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10è aniversari de la Policia
La Policia Local de Lliçà d'Amunt es va posar en
funcionament l'1 de gener de 2002.

L’any 1 984 la Mancomunitat de la Vall del Tenes va crear un servei de policia
intermunicipal. Anys més tard, la Llei 1 6/1 991 de les Policies Locals de Catalunya obligava aquesta policia intermunicipal a dissoldre’s. La Policia Local de
Lliçà d’Amunt es va posar en funcionament l’1 de gener de 2002 . Des dels
seus inicis, la Policia Local va començar a treballar per articular una policia propera. Actualment, el cos de la Policia Local compta amb 23 agents i 2 administratives, i un parc mòbil format per 5 vehicles.
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos 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.
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Editorial
Aquest any celebrem el 1 0è aniversari des que les poblacions que conformen la Mancomunitat de la
Vall del Tenes varen assumir el repte de crear les seves pròpies policies locals i deixar enrere la
històrica Policia Mancomunada, que va existir durant més de quinze anys.
La prohibició legal de poder mantenir la policia mancomunada i els canvis socials i demogràfics, i la
premissa de donar un millor servei amb una presència policial major i més propera, a través de la policia de proximitat, van fer arribar a aquesta decisió.

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Avui el nostre cos policial està valorat com un dels millors del nostre país, molt per sobre de la mitjana, com ho reflecteixen les dades, els estudis i les enquestes realitzades a la ciutadania. Això no es
feina d’un sol dia, ni tampoc d’una sola persona. La maduresa, el rigor i sobretot la professionalitat
amb la qual desenvolupen la seva tasca al servei de les persones queden reflectits en el dia a dia, i
el valor que li dóna el ciutadà com a eina ja no és només de seguretat, sinó instructiva i transmissora
a favor del civisme i la convivència.
Des d'aquestes línies, vull agrair a tot el personal que treballa en aquest servei d’ordre municipal la
tasca que realitzen cada dia, tots els dies de l’any i els encoratjo a seguir endavant. I a tota la ciutadania lliçanenca la convido a que se senti orgullosa amb el servei que ens ofereixen a tots els lliçanencs i lliçanenques.
Aprofito per comunicar-vos una qüestió del tot diferent: que l’Ajuntament, durant les properes festes
de Nadal, col·laborarà activament en la campanya que organitzarà el Banc d’Aliments i diferents entitats i persones del municipi, en la recollida d’aliments per a totes aquelles famílies que més ho necessiten. Personalment, us vull demanar que, entre tots, fem l’esforç de fer d’aquesta recollida tot un
èxit i que ho feu extensiu a tothom participant en l’entrega d’aliments i/o joguines perquè cap nen o
nena i família es quedi sense el Nadal que es mereixen.

Enquesta ciutadana
Quin mitjà utilitza per fer consultes i tramitacions amb l'Ajuntament?
Per realitzar consultes i tramitacions a l'Ajuntament, els ciutadans
tenen a l'abast diferents mitjans: via presencial, via telefònica, per
correu ordinari i on line, a través d'Internet.
A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber quin
d'aquests mitjans és el que els ciutadans utilitzen d'una manera
més habitutal, tot i ser conscients que també depèn de la consulta o
tràmit en concret.
El resultat ha estat que el 69% dels ciutadans que han respost a
l'enquesta (1 3 persones) utilitza Internet i el 31 % realitza les consultes i tramitacions de manera presencial.
*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la
participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el
total de respostes.
Edició, redacció, fotografia, maquetació i correccio ortogràfica: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841
41 75 Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt Twitter: www.twitter.com/llicamunt Horari:
de dilluns a divendres, de 8 a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h; Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)
Impressió i manipulació: CTL Comunicació
Distribució: Distpublic
Tiratge: 7.200 exemplars
Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76
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1 0è aniversari de la Policia Local de Lliçà d'Amunt
La Policia Local de Lliçà d'Amunt es va posar en funcionament l'1 de gener de 2002.

L’any 1 984 la Mancomunitat de la Vall del Tenes va
crear un servei de policia
intermunicipal, que compartien els municipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia
de Ronçana, Lliçà d’Amunt
i Lliçà de Vall. Anys més
tard, la Llei 1 6/1 991 de les
Policies Locals de Catalunya obligava aquesta policia
intermunicipal
a
dissoldre’s.
La Policia Local de Lliçà
d’Amunt es va posar en
funcionament l’1 de gener

de 2002. Durant els primers
mesos d’aquell any va ocupar un lloc provisional dins
de l’edifici central de l’Ajuntament, al número 73 del
carrer d’Anselm Clavé, a
l’espera que la seu, situada
al número 8 del carrer de
Rafael de Casanova, estigués del tot enllestida, la
qual cosa va tenir lloc a
l’abril del 2003. Concretament, el 27 d’abril de 2003
es va inaugurar l’ampliació
de les instal·lacions municipals, ja que l’edifici del

carrer de Rafael de Casanova passava a acollir la
seu de la Policia Local a la
planta baixa i les oficines de
Serveis Socials de l’Ajuntament, el Jutjat de Pau, el
Registre Civil i l’Organisme
de Gestió Tributària a la
primera planta. Durant tot
aquest dia s’hi va fer una
jornada de portes obertes.
El nou telèfon de la Policia
Local, però, ja va ser operatiu des dels inicis: 93 860
70 80.
El cos de la Policia Local va
començar amb 1 6 agents i
4 administratius, un total de
20 persones per atendre les
demandes dels ciutadans
durant les 24 hores del 365
dies de l’any. També va començar amb un parc mòbil
format per 4 vehicles, tipus
4x4, amb tot el material
amb què han d’anar dotats
per patrullar.
La presentació oficial del
Cos de Policia Local de
Lliçà d’Amunt va tenir lloc a
principis del mes de març,
un cop tot va estar més estructurat.
Des dels seus inicis, la Policia Local de Lliçà d’Amunt
va començar a treballar per
articular una policia propera. Aleshores, l’Ajuntament
anunciava que sempre havia pensat que la Policia
Local havia de tenir entitat
pròpia i que, a part de la

El cos de la Policia Local de Lliçà d'Amunt amb l'Alcalde
seva tasca feixuga i coneguda, com pot ser la sancionadora i garant de la
seguretat ciutadana estricta, el que entenem per ordre públic, també havia de
tenir una labor més conciliadora amb els veïns. Per
això, a partir de l'any 2006,
un cop consolidades les
funcions bàsiques, es van
començar a desenvolupar
actuacions destinades a
articular una policia propera, on el lliçanenc trobés
acolliment, se sentís escoltat i se li sabés donar resposta ràpida. I, va continuar
treballant en aquesta línia:
una policia que sàpiga fer
de mediador en els conflictes, reconduir les situacions
conflictives que es puguin

donar i que substitueixi,
mitjançant la reeducació,
tots aquells aspectes més
sancionadors.
Per acabar de consolidar
aquesta feina, l'any 201 0 es
va crear una unitat específica de Policia de Proximitat. L'objectiu estratègic
d'aquesta unitat, a més dels
de la policia convencional,
és incrementar el nivell de
qualitat de vida dels veïns i
veïnes del municipi. Amb
aquesta finalitat, potencia
aspectes relatius a la
interacció amb els ciutadans per mitjà de reunions
periòdiques amb els presidents de les associacions
de veïns, la formació dels
ciutadans i ciutadanes en
matèria de seguretat o la
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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.
www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de l'Ajuntament al Facebook podreu estar informats directament de notícies i actes d'agenda.
www.twitter.com/llicamunt: Feste seguidor/a del Twitter de l’Ajuntament i podràs seguir la informació municipal d’última hora.
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1 0è aniversari de la Policia Local de Lliçà d'Amunt
Des dels seus inicis, la Policia Local va començar a treballar per articular una policia propera.

Seu de la Policia Local de Lliçà d'Amunt
mediació en conflictes comunitaris per tal de reconduir-los sense la necessitat
d'acudir a la via penal, entre
altres.
La seu de la Policia Local té
una superfície de 278,1 0
metres quadrats útils i està
dividida en quatre zones diferenciades: una zona
d’atenció al públic amb un
vestíbul-recepció i sala
d’espera comú a les dues
plantes i a través del qual
es pot accedir a la planta
pis, uns serveis sanitaris
adaptats per disminuïts i un
despatx per declaracions;
una zona interna semi-privada a la qual s’accedeix a
través d’un distribuïdor accessible pel vestíbul, on
s’ubiquen dos despatxos i
una sala de reunions i coordinació; una zona interna
privada amb un garatge
amb capacitat per a tres
vehicles, dues cambres i un
servei per a detinguts i un
magatzem per a material
vial; i finalment una zona de
guàrdia formada per una
armeria, una sala de descans-menjador i dos vestuaris.
Des dels seus inicis fins
ara, el Cos de la Policia Local de Lliçà d'Amunt ha
anat augmentant d'efectius,
els quals no han deixat de

Policia de Trànsit

formar-se, de la qual cosa
se'n deriva una ràpida evolució en la professionalització del cos.
Actualment, el cos de la
Policia Local compta amb
23 agents i 2 administratives, un total de 25 persones. També té amb un parc
mòbil format per 5 vehicles:
3 4x4 i 2 motocicletes.
Els serveis que ofereix actualment la Policia Local de
Lliçà d’Amunt són els
següents:

• Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC)
• Seguretat Ciutadana
• Policia de Proximitat
• Policia Administrativa i
de Medi Ambient
• Policia de Trànsit
• Altres

Els serveis de Seguretat
Ciutadana i de Policia de
Trànsit són els més coneguts, però els altres serveis
que ofereix la Policia Local
també són molt importants:

Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC)

Aquesta àrea ofereix un
servei important tant als
ciutadans com als propis
agents.
El seu caràcter permanent
(24 h/ 365 dies) proporciona
atenció continuada als ciutadans, ja sigui per a de-

mandes presencials o telefòniques.
Per altra banda, és una
àrea fonamental per augmentar la qualitat del serveis prestat pels agents de
patrulla, ja que els operaris
de la sala de coordinació/OAC els informen adequadament
mentre
s'adrecen a atendre les
demandes dels ciutadans,
efectuant les comprovacions informàtiques necessàries i sol·licitant i
coordinant el suport d'altres tasques per completar
el servei.
Les funcions que aquesta
àrea desenvolupa de manera diària són:
- Atenció, assessorament i
informació al ciutadà telefònica i presencial.
- Tramitació de denúncies
penals i instrucció d'atestats.
- Tasques administratives
relatives a informes de
caire policial, a sol· licitud
d'interessats i companyies asseguradores o de
derivació als diferents
departaments de l’Ajuntament o d’altres administracions.
- Assignació i coordinació
de serveis a les patrulles.
- Assistència a demandes
dels agents de servei al
carrer.
- Gestió dels procediments
per denúncies sobre les
Ordenances Municipals.
- Gestió de les diferents
emissores operatives del
cos i de col·laboració amb
altres cossos (coordinadora, Protecció Civil, xarxa
RESCAT).
-Recollida de dades dels
serveis i requeriments i
gestió dels programa informàtic policial.
- Expedició d'informes.
- Expedició del DNI a través
del desplaçament d'una
unitat mòbil del CNP (se'ls
cedeixen les instal·lacions i
es controla el llistat d'usuaris)
- Cessió de vehicles i tramitació d'expedients de vehicle abandonat.
- Seguiment telefònic de les
persones grans en situació
de risc adscrites al servei
(unes 1 .000 trucades/any).
- Tramitació de les al·legacions de denúncies de
trànsit.
- Control i seguiment de
víctimes de violència masclista.
- Recollida de vehicles del
Dipòsit Municipal.
- Gestió de recollida d’animals a la via pública
- Comunicacions de crema

Policia de Proximitat

Policia de Proximitat

L'objectiu general d'aquest
model policial és millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, així com aconseguir
una major cohesió i solidaritat social. Per aquest motiu les funcions que
desenvolupa aquesta unitat
tenen com a finalitat identificar les problemàtiques que
afecten a la comunitat, en
particular en matèria de criminalitat i ordre públic, propiciar solucions sostenibles,
millorar la sensació d'inseguretat en la població, incrementar els nivells de
satisfacció de la comunitat
respecte a la intervenció
policial i incorporar als ciutadans en la producció de la
seguretat.
Les tasques que la unitat de
Policia de Proximitat porta a
terme de manera ordinària
són, entre altres:
• Sessions Formatives en
matèria
de
seguretat:
Aquestes estan destinades
a dotar als ciutadans/es de
formació bàsica que permeti incrementar la seguretat personal, de l’habitatge,
etc.
• Reunions amb les AV: La
finalitat és copsar les diferents problemàtiques i recavar informació sobre les
necessitats de cada barri.

• Teleassistència: És un
servei de comunicació
d’emergències, atenció domiciliària i si s’escau d’activació dels serveis d’atenció
sanitària i emergències per
a persones en situació de
risc. La Policia Local custodia les claus del domicili
(degudament precintades) i
en el cas de ser requerits,
per un avís d’alarma i sempre i quan no existeixi cap
altra possibilitat d’accés al
domicili, es desplaça a
l’adreça dels fets per tal de
permetre l’accés al domicili
als serveis d’atenció sanitària. La gestió d’aquest
servei correspon a la regidoria de Benestar i Família.
• Mediació: Com a part de
la resolució de conflictes en
l'àmbit comunitari. La persona interessada en accedir al servei de mediació
que ofereix la unitat de proximitat ho pot sol·licitar directament de manera
telefònica a la Policia o bé
per mitjà d’instància a
l’OAC de l’Ajuntament.

Policia Administrativa i
de Medi Ambient

Les seves funcions són:
• El control sobre l’adequació a la normativa administrativa
municipal
(ordenances, bans, regla-

Una de les sales de la seu de la Policia Local
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1 0è aniversari de la Policia Local de Lliçà d'Amunt
Actualment, el cos de la Policia Local compta amb 23 agents i 2 administratives, i un parc mòbil format per 5 vehicles.
Policia de Trànsit

OACde la Policia Local de Lliçà d'Amunt
ments, etc.) per mitjà
d’inspeccions.
• La supervisió global del
compliment de la resta
de normativa administrativa.
• El control sobre la normativa relacionada amb el
Medi Ambient fora de
l’àmbit penal (abocaments, tales d’arbres, moviments
de
terres,
vehicles abandonats, cremes no autoritzades, etc.).
Les tasques sobre el control de la normativa administrativa i de medi
ambient es desenvolupa
per mitjà d’inspeccions a:
• Locals de pública concurrència
• Tallers mecànics
• Comerços
Els conceptes inspeccionats, principalment, tenen
a veure amb la documentació que es refereix als
drets dels consumidors i
l'adequació de l'activitat
sol·licitada a la realment
duta a terme, així com el
compliment en les mesures de seguretat i tractament de residus.

Policia de Seguretat
Ciutadana

Aquesta àrea té com a
objectiu general l’augment
de la seguretat ciutadana
al municipi com a
concepte global. Per tal
d’aconseguir-ho,
es
treballa
en
diferents
accions estratègiques i
operatives, com ara:
- L’estudi permanent de
les
demandes
de
seguretat i els tipus
delictius
que
es
produeixen
en
cada
moment al municipi i el
seu entorn.
L’acció
preventiva
mitjançant la planificació
del patrullatge de les
seves unitats.
- La col•laboració amb
d’altres cossos policials
com ara el Cos de Mossos

d’Esquadra i les Policies
Locals de l’entorn, tant en
aspectes operatius com
de traspàs d’informació
d’interès policial.
- La planificació de
controls de pas de
vehicles i persones en
funció de les necessitats
de cada moment.
- El disseny de dispositius
especials
propis
en
determinades dates i
franges horàries, ja sigui
en funcions estrictament
operatives, d’observació i
recollida d’informació o
combinant
ambdós
aspectes.
- La signatura del conveni
per a formar part de la
xarxa RESCAT de la
Generalitat de Catalunya,
per tal d’adquirir equips
de radiotransmissió que
permeten interactuar amb
diferents cossos, com ara
el Cos de Mossos
d’Esquadra, Bombers i
Agents Forestals, ja sigui
per aspectes operatius o
de traspàs d’informació,
que els ha dotat de la
capacitat
de
rebre
informacions
d’interès
policial a temps real.
- L’actuació coordinada i
conjunta amb l’Associació
de Voluntaris de protecció
Civil del nostre municipi
per tal de resoldre i/o
minimitzar els efectes
patits
per situacions
climatològiques
extraordinàries, com ara
fortes pluges, ventades,
nevades i també en
incendis,
ja
siguin
forestals o urbans.
- En atenció al concepte
global de seguretat propi
del cos, la detecció de
qualsevol risc o perill que
pugui tenir afectació
sobre la població i la
participació activa en la
seva solució, ja sigui en
l’actuació directa o en la
correcta
derivació
i
seguiment del cas.

Aquesta àrea es marca
com a objectius la
reducció de la sinistralitat
originada per la circulació
de vehicles i vianants. Per
aquest motiu hi treballa en
diferents àmbits amb
incidència al resultat final.
Les principals actuacions
dutes a terme són:
- L’estudi permanent de la
situació del trànsit al
nostre municipi i de les
causes de la sinistralitat.
- La planificació i execució
de diverses campanyes
de conscienciació dels
conductors i vianants.
- El control planificat
d’infraccions de trànsit,
mitjançant
controls
específics o detecció
espontània, com ara:
excés
de
velocitat,
conducció sota efectes
d’alcohol
o
drogues,
prioritat de pas (entre
vehicles o entre vehicles i
vianants),
semàfors,
estacionaments, zones de
càrrega i descàrrega i
estacionament limitat, ús
de cinturó de seguretat,
casc
o
SRI ,
de
documentació
(assegurança, I TV, permís
de
conduir),
comportament inadequat
de
conductors,
ús
inadequat
d’aparells
electrònics
(telefonia,
navegadors), etc.
- La participació activa en
la formació dels menors
de les nostres escoles a
través
del
programa
d’Educació Viària, el qual
ha anat augmentant en
nombre d’alumnes i la
franja d’edats des del seu
inici. Actualment hi ha un
circuït exterior per a les
pràctiques
al
propi
municipi i també bicicletes
i karts sense motor.
- La participació en les
decisions referents a
modificacions de traçats i
senyalització
dels
carrers.
- L’elaboració de plans de
senyalització
específics
per a determinats actes o
esdeveniments.
L’estudi
de
les
demandes de ciutadans o
empreses que necessitin
modificar o tallar la
circulació de manera
puntual
per
motius
justificats.
- La supervisió dels
atestats per accidents de
trànsit i l’elaboració de
croquis.
- La participació activa al
Pla Local de Seguretat
Viària.

Cotxe patrulla de la Policia Local de Lliçà d'Amunt

Educació vial

Policia de Trànsit

Policia de Trànsit

Novembre de 201 2
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Nou PAE amb format digital
El Programa d'Activitats Educatives (PAE) del curs 201 2-201 3 arriba
als centres escolars amb format digital.
L'Ajuntament ha lliurat el nou
programa d'activitats educatives (PAE) per al curs 201 21 3 a tots els centres educatius del municipi (escoles
bressol, escoles i instituts) i a
les associacions de pares i
mares d'alumnes. Enguany,
el PAE s'ha editat en format
CD per tal que sigui més
pràctic i sostenible. La finalitat, però, segueix essent la
voluntat d'arribar a l'alumnat i
a la comunitat educativa per
donar suport a l'educació
des dels valors, la informació, el coneixement de l'entorn i la prevenció.
El PAE 201 2-1 3 ofereix noves activitats, tallers i xerrades, en diferents àmbits on
destaquem el cultural (noves activitats de la Biblioteca Municipal Ca l'Oliveres) i
el de prevenció (tallers que
ofereix la Policia Local i
Protecció Civil) i el relacionat amb l'entorn.
L'aportació de cadascuna
de les regidories de l'Ajuntament per configurar el nou
programa d'activitats educatives ha estat, com cada
any, la peça clau de l'èxit de

Comença el PAE per a
pares i mares
Aquest mes de novembre s'ofereixen els
següents tallers per a pares i mares:
Taller “Acompanyar els
nostres fills i filles
adolescents en la presa
de decisions” per a
famílies amb fills i filles
entre els 1 2 i 1 8 anys.

la demanda de centenars
d'activitats.
Però, essent com és un recurs viu, hi ha la possibilitat
de proposar noves activitats,
xerrades o tallers per tal
que, així, el PAE pugui oferir
el màxim de respostes a les

s
e
d

3
1
de

necessitats educatives del
nostres infants, gent jove,
personal docent i famílies
del municipi.
També es pot consultar el
programa a la pàgina web
de l'Ajuntament (www.llicamunt.cat).
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Taller en què es facilitaran
eines i recursos per tal que
els pares i mares puguin
ajudar els fills i filles a
establir un itinerari formatiu
i
professionalitzador
adequat a les seves
qualitats i en què s’ofereix
orientació per acompanyar
el procés maduratiu i
emocional que comporta la
presa de decisions.
Es treballaran els següents
aspectes:
• El clima familiar,
l’establiment d’objectius i la
presa de decisions.
• El procés de maduresa
personal,
el
desenvolupament de la
pròpia identitat i les
competències bàsiques.
• Els recursos i alternatives
de l’entorn relacionats amb
els itineraris formatius i

o
r
u
e
4

laborals possibles.
Per complementar els
continguts
treballats
s’utilitzarà
el
suport
audiovisual i es lliurarà a
les famílies un dossier amb
la
informació
més
destacada.
L’activitat constarà de tres
sessions de 90 minuts que
es faran els dies 1 5, 22 i
29 de novembre, a les 6 de
la tarda, a l’Institut Lliçà.
Atès el cas que les places
són limitades, és important
que confirmeu la vostra
assistència abans del 31
d’octubre a qualsevol dels
dos instituts, si hi teniu els
fills o filles escolaritzats, o
a través del full d’inscripció
que trobareu al document
del PAE 201 2-1 3 penjat a
la pàgina web de
l’Ajuntament
(http://www.llicamunt.cat/),
en cas que l’escolarització
sigui en algun altre centre.
El full d’inscripció s’haurà
d’enviar a l’adreça de
correu
mimogm@llicamunt.cat
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Ampliació de les instal·lacions de Protecció Civil
Protecció Civil també ocuparà el soterrani de l'edifici, que fins fa poc estava ocupat per la Brigada elèctrica municipal.
Fins ara, el local de Protecció
Civil ocupava una planta de
1 30 metres quadrats aproximadament de l'edifici del número 58 de l'avinguda dels
Països Catalans. A partir d'ara,
també ocuparà el soterrani
d'aquest edifici, de 220 metres
quadrats aproximadament, que
fins fa poc estava ocupat per la
Brigada elèctrica municipal.
L'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d'Amunt
es va formar a mitjan 2001 per
un grup de lliçanencs, unes 1 7
persones, conscienciats de la
necessitat de dotar el municipi
d'un servei d'emergències
multifuncional que pogués col·laborar amb la Policia Local,
mossos d'esquadra, bombers i
serveis mèdics en tasques
com aiguats, riuades, ventades, nevades, actes públics
amb aglomeració de persones,
incendis forestals, accidents de

Una de les sales del soterrani

Ampliació de les instal·lacions
trànsit... a més d'estar a disposició d'entitats cíviques com a
assistència en els actes públics que organitzen. Els
membres d'aquesta agrupació
realitzen cursets d'especialització. A més, aquesta associació sense ànim de lucre, que
està inscrita en el registre d'associacions de voluntaris de
protecció civil del Departament
de Justícia de la Generaltiat de
Catalunya, també té assolides

les tasques de l'ADF (Associació de Defensa Forestal) a la
Vall
del
Tenes.
A banda de l'ampliació de les
instal·lacions, Protecció Civil
també disposa des d'aquesta
tardor d'un nou vehicle d'emergències.
Recordem que l'Ajuntament
dóna una assignació econòmica anual a aquesta agrupació,
a més d'ajudar-la en algunes
despeses.

Una altra de les sales del soterrani

Conveni amb el Servei d'Emergències Mèdiques
L'Ajuntament signa un conveni per ubicar una ambulància en un espai de les instal·lacions de Protecció Civil.
La directora del sector sanitari del Vallès Oriental i Maresme del Servei Català de
la Salut, Aurora Dueñas, i un
representant de l'empresa
FALCKVL Servicios Sanitarios van visitar Lliçà d'Amunt,
el
passat 1 6
d'octubre, per signar un
conveni entre l'Ajuntament i
aquesta
empresa.
FALCKVL Servicios Sanitarios és l'empresa adjudicatària del Servei de
Transport Sanitari Urgent
del SEM, empresa pública
de Sistema d'Emergències
Mèdiques. Aquesta empresa
presta el servei de transport

sanitari mitjançant vehicles
dotats en les condicions
necessàries per constituir
ambulàncies assistencials.
Mitjançant aquest conveni,
l'administració local cedeix
un espai d'11 metres quadrats de les instal·lacions
de Protecció Civil per tal
que aquesta empresa pugui
ubicar-hi una dotació de la
unitat de servei de transport
sanitari urgent, formada per
un tècnic conductor i un
tècnic ajudant, que realitzaran torns de 1 2 hores per
estar comunicats amb la
central de coordinació
(SEM).

Moment de la signatura del conveni
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25 de novembre: Dia internacional per a
l'eliminació de la violència vers les dones

L'Ajuntament, a través del Pla d'Igualtat Dona-Home, coordina els
actes que s'organitzen al poble en contra de la violència de gènere.
Sopar del 1 3è aniversari
de l’associació Dones del
Tenes

Dones, estem en crisi però
us animem a participar en
el nostre sopar d'aniversari
aquest mes de novembre.
La data no està decidida
però si us engresqueu
podeu trucar a l’Imma al
telèfon 93841 711 2 abans
del 1 5 de novembre.
Organitza: Dones del Tenes

Taller "Fes-te la teva
bufanda"

En aquest taller qui vulgui
pot fer-se una bufanda de
punt de color lila per portar
el 25 i/o 26 de novembre.
Si voleu aprendre o
simplement passar una
bona estona amb nosaltres,
us esperem cada dijous al
nostre despatx del pavelló
d’esports. Porteu llana de
color lila i agulles del 6. Us
esperem!
http://www.amuntdones.enti
tats.llicamunt.cat/Noticia_d
etall_1 /_WbG8NZvDIQRpxj
egyYbAJSS9eqAG7RAjow
dS6zM7VRfltvB0ICWGC2L
sx-WQWLlK
Dia:
a partir del 4
d’octubre cada dijous
Hora: de 1 7.30 h a 1 9.30 h
Lloc: al despatx del pavelló
Organitza: Amunt Dones

II Certamen Literari Amunt
Dones: Microrelats contra
la violència masclista via
facebook
Amunt Dones posa en
marxa un nou concurs
literari. Es tracta de
participar amb un text de
1 60
caràcters
(espais
inclosos) que versi sobre la
violència masclista.
Cal que consulteu les bases
i envieu el vostre text a
través del facebook, com a
missatge privat.
http://www.facebook.com/am
unt.dones
Dia: fins al 1 5 de novembre
Organitza: Amunt Dones

Taller de millora
l'autoestima

de

A càrrec de la psicòloga del
PADI Esther Menéndez.
Taller de 1 2 sessions en el
qual aprendreu a identificar
emocions i patrons de
pensament i de conducta
que afecten la vostra
autoestima, per poder-los
desactivar i crear una nova
percepció de vosaltres
mateixos.
Dies: els dijous a partir del 8
novembre i fins el 1 4 de
febrer de 201 3
Hora: de 1 0.30 h a 1 2.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Pla d'Igualtat
Dona- Home

Dilluns 26 de novembre
a la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres
1 7:30 h Lectura del

manifest contra la
violència de gènere
1 7:45 h Presentació del
vídeo "Regalem abraçades" , activitat que Amunt
Dones va portar a terme el
passat 28 de maig amb
motiu del Dia Internacional
per a la Salut de les Dones.
1 8:00 h Lectura dels re-

lats guanyador i finalistes
del
concurs
Microrelats contra la violència masclista i
entrega del premi a la
persona guanyadora.

del cel, Ombra de la sire
na, L'avi de 100 anys que
es va escapar, Quim al
parc, La Bimba i l'Skate, i
El castell del Doctor
Franchini, entre d'altres.

A més de les ajudes a
famílies lliçanenques, que
es tramiten des de Serveis Socials, l'Ajuntament
té una partida destinada a
la cooperació internacional.
Enguany, aquesta partida
ha anat destinada a les
següents ONGs i/o projectes de cooperació:
- 2.500 euros per a l'ONG
Asha-Kiran per un projecte de centre de dia per a
nens i nenes del carrer a
la ciutat de Pune, a la Índia.
- 2.500 euros per a l'ONG
Jofran I nternacional per
un projecte d'escola de
preescolar per a infants
que viuen en situació
marginal i de pobresa ab-

soluta d'un petit poble de
la província de Sagaing, a
Birmània.
- 2.500 euros pe a l'ONG
Lliçà Peruanitos per un
projecte de menjador escolar i un curs de formació de confecció per a
persones de recursos limitats a Cerro Candela,
situat a Lima, Perú.
- 1 .000 euros per a la primera fase del projecte
comarcal de posada en
marxa de la integració de
les vies de comunicació a
l'entorn natural de les
municipalitats d'Amunorchi, a Nicaragua.
- 1 .1 00 euros per al Fons
Català de Cooperació,
que correspon a la quota
de soci.

Org. Amunt Dones.
1 8:20 h Va de piropos! A
càrrec de Sandra Rossi.
Espectacle de narració
interpretativa amb textos
en argentí per a adults.
Organitza: Pla d'Igualtat
Dona- Home.

Guanyadors dels lots de llibres sortejats
a la biblioteca
Imma Velasco i David De
Blas són els afortunats que
van guanyar un lot de llibres
cadascun sortejats per la
Biblioteca Ca l'Oliveres amb
motiu del 2n aniversari d'aquest equipament.
El sorteig es va fer entre
totes les butlletes omplertes per les persones que
van fer préstec entre els
dies 1 2 i 29 de setembre.
Alguns títols que formen
els lots són: El presoner

L'Ajuntament, amb la
cooperació internacional

Més d'un centenar d'alumnes
rebran beques de menjador
1 20 nens i nenes de Lliçà
d'Amunt escolaritzats a la
nostra comarca rebran beca de menjador per al curs
201 2-201 3.
L'Ajuntament,
juntament
amb el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, va obrir
la convocatòria de beques

de menjador per al curs escolar 201 2-201 3 adreçades
a alumnes empadronats al
municipi. L'àrea de Serveis
Socials de l'Ajuntament va
rebre 1 91 sol·licituds per
aquesta convocatòria, de la
qual se'n beneficiaran 1 20
alumnes.

Nova data per a la caminada
sobre el patrimoni
L'Ajuntament ha tornat a
programar la sortida prevista per commemorar les Jornades
Europees
del
Patrimoni, que es va haver
d'anul·lar a causa de la pluja.
La sortida, al voltant del
camí fluvial del riu Tenes,
tindrà lloc el diumenge 1 8
de novembre.
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.
Se sortirà a les 9 h, des del
Pinar de la Riera.
L'activitat és gratuïta.
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Aprovació dels comptes del 2011
El Ple ordinari d'octubre va aprovar els estats i comptes anuals de
l'Ajuntament corresponents a l'exercici del 2011 .

El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt corresponents a l'exercici 2011 .
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va citar els números
més rellevants:
- S'ha tancat el 2011 amb un
saldo de tresoreria de
557.000 euros.
- L'estalvi net ha estat de
921 .000 euros.
- La ràtio real se situa una
mica per sobre del 74%.
- S'han amortitzat préstecs
per valor d'1 .667.000 euros.
El regidor d'Hisenda va
adelantar que al 201 2
també es preveu una amortització de préstecs per valor de 2 milions d'euros, la
qual cosa ens situarà en
unes bones perspectives en
relació a l'endeutament.
Segons Juárez, però, hi ha
una greu morositat que ens
està afectant al voltant de
3.200.000 euros, provinents
de la Generalitat, de quotes
urbanístiques i de famílies.
Tot i que es un tema delegat
a la Diputació, va dir, l'Ajuntament està fent un seguiment individualitzat de cada
cas conscients de la situació

econòmica per la qual passen algunes empreses i algunes famílies.
Aquestes resultats del 2011 ,
segons el regidor d'Hisenda,
ens permetren afrontar el
futur immediat i ens indiquen
que anem pel bon camí.
Juárez també va avançar
que aquest 201 2 hi haurà un
estalvi de 2 milions d'euros
en la despesa ordinària per
l'assumpció de serveis per
part de l'Ajuntament, la qual
cosa, va dir, està funcionant
molt bé.
Més dades:
L'anàlisi patrimonial dóna un
actiu i un passiu de
51 .672.496,29 euros. En
aquest mateix àmbit, el fons
de maniobra o capital circulant, és a dir, el conjunt de
recursos financers permanents necessaris per poder
desenvolupar normalment
les operacions de naturalesa
corrent, és positiu, de
3.596.457,60 euros, de la
qual cosa se'n dedueix una
capacitat financera a curt
termini suficient. El resultat
de l'exercici posa de manifest un augment de riquesa
d'1 .462.570,31 euros.

Per altra banda, l'anàlisi financer a curt termini, com
va anunciar el regidor en el
Ple, ens dóna un romanent
de tresoreria per a despeses
generals
positiu
de
557.659,06 euros.
En relació a la gestió de la
tresoreria, les existències finals són de 8.904.611 ,98
euros.
Com també va anunciar el
regidor, el càlcul de l'estalvi
net dóna un resultat de
921 .632,30 euros. I, quant a
l'endeutament financer, la
ratio legal de deute viu a 31
de desembre se situa en el
74,3%.
En referència a l'anàlisi de la
gestió presupostària, el resultat pressupostari ajustat
és de 1 .1 31 .008,07 euros.
En relació a l'execució del
pressupost, l'execució del
pressupost d'ingressos en el
seu conjunt s'ha situat dins
de les previsions fetes, ja
que s'ha executat en un
96,4% del pressupost definitiu; del total d'ingressos liquidats en l'exercici s'han
recaptat el 87,7%, un alt nivell de recaptació. Per altra
banda, el pressupost de
despeses s'ha executat en
un 91 ,6% sobre el pressupost definitiu; de les obligacions reconegudes en
l'exercici s'han pagat el
76,5%.
Quant a l'estabilitat pressupostària, cal dir que existeix
un equilibri segons la Llei i el
Reglament vigents i, per tant,
no és necessària la realització
d'un Pla Econòmic-Financer.
Aquest superàvit de finançament s'ha destinat en la seva
totalitat a l'amortització de
préstecs, que en l'exercici
2011 ha suposat un import de
1 .667.348,67 euros, com
també va anunciar el regidor.

L'equip de govern renuncia a la paga
extra de desembre

En contra de l'increment del
preu de l'aigua
L'Ajuntament s'ha posicionat contra
l'increment de la tarifa de l'aigua anunciada
per l'empresa Aigües Ter Llobregat.

L'Ajuntament ha reaccionat
contra la pujada d'un 70% de
la tarifa d'abastament d'aigua
en alta que l'empresa Aigües
Ter Llobregat (ATLL) va
aprovar a finals del passat
juliol. L'empresa justifica
aquesta mesura en la necessitat de reduir un deute
de més de 660 milions d'euros i afecta l'aigua que ATLL
ven a les empreses que
subministren a Barcelona i la
seva àrea metropolitana,
com ara SOREA en el cas de
Lliçà d'Amunt.
L'Ajuntament va presentar

una al·legació tècnica el passat agost on denunciava la
manca d'informació i justificació d'alguns càlculs. A
principis d'octubre aquesta
al·legació encara no havia
rebut resposta. L'administració local també va enviar una
notificació a la Comissió de
Preus de Catalunya informant-la d'aquesta al·legació
sense resposta.
SOREA i la resta d'empreses
hauran d'assumir l'increment
del preu de l'aigua a partir
d'aquest novembre si, malgrat tot, la decisió de l'ATLL
tira endavant.
L'Ajuntament està negociant
amb SOREA perquè la repercussió en el rebut dels
usuaris lliçanencs no sigui
tan immediata.
Per altra banda, l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt juntament
amb els altres municipis del
Vallès Oriental, han coordinat, a través del Consell Comarcal, accions conjuntes
per fer front a la mesura com
un escrit en nom de tots
adreçat a Aigües Ter Llobregat expressant la disconformitat amb la pujada i amb les
formes utilitzades per fer-ho,
i reclamant informació que
jusitifiqui la pujada i resposta
a les consultes enviades pels
ajuntaments.

Coordinació d'esforços per
la recollida d'aliments
L'Ajuntament, Càritas i el
Banc d'Aliments, entre altres entitats, es van reunir
el mes passat per tal de
coordinar esforços en la recollida i el repartiment d'aliments,
i
d'organitzar
conjuntament accions de
cara a les festes de Nadal
amb aquest mateix objectiu

de recollida d'aliments destinats a les famílies més
necessitades del municipi.
L'Ajuntament s'encarregarà
de donar difusió a totes les
activitats que les entitats
locals duguin a terme en
l'àmbit del voluntariat, així
com de cercar la implicació
d'altres agents socials.

Els diners es destinaran a Serveis Socials, concretament al Banc
d'Aliments.
Els regidors de l'equip de govern han renunciat al cobrament de la paga extra de
desembre, que entre tots suma un total de 1 6.526,40 euros bruts. En el darrer Ple,
l'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que l'equip de govern
considera que el col·lectiu dels
funcionaris ha estat un dels
més castigats a nivell de pèrdua del poder adquisitiu amb

l'actual congelació i l'anterior
rebaixa del 5% del sou, a més
de la retirada de la paga extra
de Nadal. Simón va dir que
l'equip de govern no entra
dins d'aquest col·lectiu, però,
com a solidaritat amb els treballadors de l'Ajuntament ha
decidit, per unanimitat, no cobrar tampoc la paga extra de
desembre. L'equip de govern
també ha decidit destinar

aquests diners a Serveis Socials, concretament al Banc
d'Aliments de Lliçà d'Amunt.
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25 de novembre, eleccions al Parlament de Catalunya
El col·legi electoral situat a l'edifici municipal del carrer de Folch i Torres es desplaça al Pavelló de l'Institut Lliçà.
El proper diumenge 25 de
novembre hi ha eleccions
al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals de
Lliçà d'Amunt es mantenen
com en les darreres eleccions, menys un, el que
fins ara estava situat a l'edifici municipal del carrer
de Folch i Torres, que es
desplaçarà al Pavelló de
l'Institut Lliçà.
D'aquesta manera, els
col·legis electorals seran
els següents:
- Secció 1 (barri Migdia,
Can
Franquesa,
Can
Merlès, Raval d'en Xicota,
Can Xicota, meitat del nucli
urbà i Les Oliveres): Pavelló de l'Institut Lliçà (avinguda
dels
Països
Catalans, nº 26)

- Secció 2 (meitat del nucli
urbà, barri El Pla i barri
Santa Justa): Pavelló de
l'Institut Lliçà (avinguda
dels Països Catalans, nº
26)
- Secció 3 (Ca l'Artigues,
Can Costa i part del barri
La Serra): Local social de
Ca l'Artigues (c. de la Ribera d'Ebre, nº 81 )
- Secció 4 (Ca l'Esteper i
Pineda del Vallès): Local
social de Ca l'Artigues (c.
de la Ribera d'Ebre, nº 81 )
- Secció 5 (Can Lledó, Can
Salgot i Mas Bo): Centre
Cívic Palaudàries (c. del
Segre, nº 63)
- Secció 6 (Can Roure,
Can Rovira, Palaudalba i
Palaudàries): Centre Cívic
Palaudàries (c. del Segre,

nº 63)
- Secció 7 (Barri Ballestà,
barri Can Peret Manent,
barri La Cruïlla, part del
barri La Serra, Can Farell,
El Pinar i Pineda Feu): Pavelló de l'Institut Lliçà (avinguda
dels
Països
Catalans, nº 26)
- Secció 8 (Can Lledó, Can
Salgot i Mas Bo): Centre
Cívic Palaudàries (c. del
Segre, nº 63)
- Secció 9 (Ca l'Artigues,
Can Costa i part del barri
La Serra): Local social de
Ca l'Artigues (c. de la Ribera d'Ebre, nº 81 )
- Secció 1 0 (Can Roure,
Can Rovira, Palaudalba i
Palaudàries): Centre Cívic
Palaudàries (c. del Segre,
nº 63).

Lloguer del quiosc del Parc del Quiosc

Festes locals pel 201 3

L'Ajuntament treu a concurs el lloguer del quiosc del Parc del Quiosc.

Les festes locals per a l'any 201 3 seran els
dies 7 de gener i 6 de setembre.

L' Aj u n ta m e n t tre u a
con cu rs p ú b l i c e l l l og u e r d e l q u i os c d e l P a rc
d e l Qu i os c.
L' a cti vi ta t p ri n ci p a l é s
l a ve n d a d e d i a ri s i revi s te s . L' h ora ri m ín i m
d ' ob e rtu ra é s d e d i l l u n s
a diumenge, de 8 a 1 4
h.
E l p re u d e l l l og u e r é s
d e 3 0 0 e u ros /tri m e s tre ,
I VA e xcl òs .
La d u ra d a d e l con tra cte
é s d e 2 a n ys a m b p oss i b i l i ta t d e p ròrrog a .
M é s i n form a ci ó: Aj u n tam e n t.
P re s e n ta ci ó d e s ol · l i citu d s : fi n s a l 1 5 d e n ove m b re .
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Quiosc del Parc del Quiosc

Les festes locals de Lliçà
d'Amunt per a l'any 201 3
seran els dies 7 de gener i 6
de setembre.
El dia 7 de gener Lliçà d'Amunt commemora la festivitat del seu patró, Sant Julià.

El dia 6 de setembre se suma als dies que el nostre
poble celebra la Festa Major.
Totes dues dates tindran
actes festius, que s'anunciaran quan s'acosti el dia.
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L'Espai Jove El Galliner es trasllada a la Biblioteca
L'Espai Jove El Galliner tanca les portes a l'edifici del carrer de Foch i Torres i les obre a la Biblioteca Ca l'Oliveres.

Espai per a les noves instal·lacions juvenils
El Galliner, aquest Espai
de Trobada i Punt
d’Informació Juvenil, que
ha esdevingut un punt
neuràlgic de dinamització
entre els adolescents i
joves
del
municipi,
continuarà en una nova
ubicació renovada i amb
ganes de seguir oferint un
servei de qualitat i d’anar
creixent fruit de les
sinèrgies que puguin crear-se juntament amb la biblioteca. Comença un nou
projecte de l'Espai Jove,
en el qual la regidoria de
Joventut es coordinarà
amb la biblioteca i treballarà per ampliar l'oferta de
serveis i activitats, i millorar-ne la qualitat, la qual
cosa hauria de revertir en
aglutinar més jovent.
L'Espai Jove El Galliner
estarà situat a la planta
baixa de la biblioteca, a
l'espai situat entre l'accés
principal i el vestíbul, i la
façana dreta de l'edifici,
zona que estava destinada
a espai de revistes, Internet i documents audiovisuals. Aquest espai ocupa
una superfície útil de
71 ,20 metres quadrats.
Per a la divisió dels espais
de biblioteca i Espai Jove
s'ha tingut en compte l'actual estètica de la biblioteca i l'absoció acústica, per
tal que el desenvolupament de les activitats d'El
Galliner no destorbi el treball dels usuaris de la biblioteca.
L’Espai Jove El Galliner és
un espai de trobada per a
joves d’entre 1 2 i 30 anys.
Tot i que les polítiques de
joventut aposten
per
l’emancipació dels i les
joves i incideixen en
aquests a partir dels 1 6
anys (coincidint amb l’edat
civil d’emancipació), la
Regidoria de Joventut
aposta per treballar des
d’edats més primerenques
(els 1 2 anys), per dos
motius: la joventut no
s’inicia de sobte en una

edat determinada i molts
aspectes relacionats amb
el caràcter emancipador
es poden
i s’han de
treballar a l’inici de
l’adolescència,
aspecte
que es recull a la Llei de
Polítiques de Joventut; i a
l’inici de l'etapa d’educació
secundària obligatòria, els
i les alumnes conviuen a
l’institut amb joves majors
de 1 8 anys, descobrint i
interessant-se per nous
aspectes que afectaran en
un futur la seva vida.
A l’Espai Jove trobem una
dinamitzadora
i
informadora juvenil que és
la que s’encarrega de
gestionar els serveis que
es donen, dissenyar i
realitzar
accions
formatives,
portar
el
control dels i les usuàries i
atendre les necessitats
que se’n deriven. Els i les
usuàries
es
troben
diàriament i realitzen
diverses
activitats:
connectar-se a Internet,
veure pel•lícules, escoltar
música,
etc.,
creant
vincles amb altres joves.
Periòdicament
es
programen activitats de
caire educatiu i d’oci, com
per exemple cinefòrums,
tallers, tornejos, etc.
Dintre de l’Espai Jove
trobem
El
Punt
d’Informació Juvenil, un
servei que pretén donar
resposta a qüestions que
es poden plantejar els i les
usuàries, sobre temes que
els
afecten
(treball,
formació,
salut,
oci,
mobilitat,
esports
...)
Periòdicament
es
programen xerrades i/o
exposicions informatives.
Simultàniament
es
realitzen també altres
activitats,
de manera
puntual (curs de monitors i
directors de lleure) o que
duren tot el curs (repàs,
hip hop, deejay...).
Les activitats es poden
consultar al blog www.elgalliner.blogspot.com i a la

web
de
l’ajuntament
http://www.llicamunt.cat/.
L’actual Espai Jove El
Galliner va nèixer l’any
2001 com un projecte
aglutinador del jovent del
municipi
i
com
a
desencadenant
d’interaccions entre els
mateixos a fi de possibilitar
iniciatives
pròpies
i
fomentar la participació i
l’associacionis-me.
Ja
comptava, ens els seus
inicis, amb un Punt
d’Informació Juvenil que
posava a l’abast de la joventut informació i eines
del seu interès. Aquest
projecte ha anat creixent i
enfortint-se amb el temps, i
ha incorporat les noves
tendències
socials
i
culturals i les noves
necessitats dels i les joves,
intentant oferir espais
alternatius i possibilitant
l’emergència de noves
iniciatives juvenils al nostre
municipi.
La importància de l’Espai
Jove El Galliner és clau en
el desenvolupament de les
polítiques juvenils locals,
és l’equipament visible i
aglutinador, un espai viu,
obert i dinàmic.
L’Evolució de l’Espai Jove
El Galliner és fruit de la
reflexió
i
dinamisme
continu que es vol reflectir
als diferents Plans Locals
de Joventut, però també en
són fills projectes que han
esdevingut estables i
existosos com els Punts
d’Informació
Descentralitzats
als
Centres
d'Ensenyament
Secundari,
l’Assessoria
Laboral per a Joves, la
programació a l’Espai Jove
El Galliner de xerrades
informatives, cursos de
monitor i director del lleure,
tallers creatius i curs de
cangur, com també les
activitats d’oci com les Nits
a la Piscina o la Nit de
Terror, el Parc Infantil i
Juvenil de Nadal, entre
d’altres que van engegantse
cada
any.
Les
tecnologies
de
la
informació i la comunicació
també han irromput de
forma positiva en les
polítiques juvenils; amb
l’objectiu de créixer i fer
arribar a tot el jovent la
informació dels diferents
serveis que s’ofereixen,
així com d’establir canals
de comunicació visibles i
participatius, va néixer el
bloc de l’Espai Jove El
Galliner l’any 2006, rebent
6.751 visites el passat mes
de setembre.

Espai per a les noves instal·lacions juvenils
Per con tactar am b l a
Reg i d ori a d e J oven tu t es
pot
tru car
al
93. 841 . 52. 25 o escri u re
u n correu el ectròn i c a:
- M ª Eu g èn i a San z i
H errero, Reg i d ora d e
J oven tu t i Ed u caci ó.
san zh e@l l i cam u n t. cat
Van esa
Cabeza
Serran o, Tècn i ca d e J oven tu t
cabezasv@l l i cam u n t. cat
Fàti m a
Kal l on
Qu i ñ on es,
Di n am i tzad ora
i
i n form ad ora J u ven i l
kal l on q f@l l i cam u n t. cat

Espai Jove El Galliner
c/ Castelló de la Plana,
11
93.860.70.01
elgalliner@llicamunt.cat
Horari: de dilluns a
divendres de 1 6h a 20h.

Concursos juvenils

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament impulsa
dos nous concursos adreçats a joves.
Coincidint amb l’obertura
de la nova sala del
Galliner a la Biblioteca Ca
l’Oliveras, es convoca un
concurs de vinils. Aquest
concurs consisteix a crear
una imatge amb la
temàtica “joves i oci”.
L’objectiu és fer uns vinils
decoratius per a la sala,
amb els que els i les
pròpies
usuàries
es
puguin identificar. De les
imatges que es presentin,
s'escolliran les tres que
puguin representar millor
l’Espai Jove. El període de
lliurament d'imatges finalitza el 5 de novembre; es
poden lliurar via correu a
l’adreça
elgalliner@llicamunt.cat o
en un sobre tancat a
l’OAC de l’Ajuntament.
El segon concurs al qual
poden participar els i les
joves
amb
edats
compreses entre els 1 2 i
els 30 anys és el de Jove
de l’Any. Amb aquest concurs es pretén premiar a
aquells nois i noies que
han col•laborat activament
amb la Regidoria de

Joventut durant aquest
any 201 2, ja sigui de
manera
puntual
o
periòdica. D’entre totes les
candidatures, s’escollirà
aquella que hagi estat
més representativa per a
la Regidoria. S’estableixen
dues categories: juvenil A,
que comprèn joves d’entre
1 2 i 1 7 anys, i juvenil B,
formada pels majors de 1 8
anys i fins als 30. A la
persona escollida de cada
categoria se li farà lliurament
d’una
placa
commemorativa i se li
realitzarà una entrevista
personal que es publicarà
al blog del Galliner. El
període de presentació de
candidatures finalitza el 1 7
de desembre. La Regidora
de
Joventut,
Maria
Eugènia Sanz, farà lliurament dels premis el 30 de
desembre durant els actes
del Parc Infantil i Juvenil
de
Nadal.
Les bases d’ambdós
concursos es poden
consultar al blog del
Galliner i al web de
l’Ajuntament.
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Ple ordinari del 27 de setembre
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 7 de juliol al 7 de
setembre, que van del
número 532 al 674.

3.- Donar compte de la
renúncia dels regidors
de l'equip de govern al
cobrament de la paga
extra de desembre.

Es va donar compte de la
renúncia per part dels regidors de l'equip de govern al cobrament de la
paga extra del mes de
desembre de 201 2.
L'Alcalde, Ignasi Simón,
va manifestar, en nom de
tot l'equip de govern, que
consideren que el col·lectiu dels funcionaris ha estat un dels més castigats
a nivell de pèrdua del poder adquisitiu amb l'actual
congelació i l'anterior rebaixa del 5% del sou, a
més de la retirada de la
paga extra de Nadal.
Simón va dir que l'equip
de govern no entra dins
d'aquest col·lectiu, però,
com a solidaritat amb els
treballadors de l'Ajuntament han decidit, per
unanimitat, no cobrar
tampoc la paga extra de
desembre.

4.- Aprovació dels estats i comptes de l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt de l'exercici
2011 .
El Ple va aprovar els estats i comptes anuals de
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt corresponents a l'exercici 201 1 .
El regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, va citar els números més rellevants:
- S'ha tancat el 201 1 amb
un saldo de tresoreria de
5.557.000 euros.
- L'estalvi net ha estat de
921 .000 euros.
- La ràtio real se situa
una mica per sobre del
74%.

- S'han amortitzat préstecs per valor d'1 .667.000
euros.
El regidor d'Hisenda va
adelantar que al 201 2
també es preveu una
amortització de préstecs
per valor de 2 milions
d'euros, la qual cosa en
situarà en unes bones
perspectives en relació a
l'endeutament.
Segons Juárez, però, hi
ha una greu morositat
que ens està afectant al
voltant de 3.200.000 euros, provinents de la
Generalitat, de quotes
urbanístiques i de famílies. Tot i que es un tema
delegat a
la
Diputació, va dir, l'Ajuntament està fent un seguiment individualitzat
de cada cas conscients
de la situació econòmica
per la qual passen algunes empreses i algunes
famílies.
Aquestes resultats del
201 1 , segons el regidor
d'Hisenda, ens permetren afrontar el futur immediat i ens indiquen
que anem pel bon camí.
Juárez també va avançar
que aquest 201 2 h haurà
un estalvi de 2 milions
d'euros en la despesa ordinària per l'assumpció
de serveis per part de
l'Ajuntament, la qual cosa, va dir, està funcionanet molt bé.
ERC va dir que obviaria
els comentaris sobre el
present pressupost i va
manifestar que en relació
a l'exercici del 201 1 hi
votarien en contra perquè, tot i que ja hi ha hagut aclariments, creuen
que algunes qüestions no
estan ben comptabilitzades.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA

5 Designació de les
Festes Locals de Lliçà
d'Amunt pel 201 3.
El Ple va aprovar com a
festes locals del municipi
de Lliçà d'Amunt per a
l'any 201 3 els dies 7 de
gener i 6 de setembre.
UNANIMITAT

6.- Aprovació definitiva
del Pla director de l'abastament d'aigua potable de Lliçà d'Amunt.

El Ple va acordar de
desestimar l'escrit d'al·legacions presentat per un
particular de conformitat
a l'informe emès per l'Enginyer Tècnic Municipal i
aprovar definitivament el
Pla director de l'abastament d'aigua potable de
Lliçà d'Amunt redactat
per l'empresa SOREA.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

de retirar la moció perquè es demanava una
cosa que ja es feia i va
anomenar coses que ja
es feien i coses que
s'estan estudiant de fer
com el tema de la central de compres. ERC va
dir que no la retirava i
que no n'estava informat
que ja s'estés estudiant
aquesta possibilitat. La
resta de grups de l'oposició també van criticar
la falta d'informació.
PSC_ ENC CONTRA
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCI Ó
I CV-EUiA_ ABSTENCI Ó

7.- Afers urgents.

9.- Preguntes.

No hi havia afers urgents.

8.- Mocions.

ERC va presentar una
moció sobre l'optimització
dels recursos municipals
on demanava que s'explorés la possibilitat de
fer servir el marc de la
Mancomunitat de la Vall
del Tenes per tal de compartir les compres i abaratir els costos a
l'aprofitar els avantatges
de contractar un major
volum de productes o
serveis.
L'Alcalde va dir que entenia la moció però que li
sorprenia ja que aquesta
és la filosofia de la mancomunitat i no s'ha tancat
mai. Simón va demanar

I CV-EUiA va formular
quatre preguntes sobre:
el recurs presentat per
l'Ajuntament respecte a
l'increment de l'aigua, la
valoració i el cost de la
Festa Major, la valoració
i el cost de les 24 Hores
i la Festa d'Homenatge a
la Vellesa.
CiU va plantejar tres
preguntes sobre: el balanç econòmic de la
Festa Major, la Festa
d'Homenatge a la Vellesa i les estelades en
alguns actes.
ERC va fer dues preguntes sobre: l'Empresa
Municipal d'Obres i les
treballadores de les escoles bressol municipals.
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L'escola Rosa Oriol participarà en un
programa educatiu europeu

Dos lliçanencs, premiats a la
Fira de la Carbassa

L'escola Rosa Oriol participarà en un projecte Comenius, un projecte
de treball de dos anys amb escoles d'altres països d'Europa.

Dos lliçanencs guanyen premis a la 8a Fira
de la Carbassa de Sant Feliu de Codines.

“The secret power media”
és el títol del projecte
Comenius que, de forma
conjunta,
s’anirà
desenvolupant amb els
alumnes de cicle superior.
Els objectius són:
1 - Conèixer les diferents
cultures que participen en el
projecte.
2- Guiar els estudiants
sobre l'efecte dels mitjans
de comunicació.
3- Millorar la sensibilitat, la
imaginació, el disseny i l'observació, i potenciar el
pensament creatiu i crític
dels estudiants.
4- Fer conscients els
alumnes de les influències
dels mitjans de comunicació.
5- Fer possible que els
estudiants puguin avaluar
tot tipus de mitjans de comunicació.
Les escoles participants en

aquest projecte juntament
amb l'escola Rosa Oriol són:
Szkoła Podstawowa nr 29
im. Alfreda Szklarskiego w
Zespole Szkół nr 3 - PLPOLAND
Centrum För Tvåspråkighet SE-SWEDEN
Evanjelická Základná Škola
- SK-SLOVAKIA
Per tal de planificar i
coordinar aquest projecte,
els dies 7, 8 i 9 de novembre, l'escola Rosa Oriol
comptarà amb la visita d'un
grup de mestres d'aquestes
escoles. Per aquest motiu,
l'escola
celebrarà
la
Castanyada el divendres 9
de novembre, per poder
compartir amb ells/es les
costums i festes tradicionals
de Catalunya.
Per desenvolupar aquest
projecte estan previstes
unes trobades de mestres
representants de cada

centre,
per
poder
intercanviar i compartir
diverses
formes
d’organització, de funcionament, etc.
A cada trobada de mestres
es fa una visita a l’escola/es
del projecte i una reunió on
s’estableix el pla de treball.
Es planifiquen activitats que
impliquin a l’alumnat de
cada centre, s’intercanvien
els treballs previstos, es
transmet la informació de
l’experiència
dels/les
mestres
representants
als/les companys/es de
l’escola i als/les alumnes.
La
llengua
vehicular
utilitzada en les trobades
entre mestres i alumnes és
l'anglès .
Els projectes Comenius
estan subvencionats per la
Comunitat
Econòmica
Europea a través del
Ministerio de Educación.

Els lliçanencs amb una de les seves carbasses premiades
Els lliçanencs Jaume
Cladellas Padró i Sandra
Cunill Bach van aconseguir el 6è i el 9è premi a
la 8a Fira de la Carbassa
de Sant Feliu de Codines
amb dues carbasses de
263 kg. i 250, 5 kg. , cultivades al nostre poble.
La 8a Fira de la Carbas-

sa de Sant Feliu de Codines va tenir lloc a finals
de setembre. Es premiaven les carbasses més
pesades i es donaven 1 0
premis econòmics que
anaven des dels 500 euros el primer premi fins
als 50 euros el 1 0è premi.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Portabella: 1 de novembre
Valeta: 3 i 4 de novembre
Esplugas: 1 0 i 11 de novembre
Galceran: 1 7 i 1 8 de novembre
Trullols: 24 i 25 de novembre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i
festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
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.

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

Novembre de 201 2
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Grups Municipals
Les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 25 de novembre s’han intentat convertir, de
manera clarament partidista, en
un plebiscit a votar si o no a la independència de Catalunya amb
la promesa del paradís celestial
en un moment de crisi, això té un
nom: oportunisme populista. Potser és cert que anirem millor, o
no, però abans de llançar-nos a
una piscina, que no sabem si
està plena o buida, cal fer un
exercici de maduresa i responsabilitat política i que algú ens expliqui amb totes les cartes sobre
la taula, com hi arribarem, quin és
el camí de ruta, amb quins entrebancs ens toparem i que és el
que ens trobarem després de la
travessa. D’aquesta manera serem realment lliures d’escollir el
camí que volem prendre, d’altra
manera anem enganyats. Només
la lluita per la millora del pacte
fiscal és justa, clara i honesta, la
resta, de moment, és una quimera. Plebiscit que s’ha de fer amb
una consulta popular, amb un referèndum, mai en unes votacions
al Parlament. Cometre aquest error ens pot portar a més retallades socials.
En tot cas, més enllà d’intentar polaritzar el discurs i voler amagar les
vergonyes d’una pèssima gestió,
on ha primat el privat sobre el públic i el ric sobre el pobre, el que es
ve a fer és posar nota a la recent
gestió de l’actual govern i votar, en
conseqüència, al partit polític que
hom creu que els propers quatre
anys pot dipositar de la confiança
que ho farà bé i defensarà millor
els seus interessos.
Són temps complexos i moguts,
però hi ha coses que no podem
tolerar més. Amb l’excusa de la
crisi s’han retallat, com mai, drets
laborals lluitats des de fa segles,
amb l’excusa de la crisi s’ha retallat el model sanitari públic universal a favor de la sanitat
privada, amb l’excusa de la crisi
s’han deixat de banda els col·lectius socials més desemparats i
vulnerables, amb l’excusa de la
crisi l’educació pública ha quedat
malmesa, ha quedat en una situació d’absoluta precarietat. Estudiar ha de ser un dret, no un
privilegi d’uns pocs. Hem de saber dir prou a aquestes injustícies
socials i som els socialistes qui
millor podem i sabem defensarles. Ens hi juguem molt, fins i tot
les pensions.
En el nostre vaixell hi caben tots
aquells, nacionalistes, federalistes i catalanistes, que, per sobre
de tot, defensin la justícia i la cohesió social, els drets socials, la
redistribució de la riquesa i el
sector públic com a garant d’un
sistema econòmic més just, com
a garant de l’Estat del Benestar.
Aquesta és la nostra bandera.

Lo fácil es culpar al Partido Popular.
Hay que decir la verdad.
Estamos completamente convencidos
y así lo ha dicho el propio presidente
del gobierno que hubiera preferido no
tener que adoptar algunas de las medidas que se ha visto obligado a tomar;
pero son imprescindibles para ganar el
futuro a medio plazo. Es una opción
muy dura y difícil la que está viviendo el
presidente y el gobierno del Estado
pero es la más responsable con el objetivo de crear empleo en España.
Consideramos que lo que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy es un
ejercicio de responsabilidad por asumir
medidas que van en contra de su ideario político pero que son absolutamente
necesarias para salir de la crisis. Son
medidas duras pero necesarias y en
esta situación de crisis se necesita la
colaboración de todos los partidos políticos.
El Gobierno ha hecho muchos esfuerzos, los sigue haciendo y sigue teniendo mano tendida a partidos y agentes
sociales para ayudar a nuestro país a
salir de la recesión.
No creemos que sea el momento de
seguir acusando al gobierno actual de
los males de Cataluña. Si hablamos de
expolio no debemos olvidar el expolio
de CIU a Cataluña, suponemos que no
hace falta recordar el caso de las ITVS,
el caso Palau, Spanair, el mantenimiento de 7 televisiones públicas con el
dinero de los catalanes, las embajadas…. Hablemos claro y digamos la
verdad.
Por ejemplo, en estos momentos y
desde hace un par de años, las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores de Catalunya no son suficientes
para cubrir el gasto en pensiones que
generan los jubilados catalanes.
La propia ministra de Fomento desmentía hace unos días en el Senado la
acusación de CiU de que Catalunya es
la autonomía que paga más por los
peajes y aportó datos que demostraban que esta región recibe 5 veces
más que otras autonomías, ya que en
los últimos diez años ha ingresado el
50 por ciento de las subvenciones que
da Fomento por este concepto.
Pero, atendiendo al principio de solidaridad que debe regir en el sistema, no
creemos que se deba entrar en una
guerra de cifras.
Lo importante es que el gobierno del
Estado no dejará caer a ninguna comunidad y que ayudará a todas como
está haciendo a través de los instrumentos que ha puesto en marcha desde que llegó Mariano Rajoy al
Gobierno: el plan de apoyo a proveedores; los anticipos del sistema de financiación y su liquidación; la línea
ICO para vencimientos y la ampliación
a 1 20 meses de las devoluciones de
las liquidaciones del sistema de financiación autonómica correspondientes a
los años 2008 y 2009. Unos conceptos
que le han supuesto a Catalunya, en lo
que va de 201 2, disponer de una financiación adicional de 5.656 millones
de euros.

El govern municipal de PSC i
PP sempre demana comprensió i unitat, tan a la ciutadania
com a la resta de grups municipals. Vol justificar sacrificis
del personal, retallant sous i
acomiadant a treballadors per
quadrar pressupostos. Elimina
serveis, es planteja eliminar el
transport públic a l’agost, redueix els manteniments dels
carrers i equipaments i fa actes simbòlics en nom de l’estalvi per moralitzar la societat.
També hauria de fer altres coses per millorar el rendiment
dels recursos públics que administren. I escoltar les propostes dels altres grups que
vagin en aquesta línia.
Des d’ERC volem buscar alternatives per millorar la gestió i proposem mesures
concretes per fer aconseguir
estirar els recursos al màxim.
Per aconseguir-ho, hem proposat al Ple Municipal que
l’ajuntament faci servir la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes com a central de compres. Aquesta mesura faria
possible obtenir millors preus
dels proveïdors, ja que s’augmentaria el volum de les comandes, sumades les dels
quatre ajuntaments que formen la Mancomunitat.
Ja fa més de 30 anys que la
Mancomunitat ha servit per
compartir serveis entre els 4
pobles que la formen. Ara
seria el moment d’anar més
enllà i fer-ne l’instrument per
poder aconseguir que les
compres dels ajuntaments es
gestionessin
conjuntament,
amb un criteri rigorós, per millorar el rendiment dels recursos públics.
Ja tenim experiència en altres
accions exitoses, com l’Escola
de Música transferida a la
Mancomunitat, la col· laboració
en la Carta del Paisatge, els
Serveis Socials i els Serveis
d’Ocupació. També hem vist
que quan el nostre ajuntament
compra pel seu compte acaba
comprant-ne dos i pagant-ne
tres, com en el cas de les motos de la policia.
En el Ple Municipal, la nostra
moció per fer servir la Mancomunitat com a central de compres no va ser aprovada. H i
van votar en contra els grups
del govern, PSC i PP. Sembla
que no els interessa cap de
les propostes que facin els altres grups municipals. Això si,
després només fan que reclamar unitat.

Des del passat dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, en el que un
milió i mig de catalans ens vàrem manifestar a Barcelona sota el lema “Catalunya nou estat d’Europa “ sembla que tot
agafa més efervescència.
Ha estat el moment desencadenant en
què a una immensa majoria de catalans
i catalanes ens han tocat la fibra i hem
dit “ja n’hi ha prou”. En els darrers 25
anys, des dels governs d’en Felipe
González, passant per en José Maria
Aznar i acabant amb en José Luis
Rodríguez Zapatero, he tingut la sensació que Catalunya i els catalans érem
sotmesos a un tracte vexatori i discriminador, crec que no ens han entès mai ni
ens volen entendre. Partits de procedència ben dispar han tingut sempre
un punt en comú respecte de Catalunya. És curiós que aquest punt en comú
també l’hagin sabut aplicar per governar-nos a Lliçà d’Amunt. Uns o altres, en
major o menor fatxenderia i prepotència,
són capaços d’anar-nos-les fotent sense
cap mena de vergonya. Tots ells han
tingut un denominador comú: oprimir
Catalunya des de totes les vessants
possibles.
En aquest darrers dies, on és més palès
que mai el sentiment català, potser
s’hauria d’anar en compte per no posar
més llenya al foc; les declaracions de
polítics reconeguts que parlen d’una
intervenció a Catalunya de la Guardia
Civil, que parlen de repatriar ciutadans
cap a les seves comunitats autònomes,
que diuen que l’ independentisme neix a
les escoles amb els nostres infants, que
asseguren que els nostres avis no cobraran les pensions o que no podrem
entrar en la zona Euro... no solament no
porten enlloc sinó que recorden a l’Espanya fosca i casposa del segle XX a la
que no vull pertànyer.
Però no es queden només aquí: intenten retirar banderes per ser inconstitucionals, intenten evitar un referèndum
perquè no entra en el marc de la Constitució... Però en canvi no es tallen un pèl
en aprovar uns pressupostos generals
incomplint una vegada més les disposicions de l’Estatut d’autonomia com
aquell que no passa res. Ells si que poden? On és ara el respecte i la legalitat?
Deu ser allò que diem els catalans que
”poll revifat pica mes que cap “...
Però el més preocupant és que als seus
companys de partit que són aquí a Catalunya no els paren els peus. Sembla
que ja els hi va bé i segueixen amb
aquest discurs derrotista i fonamentat en
la por sense mostrar cap respecte ni
sentiment cap a la comunitat que representen: Catalunya. No crec que aquesta
postura els ajudi gaire de cara a les
eleccions del proper dia 25 de novembre.
Ja en tinc prou d’enrabiades, decidim
què volem ser d’una vegada i fotem el
camp. No podem anar aguantant més
greuges que ens fan ser una nació cada
dia més pobre i oprimida, que ens neguen el nostre ser, el nostre tarannà. Vull
pertànyer a un país on poder parlar amb
Espanya de tu a tu i formar part d’Europa i de l’euro.

ICV-EUiA, després de llegir els articles del govern municipal PSCPP, seguim veient convenient la
nostra absència a l’acte institucional de l’11 de setembre per considerar-lo partidista i manipulat.
Creiem insultant els qualificatius
rebuts pel PSC-PP, com “l’episodi
més lamentable” de la democràcia
o com a “falta de respecte” als
demés. Per nosaltres, l’episodi
més lamentable de tota l’etapa democràtica és la manca d'informació
i transparència i obscurantisme cap
als grups de l'oposició en la política
municipal de la qual ens assabentem per la premsa o altres mitjans
no municipals. ICV-EUiA som un
grup municipal petit però els nostres votants es mereixen un respecte.
A nivell nacional estem patint retrocessos que posen en perill la
capacitat d’autogovern de Catalunya, com el rescat financer sol·licitat pel govern d’Artur Mas, que
suposarà la fiscalització de l’acció
política de la Generalitat per part
del govern central.
Com en altres ocasions, CiU està
utilitzant el fet nacional i les aspiracions a un major autogovern presents a la societat catalana com
una maniobra de distracció: així
oculta el fracàs de les seves polítiques socials i econòmiques, que
no funcionen contra la crisi, i intentant amagar coincidències polítiques amb el PP, amb qui
comparteix una visió antisocial de
la sortida de la crisi, en base a retallades de drets i reformes que
afavoreixen només a les classes
dominants.
Un exemple d’aquestes actituds és
el debat del pacte fiscal, una reivindicació justa de la societat catalana per un millor finançament que
ICV-EUiA defensem en la línia d’un
concert econòmic solidari, i que
està sent utilitzada per CiU com a
cortina de fum respecte els problemes socials del poble català, i com
a instrument electoralista.
En aquest sentit, ICV-EUiA continuem reclamant la necessitat d’un
pacte social, negat per CiU en seu
parlamentària, que complementi la
millora dels recursos financers amb
un destí cap a polítiques socials
dels mateixos, i una major aportació de les rendes més altes al conjunt de la societat via impostos
directes.
ICV-EUiA reiterem la nostra defensa de dret a decidir de Catalunya,
així com la necessitat d’una aliança
entre les esquerres federalistes,
sobiranistes i independentistes per
avançar cap a un model federal
d’Estat plural i republicà, on el poble de Catalunya pugui decidir en
referèndum el seu estatus polític.
Per el dret a decidir com a poble no
calen eleccions avançades, per tapar les retallades el rescat de Catalunya, i la mala gestió, si.

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.

Inauguració de la Biblioteca Cerro Candela a Lima - Perú
La ONG LLIÇA PERUANITOS ha dut a terme un altre
dels seus objectius proposats per aquest 201 2: la
inauguració de la Biblioteca
Cerro Candela en el Local
Social “Menjador Catalunya”, que manté en el assentament humà de San
Martín de Porres, Lima –
Perú.
La presidenta de la entitat,
la Sra. María Puig Mompart,
durant el seu recent viatge a
Perú, va poder veure realitzat el somni llargament perseguit d’obrir una biblioteca
en el Local Social on l'entitat
realitza les seves activitats
durant tot l’any. El 5 d’agost,
amb la presència de vàries
personalitats del municipi,
del món cultural i amb una
nodrida assistència dels habitants del Cerro Candela,
es va dur a terme l’acte
protocol·lari.
Aquesta iniciativa donarà
cobertura, no només als 1 50
nens/es del cerro que l’entitat té censats, sinó a tota la
població de l'assentament
humà, inclòs el centre escolar públic que es troba en
el cerro. Les seves portes
romandran obertes de dilluns a divendres tot el dia, i
els dissabtes al matí.

Des de la seva inauguració
al dia d’avui ja hi han assistit
vàries classes del centre
escolar i els nens/es la gaudeixen no solament com a
centre de lectura, sinó
també com a espai on realitzar els deures diaris d’estudis. Està previst que es
realitzin també activitats
culturals entre les que destaquen el mes de la cultura
– abril – on persones del
món cultural i voluntaris llegiran contes als nens/es i un
taller de teatre format per
nens/es. L’abril passat ja es
va iniciar l’activitat com antesala a la inauguració i es
va celebrar la diada de Sant
Jordi, on les mares del cerro
varen fer roses de paper per
la diada, en el taller de manualitats que l’entitat té programat, i es va escenificar la
llegenda de Sant Jordi i el
drac.
L’iniciativa ha tingut molt
d’èxit i s’hi han afegit editorials i biblioteques de Perú,
que ens han donat llibres i
ens han ofert becaris per
organitzar administrativament la biblioteca, i evidentment entitats i persones del
nostre propi municipi de
Lliçà d’Amunt amb la donació de llibres i materials per

Botiga solidària

poder dur a terme aquest
projecte i que foren enviats
a Perú per la nostre entitat
el passat mes de maig. La
biblioteca compta en l’actualitat amb més de 3.000 llibres, que poc a poc anem
classificant.
Des de la nostre entitat volem impulsar la interculturalitat, i la biblioteca és una
eina més. Estem oberts a
iniciatives entre els centres
escolares i entitats del món
cultural nostres i els de
Perú.
Volem agrair als nostres socis/es i col·laboradors/es, així
com l’empresa ASVALL, l’entitat Lliçà Solidari i els Ajuntaments de la Vall del Tenes
de Lliçà d’Amunt i Lliçà
d’Avall el seu suport i col·laboració que ens permet dur a
terme projectes com aquest
en el nostre Local Social del
Cerro Candela.
Per a més informació poden
dirigir-se al correu electrònic
info@llicaperuanitos,org o
bé als telèfons +34
61 6.81 2.779
ó
+34
938.41 4.037 i preguntar per
la Sra. María Puig Mompart
o el Sr. José María Verdaguer López.
Lliçà Peruanitos

2a Fira d'Intercanvi i Venda
Les associacions de veïns
de Mas Bo i Can Lledó i el
grup Els Masbolaos us conviden a la 2a Fira d'Inter-

canvi i venda de Mas Bo i
Can Lledó.

Lliçà Peruanitos obre, per
segon any, la Botiga solidària. La botiga està situada al
número 1 00 de l'avinguda
dels Països catalans. Estarà
oberta des d'aquest mes de
novembre fins al gener.

L'horari d'obertura és els divendres a la tarda i els dissabtes i els diumenges al
matí, i totes les festes de
Nadal fins passat Reis.
Lliçà Peruanitos

En aquests temps difícils
que ens toca viure, la Fira
pretén ser un espai lúdic
d'intercanvi i relació veïnal
on podeu intercanviar i vendre (preus simbòlics) tot tipus d'objectes que ja no
necessiteu i que encara estiguin en bon estat, així
abans de llençar-los els podeu oferir als vostres
veïns/es. Trobareu taules on
s'exposaran: joguines, roba,
llibres, objectes de decoració, dvd's, artesania, etc.

I tot amenitzat amb música
i una bona xocolata calenta!

Anima't i participa, t'esperem!
Diumenge 1 8 de novembre de 201 2
Horari: de 9 h a 1 4 h (11 h:
xocolatada)
Lloc: Parc de la Unió (local
social de Mas Bo-Can
Lledó)
Barris: Mas Bo iCan Lledó
Organitza: Grup "Los Masbolaos" i les associacions
de veïns de Mas Bo i Can
Lledó.
Associacions de Veïns de
Mas Bo i Can Lledó i grup
"Los Masbolaos"

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

Agenda

Activitats al local social
de Can Salgot

Anglès (nens), pintura (nens), batuka, zumba fitness, zumb fitness
(nens), dansa del ventre, dansa
tribal, guitarra (nens i adults) i
balls de saló i llatins.
Lloc: local social de Can Salgot
Informació: local social de Can
Salgot (93 841 77 70), tardes
Organitza: AV de Can Salgot

Castanyada-botifarrada
Dissabte 3 de novembre

Hora: 1 8 h
Lloc: Local social de Can Farell
Organitza: AV Can Farell

Festa del 3r aniversari del
local social de Can Salgot

Dissabte 17 de novembre

- Fideuà, cava, aigua, pa i
postre
- Música en viu
- Obra de teatre social: 90-6090 Qui té por de les dones? Interpretat per Teatre Vida.
Aforament limitat.
Hora: 1 4 h
Lloc: local social de Can Salgot
Tiquets: 7 euros, socis; 9 euros, no socis
Venda de tiquets: tardes, al local social de Can Salgot
Organitza: AV de Can Salgot

Festa Anyal
Novembre

Més informació: www.ateneulalianca.org

Organitza: ateneu l'Aliança

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

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues

Biblioteca Ca l'Oliveres

Espai nadó

Cada divendres (excepte
festius)

Espai 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.
Horari: de 1 0.30 h a 1 2 h

Taller d'escriptura

Encetem nova temporada del Taller d'escriptura. Es realitzaran dues sessions al mes fins al juny, a
les biblioteques de Lliçà d'Amunt i
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Preu: 1 0 euros mensuals
Per a més informació: posar-se
en contacte amb la biblioteca.

Taller de formació de
conta-contes

Dijous 8, 15, 22 i 29 de novembre

S'oferiran eines i recursos per
explicar contes, com improvitzar i
concentrar-se... en definitiva,
com explicar una història davant
d'un públic. A càrrec d'Ada Cusidó. Adreçat a alumnes de Batxillerat, pares i mares, i mestres.
Horari: de 1 7 h a 1 9 h

Club de lectura

Dimarts 13 de novembre

Tertúlia literària de la novel·la
Crim de sang de Sebastià Alzamora. Si vols participar en el
Club de lectura, posa’t en contacte amb la Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h

La literatura i els contes
en els primers anys de
vida

Dissabte 1 7 de novembre
Títol: "Bosquim boscam, el
bosc dels sentits" a càrrec de
La Tabola. Obrim el conte del
bosc dels sentits! Haurem d'ajudar el cargol que vol veure
sortir el sol i cantarem la cançó
de l'esquirol, de la lluna i del
cucut. Per a infants de 0 a 3
anys, aproximadament.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia, a partir del 2 de novembre, a la Biblioteca. Places limitades.

Taller creatiu

Dimarts 20 de novembre

"Sal de colors"" a càrrec de Tània Carrasco. Adreçat a infants
a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30 h
nscripcions: cal inscripció
prèvia. Places limitades.

Casal de la Gent Gran

Exposició de fotografies

Organitza: Associació del

"Imatges de tardor" a càrrec de
Valentí Grau, fotògraf aficionat
de Lliçà d'Amunt.
Lloc: sala gran del Casal de la
Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Botxes

Sortida a Sant Benet de
Bages

Ball de saló

Sortida del punt d'origen en direcció a La Gleva. Esmorzar.
Continuació per arribar a Sant
Fruitós del Bages. Visita guiada al monestir benedictí. Dinar.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 49 euros (inclou l'entrada
amb visita guiada al monestir)
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran

Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del

De l'1 de novembre al 31 de
desembre

Dissabte 1 7 de novembre

Túnel del terror

Dissabte 1 0 de novembre

Venda d'entrades: a partir de

Divendres 2, 9, 1 6, 23 i
30 de novembre
Casal d’Avis

Bingo

Dissabtes 3, 1 0, 1 7 i 24
de novembre
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

s'ha fet el taller alguna altra vegada .

Taller de tatuatges amb
henna

Dimecres 28 de novembre

Dilluns 1 9 de novembre

Taller de reciclatge

Dimarts 20 de novembre

Taller de sexualitat

Organitza: Ajuntament

sal d’Avis

Taller de bijuteria creativa

"Contes d'en Xesco Boix" a
càrrec d'Elena Codó.
Hora: 1 7.30 h

Bufa el vent despullant els arbres, ja sentim el fred, canvien
els colors i canvia la claror, i tot
just ens adonem que és temps
de tardor. Des de la Bilbioteca
Ca l'Oliveres et volem apropar
a aquesta època de l'any amb
una selecció especial sobre recursos web, els bolets i la seva
recollida, les tradicions com la
Castanyada i la celebració de
Tots Sants, la cuina típica d'aquests dies, rutes de bolets i
excursions, etc.

Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Ca-

les 1 7 h i fins a les 21 h aproximadament. Entrades limitades.
Preu: 2 euros; 1 euros per a
socis d'El Galliner

Taller de pintura sobre
vidre

A la tardor, acosta't a la
Biblioteca!

Dilluns i dimecres

Espai Jove El Galliner

Hora del conte

Dijous 29 de novembre

Casal d’Avis

Dimecres 21 de novembre
Dijous 22 de novembre

Per a majors de 1 8 anys. Pots
fer arribar consultes per e-mail
a l'adreça elgalliner@llicamunt.cat.

Celebració del Dia Internacional en contra de la
Violència de Gènere
Divendres 23 de novembre

Taller de gorres personalitzades
Dilluns 26 de novembre

Preu: gorra gratuïta per a
nous alumnes; 3 euros si ja

Dimarts 27 de novembre

Taller d'espelmes
Jocs ràpids

Dijous 29 de novembre

Taller per fer de cangur

Divendres 30 de novembre
Hora: 1 6 h

Hora de la majoria de les
activitats: 1 6.30 h
Inscripció a les activitats:
cal inscripció prèvia

Preu de la majoria de les
activitats: gratuït

Recorda que, a partir
del 1 9 de novembre, El
Galliner tanca la seva
ubicació actual i obre
a la nova ubicació de
la Biblioteca Ca l'Oliveres, en l'horari habitual: de dilluns a
divendres, de 1 6 h a
20 h.

Organitza: Ajuntament

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.

