tarda, s'obrirà l'Embarraca't,
l'espai del Pinar de la Riera,
que reneix per esdevenir el
centre neuràlgic de la Festa
Major, un punt de trobada,
d'esbarjo i de bon ambient,
on gaudir de concerts i actuacions organitzats per les
entitas de l'espai. La primera nit, per exemple, hi haurà
activitats juvenils que donaran pas a la festa Va parir
Tour 201 2 de Ràdio Flaixbac.
El dissabte 8 de setembre,
al matí hi haurà activitats infantils; a la tarda, proves de
La Juguesca, i a la nit, ball a
la plaça de Catalunya i la Nit
Jove a l'Embarraca't, plena
d'activitats, concerts i músi-

TOTS ELS ACTES ES CONCENTREN ENTRE ELS
DIES 7 I 11 DE SETEMBRE

ca per als joves fins a la
matinada .
El diumenge 9 de setembre,
els nostres gegants i geganters sortiran al carrer
acompanyats per colles
convidades d'altres poblacions i faran una cercavila
conjunta. Per aquest dia, la
Comissió de Festes ha organitzat el V Formigueig,
una gimcana familiar molt
divertida. I, durant tot el diumenge, hi haurà més proves
de La Juguesca i més concerts i música a l'Embarraca't. També tindrem teatre, a

l'ateneu l'Aliança, amb l'obra
"Clochard" dirigida per Paco
Mir i interpretada per la
companyia Grappa Teatre.
El dilluns 1 0 de setembre,
festiu local, el matí estarà
dedicat a la gent gran del
poble amb la Festa d'Homenatge a la Vellesa i a la tarda-vespre es farà el Concert
i el Ball de Festa Major, amb
l'orquestra La Chatta. El
vespre d'aquest dia també
tindrem la Cercavila de La
Juguesca i, com a novetat,
seguidament, la nova entitat
Diables de Lliçà farà un correfoc, que omplirà els carrers de foc, trons i dansa;
també oferirà un correfoc
infantil. I, a l'Embarracat
continuaran els concerts.
El dimarts 11 de setembre,
coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, hi haura els actes tradicionals
d'aquesta diada. Per aquest
dia també s'ha programat la

Baixada de Carretons, la
Ballada de Gitanes, amb
sorpresa inclosa, i més
proves de La Juguesca,
amb la mítica prova de
l'Estirada
del
tractor.
Aquesta prova donarà pas,
per finalitzar la Festa Major
201 2, al veredicte de la colla guanyadora de La Juguesca d'enguany.
Tots els actes són gratuïts,
excepte el Sopar de les
Àvies i el teatre.
La programació completa
de la Festa Major 201 2 es
troba en un programa que
es reparteix juntament amb
aquest butlletí i a la pàgina
web de l'Ajuntament
www.llicamunt.cat. De tota
manera, si necessiteu més
informació, podeu posarvos en contacte amb la regidoria de Cultura, a través
del telèfon 93 860 72 29 o
el correu electrònic
cultura@llicamunt.cat.
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El riu Tenes, centre de les Jornades Europees del Patrimoni 201 2
L’Ajuntament ha organitzat un recorregut a peu guiat per visitar el camí fluvial del riu Tenes, dins de l'edició d'enguany
de les Jornades Europees del Patrimoni.
La caminada de l'edició
d'enguany de les Jornades
Europees del Patrimoni serà
al voltant del camí fluvial del
riu Tenes.
Es preveu passar per llocs
com el Bosc de Can n'Amell, el reg de Can n'Amell
-Can Comes-, Les Torres,
l'ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, Can Feu, la
depuradora, l'aqüeducte, el
safareig públic i l'antic meandre del marge esquerre,
entre d'altres .
Com sempre, serà una visita guiada per experts, que
ens parlaran sobre elements patrimonials, medi
natural i aprofitament de
l'aigua en el marc del riu
Tenes. ,
La caminada tindrà lloc el
dissabte 29 de setembre.
Se sortirà a les 9 h, des del
Pinar de la Riera.

LA CAMINADA TINDRÀ LLOC EL DISSABTE 29 DE
SETEMBRE
Per participar en aquesta
sortida no cal formalizar
cap inscripció.
L'activitat és totalment gratuïta. Només cal portar aigua i esmorzar.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte
amb la Regidoria de Cultura
a través del telèfon 93 860
72 29 o el correu electrònic
cultura@llicamunt.cat.

Riu Tenes

Jornades Europees del Patrimoni 2011

Jornades Europees del Patrimoni 2011

Aplec de Palaudàries 201 2

Lliçà d'Amunt celebrarà l'Aplec de Palaudàries el diumenge 23 de setembre, a l'ermita de Palaudàries.
Per a aquesta ocasió, s'ha
organitzat una missa, que
tindrà lloc a les 1 9 h, i un
concert de música clàssica a
càrrec d'alumnes de l'Escola
de Música de la Vall del Tenes, que tindrà lloc a les 20 h.
L'Església Parroquial de Sant
Esteve de Palaudàries està
situada a l'extrem de ponent
del terme actual de Lliçà d’A-

munt. La parròquia és esmentada per primera vegada
en un document de l'any
1 059. El 1 835, en disgregarse
la Baronia de Montbui, Palaudàries es va unir a Lliçà
d'Amunt i va quedar independent en l'aspecte religiós. Actualment ja fa temps que no
s'hi celebra missa regularment i depèn de la parròquia

de Sant Julià de Lliçà d'Amunt. Del conjunt que formen
l'església amb el cementiri i la
masia, sobresurt sens dubte
la torre campanar, probablement aixecada durant el segle XV. La volta de canó que
cobreix la nau, el mur Nord i
una part del mur de Ponent
són encara vestigis de la primitiva edificació romànica.

Aplec de Palaudàries 2011

Més activitats a la Biblioteca adreçades als infants de 0 a 3 anys
L'Espai Nadó és una de les novetats per aquest setembre.
Crear i fomentar els hàbits de
lectura en nens i nenes des
dels primers anys és una de
les missions clau de la biblioteca pública, i la Biblioteca C l'Oliveres treballa perque sigui
una realitat.
El setembre de l'any passat es
va engegar el projecte "La literatura i els contes en els
primers anys de vida", on s'oferia una activitat mensual amb
l'objectiu de mostrar als pares i
mares amb infants de 0 a 3
anys diferents maneres de fer
entrar els infants en el món de
la literatura, a part de la lectura.

En general, aquestes activitats
van tenir molt bona acollida i
els pares i mares que van assistir-hi van aprendre jocs de
falda, cançons, contes i altres
recursos per estar en contacte
amb els seus fills i filles i, a la
vegada, fomentar-los el gust
pels libres.
Durant aquest setembre engegarà la segona temporada d'aquest projecte oferint noves
activitats adreçades a aquestes primeres edats, com la
sessió de contes La formiga
Josep Maria a càrrec d'en
Santi Rovira, i els Contes per

a contar de

la Rosa Fité, entra d'altres.
Però, anant més enllà de la literatura, aquest setembre la
biblioteca ampliarà l'oferta amb
la posada en marxa de l'Espai
Nadó. La Biblioteca cedeix
l'espai per tal d'esdevenir lloc
de trobada i relació per a pares
i mares amb infants de 0 a 3
anys, amb l'objectiu de compartir amb altres famílies i els
seus fills les pròpies vivències i
contrastar opinions en l'aventura de ser pares. La biblioteca
oferirà suport a les inquietuds i
interessos que sorgeixin mit-

Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys

jançant documents, recursos
web i xerrades temàtiques. Les
trobades seran dinamitzades
per Elisenda Moré i es portaran
a terme setmanalment. La pri-

mera trobada tindrà lloc el divendres 28 de setembre a les
1 0 h. Per a qualsevol consulta
o més informació, adreceu-vos
a la biblioteca.
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Segon aniversari de la Biblioteca Ca l'Oliveres
El 1 0 de setembre de l'any 201 0 i coincidint amb la Festa Major es va inaugurar la Biblioteca Ca l'Oliveres. Aquesta
efemèride és un bon motiu per fer-ne un balanç.
Tot i estar encara immersa
en ple període de creixement, en aquests dos primers anys de vida, la
Biblioteca Ca l'Oliveres ha
tingut bona acollida i cada
cop ha estat més coneguda
dins el poble i rodalies, tant
com a espai físic com a
servei públic.
Durant els 239 dies en què
la biblioteca ha obert al públic al llarg d'aquest segon
any ha tingut una afluència
s'usuaris superior al primer
any, amb més de 48.000 visites en total, la qual cosa
n'indica una evolució satisfactòria.
La biblioteca es va inaugurar amb un fons de 20.420
exemplars i, a les portes del
segon aniversari, comptava
amb un fons de 27.498
exemplars. Això representa
un increment de la col·lecció
de gairebé un 26%, produït
majoritàriament (el 90%)
durant el segon any de funcionament. Totes les seccions han ampliat el nombre
d'exemplars, però cal destacar especialment l'audiovisual (CDs i DVs).
Pel que fa al nombre d'usuaris inscrits, el primer mes
d'obertura de la biblioteca
(setembre de 201 0) segueix
sent el mes amb major
nombre de nous carnets de
biblioteca fets, amb un total
de 603. Aixo s'atribueix al fet
de ser un servei molt esperat pels habitants del municipi. A banda d'aquest

moment, la tendència al llarg
dels dos anys és positiva i
es va arribar al mes de juny
del 201 2 amb un total de
2.336 usuaris inscrits.
Respecte els serveis que
ofereix la biblioteca, tots han
augmentat
notòriament
aquest segon any en relació
al primer:
- 4.639 usuaris han emprat
el servei d'Internet i +.
- 2.01 2 usuaris diferents han
gaudit de la connexió WIFI.

munt. Un total de 1 25 activitats de diferent índole han
comptat amb la participació
d'un total de 2.358 usuaris.
D'altra banda, aquest segon any, la relació de la
biblioteca amb les escoles
del municipi s'ha anat
consolidant.
Enguany,
s'han realitzat un total de
38 visites escolars a la biblioteca, gràcies a les
quals un total de 928
alumnes han pogut conei-

LA BIBLIOTECA HA TINGUT BONA ACOLLIDA I
CADA COP HA ESTAT MÉS CONEGUDA
- S'han fet un total de
24.1 90 préstecs.
- 490 documents s'han deixat en préstec interbibliotecari, més del doble respecte
el primer any, com a conseqüència directa del considerable augment del fons
donat durant el segon any.
I, més enllà dels serveis, la
biblioteca també organitza
diverses activitats al llarg de
l'any, adreçades a diferents
públics (club de lectura, hora del conte, xerrades, etc.).
Tant el nombre d'activitats
realitzades com el nombre
de participants en aquestes
al llarg del segon any són
els principals indicadors de
la gran acceptació i reconeixement de la biblioteca per
part del poble de Lliçà d'A-

xer què és, què ofereix i
quin profit en poden treure.
La Biblioteca Ca l'Oliveres, doncs, en plena fase
d'expansió encara, està
d'enhorabona i seguirà
treballant per bufar espelmes durant molts més
anys.
Les dades estadístiques relatives al primer any engloben
els mesos compresos entre
setembre del 201 0 i juny del
2011 . Les dades estadístiques relatives al segon any
corresponen als mesos compresos entre el setembre del
2011 i el juny del 201 2. Per tal
de fer els dos períodes equitatius, els mesos de juliol i
agost no s'han tingut en
compte.

Sorteig de dos lots de llibres
Per celebrar el segon aniversari de la
Biblioteca Ca l'Oliveres amb tota la població, es farà un sorteig de dos lots de
llibres entre totes les persones que
s'emportin documents en préstec del
1 2 al 29 de setembre.

Setembre de 201 2
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Novetats a la Biblioteca per al nou curs escolar

Per al curs escolar 201 2-201 3, la Biblioteca Ca l'Oliveres ha preparat una sèrie d'activitats adreçades a les escoles.
Algunes de les activitats que
la Biblioteca Ca l'Oliveres
ofereix als centres escolars
per al nou curs ja es venen
oferint des que la biblioteca
va obrir les portes ara fa dos
anys, com les visites de formació d'usuaris; altres, però,
s'estrenaran aquest curs escolar 201 2-201 3, com les
que destaquem a continuació:
- Les maletes viatgeres : n'hi haurà de diferents tipus
(còmics, contes, novel·les
juvenils) i adreçades a diferents franges d'edat.
- Lectura de dos llibres d'autors locals: "El castell del
doctor Franchini" de Lluís
Oliván i "La pega negra" de
Maite Mompart. La biblioteca
ofereix en préstec el lot de
25 exemplars de cada llibre i
activitats paral·leles relacionades. - Foment de la lec-

Visita escolar de 1 r de Primària de l'escola Rosa Oriol

tura: s'han preparat diferents activitats i visites de
cara a incentivar la lectura
entre els nens i nenes, entre
les propostes hi ha recomanacions de llibres, lectures
de fragments, conta-contes,

poemes...
- Formació de contacontes: taller que oferirà recursos per explicar contes als
infants, dirigit a alumnes de
batxillerat i mestres.
- Exposició 100 anys d'en

Visita escolar de 1 r d'ESO de l'IES Lliçà II
Massagran:

continuació,

Aventures
extraordinàries
d'en Massagran i la seva

de Josep Maria Folch i Torres
il·lustrades per Junceda. En
relació a l'exposició, s'oferirà
una activitat adreçada als
alumnes de 1 r d'ESO.

del 3 al 31
d'octubre, la biblioteca
acollirà l'exposició que pren
com a punt de partida la publicació el 1 91 0 de les

Noves aventures
d'en Massagran, les novel·les

Nova etapa del Taller Oskar Bardina guanya el premi "Picasso
d'escriptura
en lletra"
Comença una nova etapa del Taller d'escriptura de la Biblioteca.
A partir d'aquest mes de
setembre comença una
nova etapa del Taller d'escriptura que organitza la Biblioteca Ca l'Oliveres, ja
que l'activitat es portarà a
terme conjuntament amb la
Biblioteca Joan Ruiz i Calonja de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Amb aquesta iniciativa conjunta de les dues biblioteques
s'afavoreix
l'optimització de recursos, a
la vegada que es donen a
conèixer les dues biblioteques a la Vall del Tenes.
Es realizaran dues sessions
mensuals, una a la biblioteca de Lliçà i l'altra a la biblioteca de Santa Eulàlia.
El taller d'escriptura és una

Biblioteca Ca l'Oliveres

activitat que té per objectiu
compartir el plaer d'escriure. Parteix de la idea que
l'escriptor es fa escrivint,
reflexionant,
observant,
canviant, corregint una i mil
vegades... El taller ajuda a
descobrir i a desenvolupar
el plaer d'escriure, augmenta així la qualitat de la
comunicació, millora les relacions intrapersonals i
interpersonals, i el diàleg.
Ensenya a escoltar, a saber
intercanviar idees, i a
aprendre a treballar en
equip.
Per inscriure's al Taller
d'escriptura cal adreçar-se
a la biblioteca del municipi.
El taller té un preu de 1 0
euros/mes.

Un dels participants en el Taller d'escriptura que organitza la Biblioteca guanya un reconegut premi de narració.

Un dels participants en el
Taller d'escriptura que organitza la Biblioteca Ca
l'Oliveres, Oskar Bardina i
Cabrera, ha guanyat el III
Premi de microrelats "Picasso en lletra" amb l'obra
Terra de perdedors.
El premi "Picasso en lletra",
convocat pel Museu Picasso i la UOC, consisteix a
escriure un microrelat d'un
nombre determinat de
caràcters, en aquesta ocasió eren 1 .500, inspirat en
un dels quadres del fons
del Museu Picasso de Barcelona.
Oskar Bardina va escollir
l'obra Retrat de la tia Pepa i
va construir la seva història,
tendra i commovedora, entorn a aquest personatge.
Els organitzadors i membres del Taller d'escriptura
de la Biblioteca feliciten
l'Oskar per aquest premi,
fruit dels aprenentatges en
el taller.
Si voleu llegir el microrelat,
Terra de perdedors d'Oskar
Bardina, podeu accedir al
seguent
enllaç:
http//www.blogmuseu
picassobcn.org/201 2/06/jatenim-els-guanyados-delconcurs-picasso-en-lletra/

Oskar Bardina i Cabrera

Retrat de la tia Pepa.

Pablo Picasso, 1 896
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33a edició de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotor
La 33a edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes - Gran Premi Circuit de
Catalunya se celebraran del 31 d'agost al 2 de setembre al circuit habitual del Parc del Tenes.
i van anunciar que les 24
Hores entraran a formar
part de la nova Copa Catalana de Resistència de
la Federació Catalana de
Motociclisme (FCM):
També es va anunciar que
es crea una llicència específica per córrer únicament a les 24 Hores amb

mats per un mínim de tres
pilots per equip i un màxim de quatre pilots per
equip, els quals podran
competir en quatre categories:
- Grup 2: Motocicletes refrigerades per aire, amb
embragatge automàtic o
variador sense canvi de

NO HI HAURÀ L'ANUNCIAT TRASLLAT A UN NOU
CIRCUIT
La 33a edició de les 24
Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotor
de la Vall del Tenes-Gran
Premi Circuit de Catalunya, que tindran lloc del
31 d'agost al 2 de setembre, reforcen la internacionalització i es consoliden
com a prova puntuable a
la Copa Catalana de
Resistència en Ciclomotor. Enguany, l'organització preveu superar els 40
equips a la línia de sortida.
Aquesta edició, la prova,
que es manté en el circuit
habitual del Parc del Tenes,
comptarà
amb
equips de França, Holanda, Itàlia i Bèlgica.
El passat 1 9 de juliol, els
organitzadors, el Grup 24
Hores, van fer la presentació d'aquesta 33a edició

un preu especial de 25
euros per als pilots nacionals i de 50 per als estrangers.
Durant la presentació
també es va donar a
conèixer la imatge de les
24 Hores d'enguany.
Gemma Aparici, una noia
de 22 anys i filla de Lliçà
d'Amunt, ha estat la guanyadora per segona vegada consecutiva del quart
concurs de cartells de les
24 Hores.
Els organitzadors també
van presentar les activitats
paral·leles que, un any
més, organitzaran a la zona del Pinar de la Riera.
En relació a la cursa,
aquest any es mantenen
les condicions i el reglament de l'edició anterior.
Els equips estaran for-

marxes, amb cubitatge no
superior als 50cc (tol. 2%)
i motor de 2 temps.
- Grup 3: Motocicletes refrigerades per aigua, amb
embragatge automàtic o
variador sense canvi de
marxes, amb cubicatge no
superior als 50 cc (tol. 2%)
i motor de 2 temps.
- PromoCup-2T: Motocicletes equipades amb
canvi de marxes, amb cubicatge no superior als 74
cc (tol. 2%) i motor de 2
temps.
- PromoCup-4T: Motocicletes equipades amb canvi
de marxes, amb cubicatge
no superior als 1 25 cc (tol.
2%) i motor de 4 temps,
respectant d'origen en
xassís, la refrigeració i els
carters, essent la resta de
preparacions lliure.

Moment de la sortida

Moment inicial de la cursa

Circuit

Inscripcions a les activitats esportives de la propera temporada
A mitjan setembre s'obre el període d'inscripcions a les activitats esportives de la temporada 201 2-201 3.
A mitjan d'aquest mes de
setembre s'obre el període
d'inscripcions a les activitats
esportives de la temporada
201 2-201 3 que s'organitzen
des de l'Ajuntament (regidoria d'Esports) i que es realitzen al Pavelló Municipal
d'Esports.
S'ofereixen diversitat d'activitas esportives: jazz, batuca
infantil, etc.
Aquestes activitats esportives estan adreçades a nens
i nenes des de P5 fins a 1 r
d'ESO.
Per altra banda, també es
pot optar per fer bàsquet,
futbol sala, futbol, escacs,
BTT o patinatge. Les ins-

cripcions a aquestes darreres activitats s'han de formalitzar directament a
l'entitat o club esportiu corresponent. Per a la resta, les
inscripcions s'han de formalitzar al Pavelló Municipal
d'Esports.
A més, la propera temporada també hi haurà Activitat
Física per a la gent gran.
Informació: a partir del 1 3
de setembre, de dilluns a divendres, de 8 a 1 3 h i de 1 6
a 22 h, al Pavelló Municipal
d'Esports, telèfon 93 860 70
25.

Inscripcions:

 Activitat Física per a la
gent gran:

A partir del 1 3 de setembre.
Documentació necessària:
Alumnes nous: Fotocòpia de
les dades bancàries, fotocòpia del DNI del titular del
compte i de la tarja sanitària.
Alumnes de l'any passat: no
cal portar cap documentació, només anar al Pavelló i
confirmar la inscripció.
Altres activitats:

A partir del 1 7 de setembre.
Documentació necessària:
Fotocòpia de les dades
bancàries, fotocòpia del DNI
del titular del compte i fotocòpia de la tarja sanitària.
El període d'inscripcions estarà obert fins que s'esgoti el
límit de places per activitat.

Cloenda de les activitats esportives 2011 -201 2

Setembre de 201 2
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Inici del curs escolar 201 2-201 3
El curs escolar 201 2-201 3 començarà el 1 2 de setembre.
Enguany, el nou curs escolar començarà amb 1 45
infants matriculats al curs
de P3 de les quatre escoles del municipi i 1 66
alumnes que passen a fer
el 1 r curs de l'ESO als dos
instituts. Pel que fa a les
escoles bressol, durant el
mes de juny, hi va haver
64 matrícules noves entre
els dos centres.
A les escoles d'educació
infantil i primària, el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat ha tancat
un grup de P-3, el de l'escola Països Catalans,
mentre que a les escoles
bressol municipals, es

tanquen, entre els dos
centres, un total de quatre
aules respecte al curs anterior. A secundària, els
dos instituts passen de 6
a 5 grups de primer
d'ESO, que és el nombre
que li correspon tenir habitualment segons el Departament. A més, a tots
dos instituts Ensenyament
ha aprovat la sol·licitud de
compactació de l'horari
lectiu només als matins.
En relació a 'Institut Lliçà
d'Amunt II, situat provisionalment a l'edifici municipal del carrer de Folch i
Torres, ha ampliat les aules. L'Ajuntament ha cedit

dos espais de la planta
pis per tal de donar continuïtat a l'escolarització de
l'alumnat de secundària
per aquest curs. Recordem que, el curs passat,
l'Ajuntament va cedir un
espai de la planta baixa
d'aquest l'edifici per ubicar provisionalment l'alumnat del nou institut de
Lliçà, que la Generalitat
ha de construir al passeig
de Sant Valerià. En referència a aquest segon
institut, ja se n'ha escollit
el nom: Hipàtia d'Alexandria. Es tracta del nom de
la primera dona científica
reconeguda.

Activitats als Centres Conveni entre l'Ajuntament i l'Associació
de Veïns de Can Rovira Nou
Cívics
Propostes als equipaments d'octubre a
desembre.
Centre Cívic Palaudàries

C. del Segre, 65 Tel. 93 864 60 1 0
e-mail: cc.palaudaries@llicamunt.cat

Activitats esportives i de
ball: Activitat física per a

gent gran, Pilates, Tai-xi,
Dansa del ventre (nivell inicial), Dansa del ventre (nivell avançat), Balls de saló,
Balls en línia, Salsa cubana
i Zumba fitnes

Activitats de manualitats i
habilitats
(gratuïtes):

Pachwork (grup d'auto-aprenentatge), Ganxet i punt
de creu, Quadres 3D i manualitats i Curs de relaxació
i meditació guiada

Activitats
formatives
(gratuïtes): Iniciació a la

informàtica, Català de conversa i Alfabettització

Activitats per a infants i
joves: Hip-hop, Pintura infantil i Esplai musical

Activitats per a la gent
gran: Ball dels divendres i
Bingo

Altres activitats: Iniciació

al tast de vins, Taller per
aprendre a tallar pernil i Taller de cuina fàcil i econòmica

Centre Cívic Ca l'Artigues

C. de la Ribera d'Ebre,81 -planta baixa Tel. 93 860 73 50
e-mail: cc.calartiguesa@llicamunt.cat

Activitats esportives i de
ball: Activitat física per a

gent gran, GAC, Country,
Hip-hop, Sevillanes, Balls
en línia, Coreografia flamenca i Zumba latino

Activitats de manualitats
i habilitats (gratuïtes,
menys FIMO): Puntes de

coixí, FIMO, Ganxet i punt
de creu i Pachwork

Activitats
formatives
(gratuïtes): Iniciació a la

informàtica, Català de
conversa i Alfabetització

Activitat per a joves
(gratuïta): Tarda d'esport
jove

Per informació sobre preus i horaris, dirigiu-vos al
centre cívic corresponent
Inscripcions: al setembre

L'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Can Rovira Nou signen un
conveni per a l'ús sociocultural del local social d'aquest barri.

L'Ajuntament disposa d'una
parcel·la al número 29 del
carrer de l'Alzina del barri
de Can Rovira Nou. Aquest
solar està dotat d'un equipament destinat a la realització
d'activitats
socioculturals. Aquest equipament o local social, però,
pertany a l'Associació de
Veïns de Can Rovira Nou,
que és qui el va construir.
Per construir aquest local
social, els veïns van comptar amb el permís del que
en aquells moments era el
propietari del solar. L'any
1 999, però, aquest propietari va cedir la parcel·la a
l'Ajuntament.
Durant tots aquests anys,
aquest equipament privat
situat en un terreny municipal ha estat l'únic espai social de trobada del veïnat i
on l'associació de veïns del
barri programa una àmplia
oferta d'activitats.
L'Alcalde, Ignasi Simón, i la
presidenta de l'Associació
de Veïns de Can Rovira
Nou es van reunir el passat
1 4 de juny per signar un
conveni pel qual l'Ajuntament cedeix a l'Associació
l'ús sociocultural del terreny
on hi ha ubicat el local social.
Amb la signatura d'aquest
conveni es normalitza la situació i s'inicia una nova
etapa on es reconeix la titularitat de l'equipament per

Signatura del conveni

part de l'associació i la
cesssió d'ús del terreny per
part de l'Ajuntament per a
la realització d'activitats
d'interès general.

Local social de Can Rovira Nou

El conveni també estableix
els acords referents a horaris, activitats i la regularització de l'edificació des
del punt de vista urbanístic.
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Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 201 2
Lliçà d'Amunt s'adhereix de nou a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setembre.
"Mou-te en la direcció
correcta"

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, a través de la regidoria de Transport públic i
Mobilitat, ha preparat tot un
seguit d'activitats per commemorar la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 201 2.
Una de les activitats és
l'exposició "Mou-te amb el
planeta!", que es podrà
veure a la Biblioteca Ca
l'Oliveres, del 22 de setembre, coincidint amb la celebració del "Dia sense
cotxes", al 20 d'octubre. La
presentació tindrà lloc el
dissabte 22 de setembre, a
les 1 2 h, i anirà acompanyada d'activitats per a la
mainada relacionades amb
l'exposició. Aquesta exposició ens explica els impactes ambientals de les
emissions del model de
mobilitat actual, els avantatges de la mobilitat sostenible i com podem
practicar-la.
Una altra activitat és l'anomenada "Tens del Teu
BUS", inclosa dins del Programa d'Activitats Educatives (PAE) i que se celebra
des de fa anys. En aquesta
activitat, els alumnes construeixen un bus de cartró i
realizen jocs d'educació per
a la mobilitat amb l'objectiu
de donar-los a conèixer
formes de transport alternatives al vehicle privat i
fomentar el transport urbà
de la nostra població.
La resta d'activitats han
estat extretes del catàleg
que la Comissió institucional de la Setmana ha preparat per tal d'oferir als
ajuntaments.
El divendres 28 de setembre tindrà lloc la "Cursa de
Transports", una cursa entre diferents models de
transport on es comparen
costos i temps de viatge del
vehicle privat amb el transport públic col·lectiu. L'objectiu d'aquesta activitat és
conscienciar del caràcter
econòmic del transport públic, fent una comparativa
de costos amb el cotxe pri-

vat que inclogui despeses
mitjanes com l'amortització
del vehicle, les assegurances i les despeses directes
com els peatges o aparcaments; divulgar els avantatges concrets de la
integració tarifària als quatre nuclis integrats; i utilitzar millores recents del
transport públic que s'hagin pogut dur a terme, per
exemple línies que han incrementat la seva freqüència de pas o l'estrena de
nous serveis si l'horari ho
permet. Enguany aquesta
activitat es farà al matí.
Per al dissabte 29 de setembre s'ha programat la
"Pedalada 201 2", una activitat adreçada a la ciutadania en general amb
l'objectiu de fomentar l'ús
de la bicicleta com a vehicle sostenible i segur,
conscienciar sobre la importància del transport
sostenible per millorar la
qualitat de l'aire i promoure una mobilitat activa i
saludable. Es tracta d'una
passejada amb bicicleta
pels carrers, carreteres o
camins del municipi. No és
una competició esportiva,
sinó una passejada lúdica i
festiva. Enguany canviarà
d'horari i se celebrarà al
matí. La sortida serà a les
9.30 h des del Pinar de la
Riera.
Un cop finalitzada la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, encara hi
haurà una activitat més relacionada amb aquest tema. El dimarts 2 i el
dimecres 3 d'octubre tindrà
lloc l'activitat anomenada
"Amb tu, hi vaig segur!"
adreçada a la gent gran
del municipi. Els objectius
d'aquesta activitat són que
els avis i àvies coneguin
els diferents tipus de bitllets i tarifes per anar en
bus o la manera de seure
millor i recolzar-se per
anar més segurs, entre altres. L'activitat consta d'una part teòrica i d'una part
pràctica.

La Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 201 2
proposa, sota el lema
"Mou-te en la direcció correcta", una cerca de noves
formes de mobilitat i alleugerir el domini absolut del
cotxe particular en favor
d'un transport mes sostenible.
Canviar el nostre model de
transport pot significar viure
en una ciutat millor i respirar un aire de més qualitat i
mes saludable. Agafar el
transport públic col·lectiu
per anar a la feina, moure's
en bicicleta per la ciutat o
caminar per anar de compres en comptes d'agafar el
cotxe pot jugar un paper
molt important en la salut.
Els objectius principals de
la Setmana son el
següents:
- Estimular un comportament ciutadà, en relació
amb l'ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en
particular amb la protecció
de la qualitat de l'aire, la
prevenció d'emissió de gasos que provoquen l'efecte
hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
- Sensibilitzar la ciutadania
sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves
diferents modalitats.
- Impulsar l'ús de mitjans de
transport sostenibles i, en
particular, el transport públic,
la bicicleta, la mobilitat a peu
i els vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament
de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un
entorn saludable i relaxat.
- Reflexionar sobre com
afecta a la nostra salut l'ús
irracional del transport motoritzat. Per una banda, la
contaminació atmosfèrica i
la congestió que generen
tenen un impacte negatiu
sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per
una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat
física. Agafar el transport
públic col·lectiu per anar a
la feina, moure's en bicicleta per la ciutat o caminar
per anar de compres en
comptes d'agafar el cotxe
pot jugar un paper molt important en la salut.

Tríptic de l'exposició "Mou-te amb el planeta!"

"Tens el Teu BUS"

"Pedalada 2011 "

"Amb tu, hi vaig segur!"
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Nova via peatonal per Instal·lació de plaques solars tèrmiques al Camp de Futbol
enllaçar barris
L''Ajuntament ha realitzat una via peatonal
entre els barris de Pineda Feu i Can Farell.

La instal·lació preescalfarà l'aigua calenta que posteriorment serà
elevada per una caldera fins a la temperatura desitjada.

Durant aquest estiu, l'Ajuntament ha realitzat les
obres consistents en un
accés de vianants per a la
connexió dels nuclis urbans de Pineda Feu i Can
Farell.
Concretament, el nou vial
peatonal transcorre pel
marge dret de la carretera
C-1 41 5b, de Lliçà d'Amunt
a Caldes de Montbui, entre el PK 5,720 i el PK
6,420.
El traçat, que transcorre
per sobre del camí actual,
s'ha eixamplat fins a 1 50
cms, s'han suavitzat els

L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
es va adherir el 2009 al Pacte
d'Alcaldes i Alcaldesses per la
lluita contra el canvi climàtic i
va elaborar el Pla d'Acció per
l'energia sostenible, aprovat el
2011 i finançat per la Diputació de Barcelona. Entre els
principals reptes d'aquest pla
d'acció hi figuren la prevenció
del canvi climàtic i l'eficiència
energètica.
En aquest sentit, l'Ajuntament
vol fer una reforma del camp
de futbol municipal per convertir-lo en un equipament de
referència energètica on s'hi
contemplin diferents accions

desnivells i escatat la vegetació, i s'ha estès, anivellat i compactat una
capa de sauló en tot el
recorregut.
Aquesta actuació, que
compta amb l'aprovació
del Servei Territorial de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, va ser
aprovada per acord de la
Junta de Govern del passat 1 2 de juliol, per un import de 5.464,68 euros, i
les obres han estat realitzades per l'empresa
Transports i Serveis Pou i
Padrós
SL.

que contribueixin a l'estalvi
energètic i econòmic: instal·lacions de generació i distribució
d'aigua calenta sanitària i calefacció, instal·lacions d'electricitat i aïllament tèrmic i
tancaments de l'equipament.
La Junta de Govern del passat
1 9 de juliol va aprovar la instal·lació de plaques solars tèrmiques a la coberta de l'edifici
per a la generació d'aigua calenta sanitària als vestidors,
tot i que també donarà suport
a
la
calefacció.
Les instal·lacions aportaran un
preescalfament a la temperatura de l'aigua que posterio-

Lliurats els habitatges de la segona fase de Ca l'Artigues
Aquest estiu s'han lliurat els habitatges de protecció oficial de la segona fase de Ca l'Artigues.
Les fases iniciades del pisos
de protecció oficial del nostre
municipi han arribat al final.
L'Ajuntament i l'Empresa Municipal d'Obres (EMO) agraeix als propietaris la confiança
dipositada i la paciència, ja
que alguns es van inscriure a
la primera convocatòria, l'any
2008.
En aquest moment de crisi
econòmica, els promotors estan satisfets d'haver pogut arribar a completar 32
habitatges a Can Salgot i 32
habitatges a Ca l'Artigues.
Del total de 64 habitatges, en
resten 1 0 per adjudicar, és a
dir, que se n'han venut un
84,375%.

Publicitat

Per a l'adquisició d'aquests
habitatges, fins al 31 de
desembre del 201 2, es mantindrà l'IVA reduït del 4 %.
Resten dues fases mes de
Ca l'Artigues (1 6 + 1 6 HPO)
que de moment no es podran
iniciar ja que el total de vendes no permet assolir-ne el finançament.
Per tal de facilitat l'accés a
lhabitatge a la ciutadania, evitar l'exclusió social residencial
i reactivar el sector immobiliari, s'està estudiant la possiblitat de fer contractes de
propietat compartida, una fórmula d'accés a l'habitatge
protegit entre el lloguer i la
propietat.

Habitatges de protecció oficial de Ca l'Artigues

ment serà elevada per una
caldera fins a la temperatura
de
consigna
desitjada.
Es disposarà d'un acumulador
solar emplaçat a l'actual sala de
màquines a l'interior de l'edifici.
El sistema estarà format principalment per una superficie
de captació de 25 m2 i un
acumulador de 2.000 litres.
Les obres, sota la direcció de
l'empresa Ambioreva, tenen
un pressupost de 23.098,50
euros i una subvenció de
6.024,09 euros del Programa
d'Energies Renovables de
l'Institut Català de l'Energia de
la Generalitat de Catalunya.
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Nou servei d'orientació jurídica
La Vall del Tenes compta amb un Servei d'Orientació Jurídica gratuït per a persones usuàries de Serveis Socials.
L'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona ha posat en
funcionament un Punt d'Orientació Jurídica gratuït al
qual els Ajuntaments de la
Vall del Tenes podran derivar les persones usuàris
dels Serveis Socials del
municipi.
L'objectiu d'aquest nou
servei és oferir un assessorament jurídic especialitzat a persones que es
troben amb problemes
derivats d'impagaments de
lloguer, d'hipoteca o de
subministraments, deutes
o ruptures familiars, problemàtiques creixents en-

tre les persones usuàries
dels serveis socials.
L'any 2009, la Diputació de
Barcelona, amb la col·laboració dels col·legis d'Advocats que actuen als
municipis de la demarcació
de Barcelona, va posar en
funcionament els Serveis
d'Orientació Jurídica per a
persones usuàries de serveis socials (SOJ). Al llarg
dels anys 201 0 i 2011 , han
posat en funcionament 23
punts supramunicipals d'orientació jurídica, que donen servei a 1 73 municipis
i que han atès a 9.455 persones. Però, volen seguir
ampliant la cobertura d'a-

quest servei en el territori,
amb l'objectiu d'enfortir el
suport als ajuntaments per
tal d'oferir una adequada
atenció a les persones en
un context de crisi. Amb
aquesta finalitat, han posat
en funcionament 1 2 nous
punts supramunicipals d'orientació jurídica.
Santa Eulàlia de Ronçana
disposarà d'un d'aquests
nous punts d'orientació
jurídica, al qual els Ajuntaments de la Vall del Tenes
podran derivar les persones usuàries dels Serveis
Socials del municipi, per tal
que puguin rebre una primera orientació sobre el

seu problema per part d'un
advocat o advocada adscrit
al servei.
Aquest nou serveis està en
funcionament des del pas-

sat 3 de juliol.
Les persones interessades
poden telefonar a Serveis
Socials per demanar hora
de visita (93 860 72 20).

Què fa el Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes a Lliçà
d'Amunt?
El Programa de Prevenció
de Drogues de la Vall del
Tenes (PPD) treballa conjuntament amb Serveis
Socials i un tècnic de la
Mancomunitat de la Vall
del Tenes i abarca la prevenció de les drogues i la
promoció d'hàbits saludables i de la salut en general.
Davant de qualsevol intervenció, l'objectiu principal
és que la persona adquireixi una visió crítica a l'hora
de
prendre
determinades decisions
davant de qualsevol consum o conducta.

Les accions acostumen a
anar dirigides a adolescents
i, per tant , un punt fort d'intervenció són els dos instituts del municipi. Des del
PAE s'ofereixen xerrades
de prevenció de drogues a
tots els cursos d'ESO (1 r
d'ESO-tabac, 2n d'ESO-alcohol i begudes energètiques, 3r d'ESO-cànnabis i
4t d'ESO-repàs general i
cocaïna).
De tota manera, segons
dades del Plan Nacional i
del propi PPD, es pot afirmar que actualment estem
davant una de les generacions més tranquil·les en re-

ferència al consum de drogues. Per aquest motiu i
sense deixar de banda la
prevenció de drogues, s'ha
obert l'oferta de xerrades i
tallers a altres temàtiques
que preocupen com la relació dels adolescents i joves
amb el que s'anomenen
Pantalles (mòbils, PC, tauletes, Internet, xarxes socials...) i la mediació i
resolució de conflictes.
El gruix de la feina del PPD
es fa en adolescents, però
no s'ha de perdre de vista
que la tasca més important
de prevenció de drogues i
promoció dels hàbits salu-

dables és durant el dia a
dia, a l'escola, al barri, a les
entitats culturals i socials i,
sobretot, a casa. Tot i que
no hi ha receptes màgiques, si es vol fer una prevenció de drogues eficaç i
donar una base sòlida a l'hora d'elaborar criteris crítics per resoldre qualsevol
situació poc saludable, cal
invertir hores amb la canalla, parlar, jugar, fer pensar
riure, estimar... en resum,
ser-hi. Així, quan aquesta
canalla deixi de ser-ho,
tindrà una base sòlida per
prendre les decisions que
menys problemes i/o danys

els puguin ocasionar.
Per a més informació, podeu consultar la guia per a
famílies que trobareu a la
pàgina web
www.parlemdedrogues.cat
o bé posar-vos en contacte amb l'equip del Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes a través del telèfon
649 630 1 34 o el correu
electrònic info@ppd.cat.
Equip del Programa de
Prevenció de Drogues de
la Vall del Tenes
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PLE ORDINARI DEL 19
JULIOL

DE

1.- Aprovació de l'acta anterior.

El Ple va aprovar per unanimitat i
sense cap esmena l'acta de la
sessió anterior.
UNANIMITAT
2- Donar compte dels Decrets
de l'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets
d'Alcaldia emesos del 21 de maig
al 6 de juliol, que van del número
382 al 531 .

3.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal
en les activitats.

El Ple va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal
en les activitats de Lliçà d'Amunt.
UNANIMITAT

4.- Aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme
del Vallès Oriental.

El Ple va acordar de ratificar
l'acord de la Junta General del
Consorci de Turisme del Vallès
Oriental de 26 de juny d'aprovació
inicial de la dissolució del Consorci i va aprovar la quota de liquidació del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental de 841 ,66 euros.
El regidor de Cultura, Albert Iglesias, va explicar que el 26 de juny
de 201 2 la Junta General del
Consorci de Turisme del Vallès
Oriental va aprovar inicialment la
dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. Les tasques i treballadors els assumirà el
Consell Comarcal. La Diputació
de Barcelona, va explicar el regidor de Cultura, va decidir, el
desembre del 2011 , deixar d'aportar la subvenció que aportava al
Consorci de Turisme del Vallès
Oriental. Tot i això, la Diputació
continuarà donant subvencions a
accions concretes de turisme del
Vallès Oriental dins del Pla de
desenvolupament turístic.
UNANIMITAT
5- Aprovació de la denominació
de l'institut Lliçà d'Amunt II

El Ple va aprovar el canvi de nom
provisional d'Institut de Lliçà
d'Amunt II pel d'Institut Hipàtia
d'Alexandria.
La regidora d'Educació, Maria
Eugènia Sanz, va explicar que es
va obrir un procés participatiu entre l'alumnat, les seves famílies i
el professorat perquè es proposessin diferents noms i s'argumentessin. Els noms finalistes
van ser Aliança, Creu de Baduell,
Sant Valerià i Hipàtia d'Alexandria. El darrer Consell Escolar del
centre, celebrat el passat 25 de
juny, va votar els noms finalistes i
va sortir guanyador el d'Hipàtia
d'Alexandria.
ERC va reclamar un llibre blanc

de noms del municipi on s'indiquessin les directrius de com volem que siguin els noms del
nostre municipi, per tal que tinguin
una coherència amb el nostre entorn. Dins dels processos participatius per posar noms, van dir,
s'hauria de tenir en compte
aquest llibre blanc.
CiU, tot i votar-hi a favor, va manifestar que els hagués agradat un
nom més proper, lligat al poble o
a la comarca. També va reclamar
no tanta carta blanca i més reglamentació en aquests tipus de
processos participatius.
ICV-EUiA també va votar-hi a favor, però també va reclamar més
regles en aquestes decisions.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
6.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General del sector discontinu Can
Montcau-Can Malé.

El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del vigent Pla
General en el sector discontinu de
Can Montcau-Can Malé.
El regidor d'Urbanisme, Josep
Santiago, va explicar tot el procés
seguit fins arribar a aquesta modificació i va anomenar alguns
dels canvis com temes relacionats amb l'alçada, la planta soterrani o els usos complementaris.
ERC, que va votar en contra, va
destacar tres qüestions: l'estructura física de les naus, la reparcel·lació i les activitats. En
referència a l'estructura física de
les naus, va dir que aquesta modificació deixa incorporar zones
on se superi l'alçada regulada de
1 5 metres fins arribar a 20 metres
i també permet soterranis amb
ventil·lació, llum natural, etc., és a
dir, que acabaran sent façanes de
24 metres com a mínim (9 metres
de soterrani més els 1 5 metres
d'alçada). En referència a la reparcel·lació , va dir que el fet de
crear túnels sota els carrers obliga a refer la reparcel·lació, la qual
cosa, segons ells, suposa donar
més aprofitament al privat i més
complicacions. En referència a les
activitats, va dir que aquest projecte va néixer com a una sola
propietat i que ara es perd perqùè
Mango és lliure de vendre a tercers les 8 o 9 parcel·les que té a
la zona logística; ERC creu que a
l'Ajuntament li interessa tenir el
control de qui és el propietari del
polígon i, a més, creu que, el fet
d'haver cobrat uns diners quan
era una sola actuació i ara tornar
a obrir la reparcel·lació i la possibilitat de tercers propietaris, pot
general algun conflicte legal.
CiU va votar-hi a favor i va dir que
suposava que l'arquitecte municipal i Urbanisme ja hi haurien reflexionat, però també va
manifestar que s'ha d'ajudar l'empresa però no donar-los carta

blanca i que dubtava del canvi en
la clàusula de la titularitat perquè
era preferible el control del polígon per part de l'Ajuntament.
ICV-EUiA va votar en contra pel
tema de la propietat; va dir que
creia millor que, en el moment
que l'empresa tingués necessitat
de vendre parcel·les, vingués a
parlar amb l'Ajuntament.
El regidor d'Urbanisme, Josep
Santiago va contestar que aquestes modificacions encara s'havien
d'enviar a Urbanisme, que havia
de donar-hi l'OK, i que l'Ajuntament no vol cap il·legalitat.També
va dir que l'arquitecte municipal
havia afegit esmenes a la proposta de l'empresa. A més, Josep
Santiago va posar de manifest
que Lliçà d'Amunt és l'enveja d'altres pobles pel fet que vingui a
instal·lar-s'hi una empresa com
Mango. També va dir que amb els
diners de Mango s'han pogut fer
infraestructures i tenim diners de
tresoreria. A més, el regidor d'Urbanisme va remarcar els diners
que suposarà per l'Ajuntament el
que Mango pagarà d'IBI, IAE i
permisos d'obres.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va afegir
que el fet que Mango pugui vendre parcel·les a tercers permetrà
més flexibilitat financera a l'empresa, la qual cosa és positiva.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ EN CONTRA
7.- Aprovació inicial de la Modificaci del Pressupost de l'exercici
2012.

El Ple va aprovar inicialment la
modificació del pressupost de l'exercici 201 2 per suplement de
crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria i la modificació de la plantilla
de personal de l'Ajuntament del
pressupost municipal per l'exercici
201 2.
El regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, va explicar que s'augmentarien diners, per un valor total de
1 .598.1 84,95 euros, per assumir
una part del romanent negatiu de
la Mancomunitat, per a l'EMO que
necessita recapitalització, per a
tranferències a famílies amb els
diners generats per la vaga de
treballadors segons la seva petició, per a la subvenció a l'Associació de Comerciants i per la
compra d'un vehicle nou per a
Protecció Civil. En referència a la
plantilla de personal, va explicar
que s'havia hagut de reduir la
plantilla de les escoles bressol
municipals per falta d'infants. La
regidora d'Educació, Maria Eugènia Sanz, va afegir que s'havien
hagut de tancar 5 aules i, per tant,
això afectava a 6 treballadores
interines i a 2 amb plaça, tot i continuar complint amb les ràtios i estar per sobre del que diu la llei.
ERC va insistir en el tema de
tornar a tirar del romanent de tre-

soreria que, segons ells, no s'ajusta estrictament al que diu la
llei.
CiU va comentar que aquesta
modificació es feia només tres
mesos després d'aprovar-se els
pressupostos i que hi havia coses d'aquesta modfificació que
eren previsibles i es podien haver tingut en compte en els pressupostos.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA
8.- Aprovació del Pla d'Ajust de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt,
exercici 2012.

El Ple va acordar d'aprovar el Pla
d'Ajust de l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt i d'acceptar la possible
imposició per part del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de condicions particulars en
matèria de seguiment i remissió
d'informació, així com d'adopció
de mesures d'ajust extraordinàries que permetin la correcció.
La llei 2/201 2,de 29 de juny, de
Pressupostos generals de l'Estat
per a l'any 201 2, estableix que els
saldos pendents de reintegrar de
les liquidacions definitives de la
participació de tributs de l'Estat
dels anys 2008 i 2009 es fraccionaran en 1 20 mensualitats sempre que les entitats locals hagin
presentat la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 i compleixin amb els objectius d'estabilitat
pressupostària, els límits d'endeutament i els terminis establerts en
les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Si s'incompleix algun
d'aquests aspectes l'entitat local
haurà d'aprovar un pla d'ajust que
garanteixi la correcció dels incompliments i acceptar la possible imposició per part del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques de condicions particulars en
matèria de seguiment i remissió
d'informació així com de mesures
d'ajust extraordinàries que permetin la correcció.
El regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, va dir que el deute amb l'Estat pels exercicis 2008 i 2009 era
de 725.000 euros a pagar en 5
anys. Juárez va dir que , si ens
acollim a un Pla d'Ajust, podríem
retornar els diners en 1 0 anys. El
regidor d'Hisenda va explicar que
ens cal un Pla d'Ajust perquè, si
bé hem presentat la liquidació del
pressupost de l'exercici del 2011 i
complim els objectius d'estabilitat
pressupostària i dels límits d'endeutament (estem per sota del
75%), no complim el tercer objectiu, ja que l'Ajuntament està pagant a 60 dies de la data de
factura i no a 40 dies.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

9.- Afers urgents.
No hi havia afers urgents.’
10.- Mocions.
10.1- de Lliçà d'Amunt per la
Independència: Moció per a
l'adhesió de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt a l'Associació de
Municipis per la Independència
de Catalunya.

El PSC va justificar el seu vot en
contra dient que era un partit d'esquerres i catalanista, però federal.
El PP va dir que el seu partit no
concebia Catalunya sense Espanya ni Espanya sense Catalunya.
ERC va dir que li costava d'entendre que el partit socialista no
pensés en la gent que els vota i
renunciés a un estat propi i a sortir de la crisi. Aquest partit va afegir que votava a favor per una
qüestió sentimental, però també
econòmica i perquè el govern català pugui governar.
CiU va fer una discurs titllant l'estat espanyol d'intolerant vers el
que no és castellà, parlant d'espoli fiscal, de menyspreu a la llengua, etc.
ICV-EUiA va dir que també està a
favor d'un estat federal però que
votaria a favor perquè en aquest
moment econòmic s'hauria de
treballar per saber les possibilitats
que té Catalunya.
PSC_ EN CONTRA
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

10.2-d'ICV-EUiA: Moció d'adhesió a la petició impulsada per
la Plataforma Aigua és Vida

instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que fins ara
ha ofert l'empresa pública
Aigües Ter Llobregat.
Es va aprovar per unanimitat amb
petites modificacions d'alguns
punts suggerides per l'equip de
govern.
UNANIMITAT

10.3-d'ERC: Moció per la publicitat de les feines i contactes de
l'Ajuntament.

L'equip de goven va votar-hi en
contra al·legant que ja es feia el
que tocava fer.
PSC_ EN CONTRA
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
11.- Preguntes.

ICV-EUiA va formular cinc preguntes sobre: el transport públic a
l'agost, el cost de la neteja de
franges de bosc, els criteris de
subvenció per a festes de barri,
lexplotació del bar del Centre Cívic de Ca l'Artigues i el manteniment dels parcs públics.
ERC va formular tres preguntes
sobre: la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, la baixa de VOTV i el
contracte per a la publicació de la
revista municipal.
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Una lliçanenca, a la avantguarda del pop nacional amb STereo
Sandra Fortado, del barri de Ca l'Artigues, és la vocalista del grup STereo.
Lliçà d'Amunt compta amb
un nou grup musical anomenat STereo, que recupera el millor de l'estètica
i l'estil pop dels anys vuitanta, actualizant el so als
nostres
dies.
El grup, fundat a principis
d'aquest any 201 2, està
format per Sandra Fortado, vocalista que viu al
barri de Ca l'Artigues, i
Toni Estruch, músic de
Palma de Cervelló i autor
dels
temes.
Les seves influències musicals són grups com Mecano, OléOlé, Queen i
Roxette, entre altres, però
també es poden veure
detalls de grups actuals.
Amb recursos propis, van
enregistrar el videoclip del
tema "Teatro" al Teatre El
Molino de Barcelona i,
des de llavors i en un
mes, ja havien rebut més
de 4.000 visites al Youtube i 2.600 seguidors al
grup de Facebook, cosa
que va suposar el seu
llençament
oficial.
Des de la seva creació,

STereo ha actuat a Barcelona i a diferents poblacions del Vallès i
confia poder obrir-se camí
en el món de la música
amb la seva proposta
fresca i vuitantera.
A principis del mes de
juny, el seu tema "Despierta" va estar sonant durant dues setmanes a
Cadena 1 00 Barcelona,
fet que va provocar que el
programa "El Jaroteo" de
Justo Molinero a Teletaxi
TV es mostrés interessat
en
entrevistar-los.
El
fet
d'aconseguir
aquestes fites sense cap
recolzament ni segell discogràfic ha estat el detonant que EMI, una de les
discogràfiques més importants del panorama
internacional
s'hagi
interessat pel seu producte.
El passat juliol, STereo es
va incorporar al booking
de Boom Management,
productora de Manel Ortiz, que porta grups com
"La Unión", "OBK", "La

Sandra Fortado i Toni Estruch en una imatge de promoció del grup

caja de Pandora" i "Yonki
Love".
Durant aquest mes de
setembre, tenen previst
tocar a la sala "Costelo"
de Madrid, on els veurà
una de les discogràfiques
més grans del país, que
ha mostrat interès en publicar-los el disc.
Segons els integrants

d'aquest grup musical, el
nom d'STereo va sorgir
perquè la seva música és
vuitantera amb molt teclat, piano i sintetizador,
que són els intruments "stereo" per excel· lència.
També perquè a l'inici del
projecte van decidir que
serien dos, que és la base
de l'stereo i, a més, la pa-

raula STereo comença
amb les mateixes lletres
que els seus noms: Sandra
i
Toni.
STereo vol arribar a ser
un referent del pop nacional.
Podeu trobar més informació sobre aquest grup
musical
al
web
www. grupostereo. com.

Farmàcies
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, per fax (93 841 41 75), per
correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt)
o personalment, 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.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Esplugas: 1 i 2 de setembre
Galceran: 8, 9 i 11 de setembre
Trullols: 1 5 i 1 6 de setembre
Portabella: 22 i 23 de setembre
Valeta: 29 i 30 de setembre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i
festius de 9 a 1 3.30 h
Lluc Varón Chao,
nascut el 6 de juliol de
201 2 a les 11 .05 h.

HORARIS DE GUÀRDIA:
Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de
guàrdia i per a urgències, cal trucar a la
Policia Local: 93 860 70 80
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Grups Municipals
Potser és la calor, potser és un
altre el motiu, el fet és que ERC
torna a trencar el pacte de cavallers d’evitar agredir-nos gratuïtament amb falses afirmacions.
Nosaltres de moment no contraatacarem, tot i que la mosca ja
se’ns puja al nas.
Tornen a utilitzar l’art de la mala
política per atacar, a través dels
seus canals de comunicació, al
govern local dient un munt de insinuacions malicioses que no
s’ajusten gens a la realitat. Tornen a la política barata de “difama que alguna cosa queda”,
perquè realment no tenen arguments sòlids per fer una bona
oposició i perquè segueixen creient que poden enganyar al ciutadà fàcilment amb mentides.
Polítics d’ERC: el ciutadà raona,
té sentit comú, veu les coses
amb els seus propis ulls, difícilment li vendràs gat per llebre.
Valora la feina feta, sap en quina
situació extrema es troben els
ajuntaments, perquè molts d’ells
estan patint en la seva pròpia
pell aquesta crisi tan profunda.
Ara, més que mai, toca ser responsables, estem en un moment
crític a nivell d’Estat i el que
haurien de fer els grups polítics a
l’oposició, tal com s’ha ofert el
PSOE al PP a nivell de Govern
Central, és donar el seu màxim
recolzament a les grans decisions d’estat.
És moment de la unitat nacional,
de país, moment de maduresa
política. No estem en el pati de
l’escola. Hem de ser capaços de
deixar-nos d’històries passades,
de rancors personals i mirar per
l’interès general del nostre poble,
oferint la màxima col·laboració
per sortir-nos d’aquest sot en el
que ens han ficat.
Com a grup del PSC reiterem a
tots els grups de l’oposició que
segueixin fent una oposició
constructiva, madura. Ja prou
desacreditada està la política
perquè a sobre actuem d’una
manera irresponsable; l’únic que
aconseguim és fer-nos mal a nosaltres mateixos i que cada cop
hi hagi més desencís vers la
política.
Tenim la responsabilitat d’aconseguir que el ciutadà torni a
creure en la política i en els polítics, amb treball, treball i més
treball i sempre al costat del ciutadà.
Bona Festa Major!!!

El municipi de Lliçà d’Amunt és l’enveja de
la resta de localitats de la comarca, fins i tot
de Catalunya. En aquests moments de
crisi financera, amb un context econòmic
molt desfavorable, que afecta la majoria
dels ajuntaments del país, a Lliçà d’Amunt
s’està duent a terme per part de la empresa Mango una de les obres privades
més importants de Catalunya, amb una
inversió de 360 milions d’euros, que suposarà la creació de més de 2.000 llocs de
treball directes i altres 5.000 d’indirectes.
Aquestes obres s’estan realitzant als terrenys de Can Montcau, on també s’instal·laran les empreses Biokit i Systelab,
que actualment estan ubicades a la nostra
localitat i que una vegada realitzat el trasllat
als terrenys de Can Montcau, els prop de
14.000 m2 que ara ocupen aquestes dues companyies passaran a ser propietat
de l’Ajuntament. D’aquesta manera, augmentarà el patrimoni municipal sense cap
cost per a les arques municipals, tot el
contrari. En l’actualitat, les empreses Biokit
i Systelab tenen construïts 13.690 m2 i
compten amb 280 treballadors. Amb una
inversió de 70 milions d’euros, la nova seu
de les dues companyies tindrà 60.000 m2
i crearà més de 1.000 llocs de feina.
Doncs bé, mentre altres grups municipals
que són a l’oposició se centren a parlar
sobre la independència de Catalunya i la
seva sortida d’Espanya, aquest equip de
govern, del qual forma part el Partit Popular, està dedicant tots els seus esforços
perquè empreses multinacionals i modèliques com aquestes s’instal·lin definitivament al nostre municipi.
Perquè diem que Lliçà d’Amunt és i serà
l’enveja per a molts ajuntaments i alcaldes
de la comarca, inclús de Catalunya? Primer, perquè amb l’actual crisi econòmica
que estem travessant, aquestes empreses han decidit fer inversions a la nostra
localitat, amb el que això representa a curt
termini per a les arques municipals i per a
tot el municipi en el seu conjunt; en segon
lloc, per la creació de nous llocs de treball
a curt i llarg terminis i en tercer lloc, per la
tipologia i disseny del projecte que serà el
reflex de Lliçà d’Amunt.
Una vegada estiguin en funcionament
aquestes dues empreses, l’Ajuntament
recaptarà més d’1.000.000 € només en
concepte d’Impost sobre Béns Immobles
(IBI). Actualment, s’està recaptant
4.000.000 € de tot el municipi. La recaptació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) serà d’1.000.000 €. Avui dia és
de 300.000 € aproximadament.
Una vegada vostès hagin llegit aquesta
columna, i amb el que està caient, podran
preguntar-se com pot haver-hi persones
que posin tants pals a les rodes. Aquests
senyors es fan dir d’esquerres (ICV-EUAERC) i que, per cert, alguns són empresaris o autònoms i que al ple municipal
del 19 de juliol van votar en contra de
l’aprovació inicial de la modificació puntual
del Pla General del sector discontinu de
Can Montcau-Can Malé.

Sovint es fa difícil arribar a la informació de l’ajuntament en referència
a llocs de treball i contractes de
serveis. Només les persones més
ben connectades a nivell personal
tenen accés als anuncis de les ofertes que l’ajuntament genera. Tot i la
crisi, sovint l’ajuntament posa a
concurs serveis que poden ser bones oportunitats per gent que avui
està intentant trobar una sortida a la
seva situació econòmica. Concursos com el manteniment informàtic
o l’edició de la revista municipal poden ser molt especialitzats i donar
opcions a petites empreses d’aquí.
Hi ha serveis poc especialitzats que
poden tenir molt d’interès, com el
servei d’atenció domiciliària o els
nombrosos bars dels equipaments
municipals.
També les empreses que treballen
per l’ajuntament, sigui en jardineria,
residus, assessories, casals d’estiu,
necessiten treballadors, per suplències en vacances o en baixes.
Aquestes feines temporals poden
ajudar a sortir d’un mal pas a moltes
famílies.
Des del grup d’Esquerra Republicana creiem que és obligació de
l’ajuntament fer tots els esforços
possibles per fer arribar aquesta informació al màxim de gent possible.
D’aquesta informació universal en
depèn que aquests llocs de treball i
aquests serveis estiguin ocupats
per qui millor els pot fer, per qui més
ho necessiti.
No és suficient fer només informacions formals als butlletins oficials
que ningú no consulta. Cal una
política de transparència en aquest
tipus d’informació. Es dóna la paradoxa que, en aquests moments, els
concursos que genera l’ajuntament
queden deserts o tenen un parell
d’ofertes, i a més no milloren els
preus de sortida. Per tant, la manca
d’informació perjudica també al propi ajuntament.
Per mirar de forçar una resposta a
aquesta manca d’informació vam
presentar una moció al Ple perquè
el govern municipal de PSC i PP es
comprometés a fer la màxima difusió de les oportunitats de feina que
sorgeixin. La moció la van rebutjar
PSC i PP, que consideren que el
sistema d’avís actual ja és suficient.
Deu ser suficient per ells. La poca
participació en els darrers concursos els desmenteix.

El Pacte Fiscal proposat per Convergència
a Catalunya
El President Mas i CDC han aconseguit
situar la reivindicació del pacte fiscal en el
centre del debat polític a Catalunya.
Però, què és el pacte fiscal?
• És aquell sistema de finançament pel
qual la Generalitat recaptaria i gestionaria
tots els recursos generats a Catalunya,
com passa a Euskadi i Navarra que ja el
tenen.
• És un acord, una relació bilateral de tu a
tu entre la Generalitat de Catalunya i l´Estat espanyol. Així no dependríem dels capricis ni dels incompliments del regne
d´Espanya.
• És tenir una hisenda pròpia que recapta,
liquida, gestiona i inspecciona tots els tributs, és a dir, tindríem la clau de la caixa
perquè seria la Generalitat qui tindria els
diners.
• És un pacte que decideix la quantitat de
diners que Catalunya transfereix a l´Estat
espanyol en concepte dels serveis que
l´Estat fa a Catalunya així com en concepte de solidaritat amb els altres territoris
d’Espanya menys desenvolupats econòmicament.
• És un pacte que aporta seguretat jurídica
perquè garanteix el principi d´ordinalitat.
Actualment, Catalunya és el tercer territori
que més diners aporta a l´Estat espanyol,
però en canvi baixa a la quinzena posició
si s’analitzen els recursos que l’Estat retorna a Catalunya. No hi ha cap país del món
que suporti una sagnia econòmica com
aquesta.
Perque volem el Pacte Fiscal?
• Perquè amb el pacte fiscal podríem garantir la sanitat, l´educació i les polítiques
socials, com també fer inversions per garantir la competitivitat de Catalunya.
• Perquè serviria com a instrument per reactivar l´economia i crear ocupació, ja que
adequaria el sistema fiscal a l´estructura
productiva del país. Està demostrat que a
Euskadi i Navarra, que tenen el concert
econòmic com a pacte fiscal, actualment la
crisi econòmica i l’atur són considerablement inferiors a les xifres de Catalunya.
• Perquè actualment, el sector públic central detreu de Catalunya un percentatge
superior el que li correspon i, en canvi, s’hi
destina una despesa inferior. Això implica
que per cada euro que l’administració
central recapta a Catalunya, 43 cèntims no
es gasten al territori català.
• Perquè serviria per reduir el dèficit fiscal,
que és la diferència entre els diners que
surten de Catalunya i els que retornen.
Aquest any el dèficit fiscal puja als 16.409
milions d´euros. El dèficit fiscal, des del restabliment de la democràcia, es calcula que
puja als 380.000 milions d´euros. A nivell
personal signifiquen 2.251 euros per any.
Per posar un exemple: una família de quatre membres aporta anualment 9.004 euros
que no veu invertits enlloc a Catalunya.
En definitiva, volem avançar cap a un model on es garanteixi l'autogovern de Ca talunya i la qualitat de vida de la ciutadania.

Vivim una situació difícil que ens recorda temps d’obscuritat, on s’imposava la llei a dit beneficiant
poderosos, església, monarquia, trepitjant i humiliant als més dèbils.
Les mesures aprovades pel Govern
del PP representen un atac brutal
sense precedents als drets socials, a
la democràcia i a l’estat del benestar, i
recauen novament sobre els aturats i
treballadors. El PP retalla la prestació
als aturats, retalla sous als empleats
públics, apuja l’IVA, incompleix els
ajuts a la dependència, etc. Aquestes
mesures ja estan portant a una vida
indigna a molta gent, criminalitzen els
treballadors públics i provocaran més
recessió. La pobresa, l'atur i les desigualtats és la ruptura definitiva de la
cohesió social. Agredeixen el medi
ambient amb la nova Llei de Costes,
ataquen les energies renovables i
perllonguen la vida de centrals nuclears obsoletes.
Exigim la dimissió immediata del govern del PP. Han perpetrat un veritable
cop incomplint constantment el seu
propi programa electoral, enganyant
als seus propis votants, i imposant les
mesures d’organismes com el FMI o el
Banc Central Europeu, que no han
estat escollits democràticament. Rajoy
repeteix que no hi ha més alternatives,
que no hi ha més remei. Ells ho tenen
clar: “Que es fotin!”. I a les grans multinacionals? per a ells rebaixes de les
cotitzacions a la Seguretat Social i la
reforma laboral. Tampoc volen depurar
responsabilitats per la crisi financera,
com el cas Bankia, ni de la bombolla
immobiliària.
A Catalunya CiU és “el primer de la
classe” en retallades, amb el suport incondicional del PP. A més CiU conniveix amb les polítiques del PP, liderant
repagaments, atacant drets bàsics i
desmembrant els serveis públics.
EUiA apostem per una política alternativa, fent del rescat bancari una
banca pública que faci fluir el crèdit a
les famílies, als autònoms i la pime.
Estem per una reforma fiscal progressiva que aflori la riquesa i el patrimoni de les grans fortunes per
redistribuir-ho en la inversió productiva a través del sector públic. Volem
un veritable pla contra l'economia
submergida i la regulació del sistema
financer, per lluitar contra el frau i
l’evasió fiscals.
EUiA ho tenim clar: Cal una mobilització general per construir una majoria social contra les retallades. Cridem
a la gent d’esquerres a participar activament en les mobilitzacions convocades
pels
moviments
i
organitzacions socials i sindicals, i a
preparar amb força una resposta general i contundent la propera tardor.Ni
ens deixem “fotre”, ni aguantem més!
Ens mereixem més!

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 resumirles o
extractarles quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Passejada popular en BTT
El dia 1 6 de setembre organitzarem la que serà la 21 a
edició de la Passejada
Popular en BTT per la Vall
del Tenes.
Com cada any, hi haurà dos
recorreguts, un d'uns 1 5
kms assequible per a tothom que tingui ganes de fer
una passejada matinal amb
bici i un de 40 kms més exi-

gent per aquells que estan
més preparats.
La sortida serà al Pinar de
la Riera a les 9 h.
Les incripcions es podran
fer anticipades fins el dia 1 3
de setembre o bé el mateix
dia de 3/4 de 8 a 3/4 de 9
h.
La inscripció dóna dret als
avituallaments que posem

a mig recorregut i a entrepà
de botifarra, beguda i un
obsequi de record en acabar la passejada, a més de
participar en el sorteig de
material de BTT que proporcionen les empreses
col·laboradores.

Anem deixant l'estiu i aviat
estrenarem la tardor, els dies s'escurçen i els camps i
boscos tenen uns altres colors, la temperatura encara
és bona i per tant podem fer
un altre recorregut per Lliçà
i conèixer un lloc ben bonic i
força desconegut.
Així doncs, tal com vàrem
quedar en la sortida de
maig, us animem a acompanyar-nos el diumenge 23
de setembre, de 1 0 a 1 2 del
matí, per conèixer, caminnant i xerrant, des del barri
de Can Bosch fins a Sant
Baldiri.
Ens trobarem a la plaça de

l'Església a les 1 0 del matí i
començarem el camí anant
cap al barri de Can Bosch
on trobarem l'edifici de les
primeres escoles del poble,
unes cases arran del camí,
un rec i un safareig on rentaven les dones del barri.
Seguint el camí anirem baixant cap al torrent de Can
Bosc on un passeig de
plàtans ens anirà guiant,
passant per un dels primers
ponts del poble, cap a la
masia de Can Bosch.
Seguirem el camí amunt,
entre camps i boscos, fins a
dalt del turó on comença el
barri de Ca l'Esteper, ens

acostarem a una vinya i
acabarem la passejada a
l'ermita de Sant Baldiri (la
podrem visitar).
Al llarg del recorregut, gent
del poble ens anirà comentant coses dels llocs per on
passarem i mirarà de respondre a les preguntes que
vulgueu fer.
L'ermita de Sant Baldiri és a
uns 1 0 minuts d'on haurem
deixat els cotxes.
Us esperem i parleu-ne amb
qui sabeu que li pot interessar.

Club BTT Concos

Vine! Caminant coneixerem Lliçà

Grup l'Abans

Aquesta Festa Major...el
Formigueig és la millor
solució
Que aixequi la mà qui no tingui ganes de passar-ho bé!
Any rere any, qui ha vingut
al Formigueig ha marxat
amb la sensació d'haver
passat una bona estona. La
nostra Gimkana "familiar" ja
s'ha consolidat com un acte
important de la Festa Major i
aquesta 5ª edició promet ser
encara més espectacular i
divertida que les anteriors.
Ja sabeu que us maltractarem, us embrutareu, quedareu xops, i perdreu el sentit
del ridícul... però sempre
amb una rialla i oblidant els
mals de cap que tots tenim
en aquestes èpoques difícils.
Ens fa falta jugar...a grans i
a petits, i us prometo que la
Comissió de Festes es deixarà les forces i d'altres coses perquè us divertiu tant
com sigui possible durant
les dues horetes que acostuma a durar la Gimkana.

Repetirem festa al Pinar de
la Riera, aquest cop diumenge. Busqueu-nos al
Programa de la Festa Major
per a assegurar les hores
exactes de l'activitat, tot i
que sempre és millor que
passeu una miqueta abans
per fer les incripcions.
Ja sabeu que La Comissió
de Festes som una entitat
apolítica, oberta a tothom,
on uns quants voluntaris eixelebrats amb ganes de
festa intentem col·laborar
potenciant les diferents festes del nostre poble. El Formigueig és el dia perfecte
per aquè ens conegueu.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al blog
www.lacomissio.blogpot.com
o al correu
comissiollicamunt@gmail.com.
Visca la Festa Major i Visca el
Formigueig!
La Comissió de Festes

Bústia del lector
El butlleti té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Una mama agraïda
Ara que el meu fill està arribant al final de la seva etapa a l'escola bressol Nova
Espurna, crec que és l'hora
de dir:
Gràcies a tot l'equip directiu
de l'escola. Gràcies per haver ensenyat al nen a menjar de tot i correctament;
gracies per haver fet d'ell un
nen més autònom i feliç;
gràcies per haver-lo mimat,

cuidat i guiat en aquests
tres anys que ha passat
amb vosaltres; gràcies Sònia, Pilar, Mari i Àngels (que
has tingut molta paciència
aquests 3 anys) i a totes les
altres mestres que han
interectuat amb el meu fill.
Gràcies per tot, no us oblidarem mai!
Helena Paniagua Cortada

Esquela
La Associación de Vecinos de Can Farell siente la pérdida de

Andrés Méndez Domínguez
miembro activo de la Junta y buen vecino del barrio de Can Farell
Siempre te recordaremos.
La Junta de la AV de Can Farell

Aquests escrits 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. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 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 resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits 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.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

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 1 0

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 Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

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 1 0

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 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 1 3 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

Agenda

Taller de pintar roba

Dimecres, del 5 al 26 de
setembre
Horari : matins, de 1 0 a 1 2 h;

tardes, de 1 6 a 1 8 h
Lloc: edifici municipal del carrer de Folch i Torres
Preus: sòcies, 3 euros; no sòcies, 1 5 euros
Informació: Montse (93 841 71
23)
Organitza: Associació Dones
del Tenes

XXV Cursa d1 /4 de Marató de la Vall del Tenes
Dimarts 11 de setembre

Dutxes gratuïtes; Esmorzar de
germanor i samarreta (gratuït
per als participants) i Trofeu
pels primers classificats de cada categoria.
Hora: 9.30 h
Lloc de i arribada: Santa
Eulàlia de Ronçana-Pinedes
Castellet

Inscripcions:

- presencials: als ajuntaments
de la Vall del Tenes, els matins
de 9 a 1 3 h, fins al 5 de setembre
- telefòniques: 93 844 80 25, 93
865 62 25, 93 841 52 25, 93
843 90 00
- c/e: secretaria@mancomuni-

tatvalltenes.cat
Preu: 7 euros (pagament a la
sortida)
Organitza: Ajuntaments de
Bigues i Riells, Santa Eulàlia
de Ronçana, Lliçà d'Amunt i
Lliçà de Vall

Curs de cistelleria

Inici: dilluns 1 7 de setembre
Horari: de 1 7 a 1 9 h
Lloc: Local social de Can Fa-

Art japonès d'arranjament floral. Classes impartides per
Begonya Hernàndez i Ferrer,
amb la titulació Jynkakyo de
l'escola d'Ikenobo del Japó.
Places limitades.

Dia: un dia al mes (per
decidir entre els participants)
Duració: 2 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Sessió informativa: divendres 21 de setembre, a les 1 8
h, a l'ateneu L'Aliança
Per a més informació: 93
841 45 33
Organitza: ateneu L'Aliança

Del 1 7 al 21 de setembre

Gent Gran
Preu: 1 95 euros
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Ball de saló

Divendres 1 4, 21 i 28 de
setembre
Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo

Dissabtes 1 5, 22 i 29 de
setembre
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Estada a Tossa de Mar

Cap de setmana del 27 i
28 d'octubre

Hora de sortida: 9.30 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 95 euros

Botxes

Dilluns i dimecres

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

Inscripcions: Casal de la
Gent Gran

Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Espai Jove El Galliner

Taller de cokctail sense
alcohol

Taller de confecció de
jocs de taula

Assessoria laboral

Dimecres 1 2 de setembre

Taller de petits arreglaments de roba

Taller de quadres amb
sorraI

Xerrada sobre beques
a l'estudi i mobilitat

Club de lectura

Taller de cupcakes

Tarda de cine

Tertúlia literària de la novel·la
Diari d'hivern de Paul Auster.
Si vols participar en el Club de
lectura, posa’t en contacte amb
la Biblioteca.
Hora: 1 8 h

Taller de samarretes

Assessorament sobre
tatuatges i pírcings

Taller d'escriptura

Espai nadó

Gent Gran
Preu: 23 euros
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Hora de sortida: 1 5 h
Lloc de sortida: Casal de la

Títol: "La formiga Josep Maria" a
càrrec de Santi Rovira. Un viatge
a través del món de la imaginació amb una guia molt particular,
la formiga Josep Maria. Per a infants de 0 a 3 anys, aproximadament.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia, a partir del 1 2 de setembre,
a la Biblioteca. Places limitades.

Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 201 2.
Inauguració: dissabte 22 de
setembre, a les 1 2 h
Lloc: sala d'actes

Hora de sortida: 1 8 h
Lloc de sortida: Casal de la

Classes d'Ikebana

Espai de trobada i de diàleg
adreçat a pares i mares amb
infants de 0 a 3 anys.
Hora: 1 0 h

Del 22 de setembre al 20
d'octubre

Dissabte 1 de setembre

Estada a Calafell

Organitza: AV Can Farell

La literatura i els contes
en els primers anys de
vida

Exposició "Mou-te amb
el planeta!"

Tarda de sarsuela

rell

Biblioteca Ca l'Oliveres
Dissabte 22 de setembre

Casal de la Gent Gran

Si vols participar en el Taller
d'escriptura, posa’t en contacte
amb el personal de la Biblioteca.

Dimarts 2 d'octubre

Exposició "100 anys
d'en Massagran"
Del 3 al 31 d'octubre

Visita l'exposició "100 anys
d'en Massagran". Aproximació
a l'autor, Josep Maria Folch i
Torres, i la seva obra, al gènere d'aventures festives i la literatura infantil i juvenil catalana
del moment.

Divendres 28 de setembre
Organitza: Ajuntament

Dimecres 1 2 de setembre
Horari: de 1 6 a 1 9 h

Dijous 1 3 de setembre

Divendres 1 4 de setembre
Dilluns 1 7 de setembre

Preu: gratuït (3 euros si ets
antic alumne d'aquest taller)

Taller creatiu d'ungles
Dimarts 1 8 de setembre

Taller de berenar saludable

Divendres 21 de setembre
Dilluns 24 de setembre

Dimarts 25 de setembre

Dimecres 26 de setembre
Dijous 27 de setembre

Taller d'arreglar i tunnejar bicis
Divendres 28 de setembre

Dimecres 1 9 de setembre

Hora de les activitats:

Taller de miniatures
amb argila polimèrica

Inscripcions a les activitats:

Dijous 20 de setembre

1 7.30 h

cal inscripció prèvia

Preu de les activitats:
gratuït

Organitza: Ajuntament

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

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.
Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

