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Soterrament
de la línia elèctrica
a Can Franquesa i
Can Montcau
Les obres d'urbanització
del Parc Logístic de
Can Montcau han
propiciat el soterrament
parcial de la línia de
mitja tensió de 25 kv
que transcorre des del
terme municipal de
Granollers fins a Can
Nois, al pla del riu
Tenes, travessant per
Can Franquesa.
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Editorial
En el mes de març, els dies es fan i són més llargs i brillants, comença la primavera i la
natura reneix d’un llarg, fosc i fred hivern amb una explosió de llum multicolor. A molta gent
les estacions de l’any li marquen un cert estat anímic i és, per aquestes dates, quan la gent
sol estar amb més energia que mai, amb ganes de fer coses, de sortir, de passejar, perquè
encara no fa massa calor, i això ho hem d’aprofitar.

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Lliçà d’Amunt té uns indrets naturals i un patrimoni arquitectònic d’una gran bellesa, però
que, malauradament, encara que les escoles fan una excel•lent tasca educativa amb els
seus alumnes, segueixen essent poc coneguts per a una gran majoria dels nostres
ciutadans. No faré una relació detallada de tots els indrets naturals i totes les masies,
ermites i esglésies del nostre poble, però si diré que tenim joies envejables que estem
obligats a conèixer, perquè sabem que és una eina bàsica per a l’arrelament, la integració i
la cohesió social de la nostra gent. Una cohesió social que cada any va a més i que queda
palesa, per exemple, el dia de Carnaval amb aquestes rues que cada cop són més
multitudinàries i engrescadores, on l’esforç i la imaginació dels participants cada dia és
més alt.
Tenim itineraris degudament senyalitzats de curt, mig i llarg recorregut, tenim
documentació sobre itineraris del patrimoni arquitectònic que any rere any l’Ajuntament va
ampliant, tenim, a l’exterior de cada església, informació de la seva històrica, i ara
gaudirem d’una nova eina molt, però que molt útil i ben treballada, el Llibre “Descobrim
Lliçà” que ha fet el grup l’Abans, un llibre didàctic, de fàcil i àgil lectura, acompanyat de
moltes fotografies i un final molt atractiu que, d’una manera molt gràfica, amb dades,
t’amplia certes informacions i et fa un tastet de petites curiositats. Vaja, una delícia de llibre
que cal tenir a les nostres prestatgeries de llibres... això sí, un cop llegit.

Enquesta ciutadana
Acostuma a participar a la festa de Carnaval?
El dissabte 1 de març tindrà lloc la festa de Carnaval. En la darrera
enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanencs i
lliçanenques acostumen a participar-hi i, en cas afirmatiu, de quina
manera.
El resultat ha estat que, de les 54 persones que han respost a l'enquesta, un 33% ha dit que hi participava com a espectador; un 7%
ha respost que ho feia a títol individual; un 1 9% ha contestat que
amb un grup o comparsa; un 37% ha dit que no hi participava; i un
4% ha triat l'opció No sap/No contesta.
*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, correcció ortogràfica i distribució: 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 Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt 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
Tiratge: 7.200 exemplars
Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76
Dipòsit Legal: B486152007
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Soterrament de la línia elèctrica a Can
Franquesa i Can Montcau

Les obres d'urbanització del Parc Logístic de Can Moncau han
propiciat el soterrament parcial de la línia de mitja tensió de 25 kv
que transcorre des del terme municipal de Granollers fins a Can
Nois, al pla del riu Tenes, travessant per Can Franquesa.
Les obres consisteixen en
la instal·lació d'una nova
torre a la part alta de Can
Franquesa, on es realitza la
conversió, i, a partir d'aquí,
el soterrament de la línia de
mitja tensió de 25 kv, travessant per sota la C-1 7 i
entrant al Parc Logístic de
Can Montcau, fins a una
nova torre de conversió
prop de Can Nois, enllaçant
amb la línia aèria actual.
Aquesta actuació represen-

ta 975 metres lineals de línia elèctrica desmantellats,
el desmuntatge de 6 torres i
la col·locació de dues torres
noves per a la conversió,
desafectant parcel·les urbanes de Can Franquesa i
les finques edificables del
Parc Logístic de Can Montcau.
Aquestes obres ja estaven
previstes dins del projecte
d'urbanització de Can
Franquesa.

La Generalitat licita l'enllaç de la C-1 7 amb la
carretera que uneix Granollers i Lliçà
El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya va treure a licitació, el passat 31 de gener,
les obres de millora de l'enllaç
entre la C-1 7 i la carretera
que uneix Granollers i Lliçà
d'Amunt, la BV-1 432, amb
l'objectiu de millorar la capacitat i la seguretat de l'actual
connexió. Les obres, que tenen un termini d'execució de
1 2 mesos, s'han licitat per un
import de 3.752.078 euros.
Actualment, l’enllaç entre la
sortida Granollers centre de la
C-1 7 amb la BV-1 432 que
uneix Granollers amb Lliçà
d’Amunt està formada per
una intersecció en forma de T
amb carril central. I el ramal
de sortida direcció nord (VicRipoll) és insuficient. El
projecte de millora contempla
la supressió de les dues
interseccions i la construcció

Ignasi Simón participa en
una nova trobada dels
alcaldes de la C-1 7
L'Alcalde de Lliçà d'Amunt,
Ignasi Simón, va assistir, el
passat 29 de gener, a Ripoll,
a una nova trobada dels
alcaldes de la C-1 7. La reunió
va comptar amb l'assistència
de les autoritats locals dels
municipis que, el passat
novembre, van signar la
Declaració per convertir el
corredor de la C-1 7 en un eix
de promoció econòmica
conjunta.
La sessió es va centrar,
principalment,
en
la
preparació de la segona
jornada tècnica de l'eix de la
C-1 7, que tindrà lloc,
segurament, aquest mes de
març a Vic.
Un altre punt de l'ordre del dia
vs ser la proposta d'un Pla de
Treball per al 201 4. Dins
d'aquest Pla es va fixar un
calendari de reunions, en el
qual hi figuren les trobades
d'alcaldes, les jornades
tècniques, les trobades amb
empresaris de la C-1 7 i les
entrevistes amb altres agents
implicats.
En la proposta de Pla de
Treball també es van definir
quatre grups de treball, liderat
cadascun per dos municipis,
per
generar
projectes
concrets de cooperació. Els

grups són els següents:
- El grup de treball
d'infraestructures liderat pels
municipis de Granollers i Torelló.
- El grup de política industrial
liderat per Ripoll i Parets del
Vallès.
- El grup de formació
professional liderat per Vic i
Olot.
- El grup de promoció turística
liderat pels municipis de
Puigcerdà i La Garriga.
Recordem que la Declaració
de la C-1 7, signada el
novembre de 201 3 pels
alcaldes i alcaldessa de 1 5
municipis del Vallès Oriental,
Osona, Garrotxa, Ripollès i
La Cerdanya, impulsa la
creació d'una xarxa de
col·laboració público-privada
entre diversos agents per
promoure, defensar i enfortir
l'activitat econòmica del
territori al voltant de la C-1 7,
apostant per la indústria com
a valor imprescindible i
treballant per desenvolupar
els
projectes
clau
indispensables per tal que el
corredor de la C-1 7
esdevingui un eix de
promoció econòmica conjunta
que
permeti
potenciar
l'ocupació en el seu àmbit.

El delegat del Govern
participa en una Junta Local
de Seguretat extraordinària
Millora de l'enllaç entre la C-17 i la carretera de Granollers a Lliçà d'Amunt

en el seu lloc de dues
rotondes, fet que millorarà la
capacitat i seguretat de la via.
A més, se substitueix el ramal
actual d’incorporació a la C1 7 en sentit nord per un de
nou que permetrà una millor
incorporació a la via. El
projecte també inclou un nou
vial d’uns 230 metres que
donarà accés al sector

industrial de Can Montcau
des d’una de les dues
rotondes. L'obra també permetrà regular l'accés a les
finques que hi ha en aquesta
zona amb la creació d'un nou
vial d'entrada que permetrà
eliminar les entrades directes
que tenen aquestes propietats directament des de la C1 7.

La Junta Local de Seguretat
es va reunir amb caràcter extraordinari, el passat 23 de
gener, per analitzar els fets
delictius produïts durant les
darreres setmanes a algunes
barris de Lliçà d'Amunt. A la
reunió hi va participar el delegat territorial del Govern a
Barcelona, Fernando Brea,
l'Alcalde, Ignasi Simón, i
membres de la Policia Local i
dels Mossos d'Esquadra.
Durant la reunió es va analitzar el dispositiu policial pres

arran dels assalts no violents
a domicilis i es va decidir activar un dispositiu especial per
combatre i enxampar els delinqüents.
Cal destacar el desplegament
que es va dur a terme en els
accessos als barris afectats.
Tot aquest treball es va fer de
manera coordinada entre la
Policia Local de Lliçà d'Amunt
i el cos de Mossos d'Esquadra, i també hi van estar implicades altres comissaries de
Granollers i l'entorn.

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.
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Alguns carrers del barri de Sant Baldiri
canvien de direcció
L'ordenació viària del barri de Sant Baldiri, efectiva a partir de l'1 de
març, millorarà la circulació i la seguretat de la zona.
L'Ajuntament ha ordenat la circulació del barri de Sant Baldiri
amb l'objectiu de millonar el
fluxe de vehicles i la seguretat
d'aquesta zona on hi ha equipaments educatius i esportius.
El carrer de Francesc Macià,
que fins ara era bidireccional,
passa a ser d'una sola direcció
en sentit nord des del carrer
d'Anselm Clavé fins al carrer
de Jaume I; això ha propiciat la
reforma de la calçada, on s'ha
habilitat un espai per a la circulació de vianants d'uns 3
metres d'amplada.
Per altra banda, per tal de garantir un pas alternatiu per als
veïns en les hores de màxima
afluència de trànsit, el carrer de
Sant Baldiri, en el tram del
carrer d'Anselm Clavé fins al
carrer de Baronia de Montbui,
es manté en direcció ascen-

dent i, en el tram del carrer de
Jaume I al carrer de Baronia
de Montbui, canvia a direcció
descendent; i el carrer dels Almogàvers canvia de sentit i ara
és de baixada.
Paral·lelament, s'ha limitat la
velocitat de tota aquesta zona

a 30.
Prèviament, s'han pintat passos de vianants i nous elements de senyalització viària,
a més dels aparcaments.
També s'han arreglat voreres i
adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

La rotonda d'accés a Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues ja
està operativa

Les obres de construcció
d'una rotonda a la cruïlla
d'accés als barris de Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues, que
es van iniciar el passat 1 0
de desembre, ja s'estan
acabant. La circulació viària
va quedar reestablerta el

passat 1 2 de febrer i, en el
moment de tancar aquesta
edició del butlletí, s'estaven
realitzant els treballs d'enjardinat i l'adaptació de les
finques limítrofes per portar
correctament les aigües
pluvials fins al torrent.

Reconeixement als donants
de sang

La variant de la Serra, itinerari alternatiu
Recordem que tots els vehicles
que no han d'accedir a les instal·lacions escolars i esportives
del barri de Sant Baldiri, poden
arribar al centre urbà per la variant del Camí de la Serra, pensada precisament per descarregar
trànsit del carrer de Francesc
Macià.
La variant de la Serra és una via
àgil, que connecta amb la
carretera BV-1 602 per mitjà
d’una rotonda. Un cop en aquest
punt, els usuaris tenen dues opcions: seguir en sentit sud per
anar cap a Lliçà de Vall, Parets
o Barcelona, o seguir en sentit
nord per anar al centre, urbà,
Santa Eulàlia de Ronçana o
agafar l’avinguda dels Països
Catalans fins a la rotonda de la
carretera BV-1 432 per anar cap
a Granollers o cap a la C-1 7 per
dirigir-se a Barcelona o Vic.

Publicitat

L'Ajuntament va organitzar un
acte, el passat 1 3 de febrer,
de reconeixement als donants de sang del municipi.
Aquest dia coincidia amb una
jornada de donació de sang.
L'acte va consistir en el descobriment d'una placa dedicada als donants de sang del
poble, situada a l'entrada del
CAP La Cruïlla. Prèviament,
van tenir lloc els parlaments
oficials, que van coincidir en

la importància de la donació
de sang, un gest solidari que
suposa la millora i, fins i tot, la
curació de molts malalts.
Es va comptar amb la
presència de l'alcalde, Ignasi
Simón, regidors municipals,
representants de l'Institut Català de Salut i de CatSalut,
delegats de l'Associació de
donants de sang dels pobles
de la comarca i donants de
sang de Lliçà d'Amunt.
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"Descobrim Lliçà d'Amunt", un nou
llibre sobre el poble

L'Ajuntament i el Grup l'Abans presentaran, el dissabte 29 de març, el
llibre "Descobrim Lliçà d'Amunt", una nova aportació per donar a
conèixer el nostre poble i el seu patrimoni.

Arriba la festa de
Carnaval

L'Ajuntament i el Grup l'Abans
presentaran el llibre Desco
brim Lliçà d'Amunt. Espais
naturals, espais urbans i pa
trimoni religiós, el proper dis-

sabte 29 de març, a les 1 2h,
a l'Ateneu l'Aliança. Aquest llibre, escrit per aquesta entitat
del poble i editat per l'administració local, combina fotografia i text, i ofereix unes
pinzellades sobre Lliçà d'Amunt des de tres vessants:
els espais naturals, els espais
urbans i el patrimoni religiós.
En el primer capítol hi ha tot
el relacionat amb els espais
naturals; està dividit en tres
parts: l'aigua, la terra o els
camps i els boscos o arbres.
En aquest capítol trobarem tot
el que els pagesos han anat
fent per tenir aigua, per la casa, pels animals, conreus,
camps i boscos i per millorar
les collites i la qualitat de vida.
El segon capítol tracta dels
espais urbans i, per entendre
el poble d'ara, es remunta al
dels anys 60 (amb 1 .200 habitants), abans que comencés
la reparcel·lació i urbanització
d'un seguit de propietats, que
ha anat configurant el poble
d'ara (amb gairebé 1 5.000
habitants). Aquest capítol
descriu Lliçà d'Amunt amb els

barris, equipaments i serveis
que el conformen.
En el tercer capítol hi ha informació del patrimoni religiós,
tant de la Parròquia de Sant
Julià com de les exparròquies
de Sant Justa i Rufina i de
Sant Esteve de Palaudàries, i
de les ermites de Sant Baldiri i
de Sant Valerià.
Segons el Grup l'Abans, es
tracta d'un llibre senzill i entenedor, d'interès per a tots els
lliçanencs i lliçanenques, petits i grans, nascuts aquí, vin-

guts fa temps o acabats d'arribar, "per donar a conèixer el
nostre poble i el seu patrimoni, que hem rebut dels nostres
predecessors i que hem de
deixar als nostres descendents".
Aquesta entitat agraeix la
col·laboració de totes les persones i famílies que hi han
participat, i de l'Ajuntament,
que n'ha subvencionat l'edició, conscient de l'aportació
que fa a la coneixença del
municipi.

La festa de Carnaval, que
organitzen l'Ajuntament i la
Comissió de Festes, tindrà
lloc el dissabte 1 de març.
Enguany, el Rei Carnestoltes, la seva companya i la
carrossa que els acompanya
portaran motius relacionats
amb la música; serà un Carnaval Musical.
La festa de Carnaval
comptarà, com cada any,
amb una rua i un concurs de
disfresses.
Aquest any,
la rua
començarà des de la Biblioteca Ca l'Oliveres, a les 1 8h.,
i recorrerà els carrers Castelló de la Plana, Folch i Torres, Aliança, Anselm Clavé i
Baronia de Montbui, fins
arribar a l'interior del Pavelló
d'Esports. La rua no s'aturarà
davant de l’Ajuntament i el
Rei Carnestoltes no sortirà al
balcó de la casa consistorial;
el pregó es farà un cop arribats al pavelló. Després,
tindrà lloc el lliurament de
premis del concurs de
disfresses.

Les bases i els premis del
concurs de disfresses es
poden consultar al web municipal www.llicamunt.cat i/o
al blog de la Comissió de
Festes
www.lacomissio.blogspot.com.
Les inscripcions al concurs
de disfresses de les
categories de grup/comparsa, entitat local i carrossa
s'havien de fer prèviament.
Per a les categories d'individual i parella, s'han de fer a
l'era de la Biblioteca, el
mateix dia, mitja hora abans
de l’inici de la rua.
Una altra novetat d'enguany
és la ballada d'una coreografia conjunta en un moment
determinat de la rua i un cop
arribats al pavelló. La coreografia s'ha pogut assajar a
través d'un vídeo penjat al
canal de Youtube de la Comissió de Festes (www.youtube.com/user/Comissiollicamunt).
Per finalitzar la festa de Carnaval, hi haurà música per
ballar.

Publicitat

Març de 201 4
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Programació d'activitats del Dia
Internacional de les Dones

Taller "Apren a regular les emocions"

Taller per aprendre a canalitzar les emocions de manera efectiva. A càrrec de la psicòloga del
PADI Esther Menéndez.
Número de sessions: 5
Dia: divendres 7, 1 4, 21 i 28 de març i 4 d'abril
Horari: de 1 0.30h a 1 2.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Serveis Socials, tel. 93 860 72 20
Organitza: Pla d'Igualtat Dona-Home

Sopar del Dia de la Dona

Dia: divendres 7 de març
Lloc: Restaurant La Cruïlla
Informació i reserves: Montse Vegara (93 841 71 23); fins al 3 de març
Preu: sòcies, 1 5 euros; no socis, 20 euros
Organitza: Dones del Tenes

"Contes d'adults maridats amb vins"

Contes per a adults, cata de vins i pica-pica.
Dia: dissabte 8 de març
Hora: 20h
Lloc: Bar del Centre
Inscripcions: al Bar del Centre, fins al 5 de març o fins a omplir l'aforament
Preu: sòcies, 8 euros; no socis, 1 0 euros
Organitza: Associació Amunt Dones

Actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones
Dia: dilluns 1 0 de març
Hora: 1 9h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres - sala d'actes
Programa:

Lectura del manifest

A càrrec d’Àngela Roca, regidora de Benestar i Família

Espectacle: Dona-Cançons

Cançons amb la dona com a protagonista, a càrrec de Jordi Albero.
Organitza: Pla d’Igualtat Dona-Home i Biblioteca Ca l'Oliveres

Taller "El riu de la vida: Biografies de dones de Lliçà d'Amunt"

Revisió creativa i vivencial de la pròpia vida, amb un enfoc positiu. A càrrec de l'Associació
Candela.
Dia: 1 7 de març
Hora: 1 7h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Serveis Socials (93 860 72 20)
Organitza: Pla d’Igualtat Dona-Home

TLA s'adhereix a la commemoració

El projecte Encaix necessita
persones col·laboradores
El Consell Comarcal està
portant a terme des de l’any
2006 el projecte ENCAIX –
Servei de Col·laboració
entre Famílies. Es tracta
d'un servei que vol donar
resposta a la necessitat de
les famílies que per diferents
motius i temporalment no
es poden fer càrrec dels
seus fills i filles i tampoc
poden disposar del suport
de la família ni la xarxa
social, i aquesta situació
podria deixar als nens i
nenes en una situació de
desprotecció.
Per això, es necessita
ampliar la bossa de
persones i/o famílies que
estiguin disposades a
col·laborar amb el servei

ENCAIX, d’una forma
totalment desinteressada i
altruista, i vulguin donar
suport a altres famílies fentse càrrec dels seus fills de
manera temporal.
Trobareu més informació
d'aquest projecte a la pàgina web del Consell Comarcal. del Vallès Oriental:
www.vallesoriental.cat
En el cas de que hi hagi
famílies interessades a col·laborar, s'han de dirigir als
Serveis Socials municipals,
els qual les derivaran al
Consell Comarcal.
Per altra banda, cal dir que
la detecció de les famílies
amb necessitat de suport
també va a càrrec dels
equips de Serveis Socials.

La Biblioteca commemora el
Dia Mundial de la Poesia
La Unesco va declarar el 21
de març Dia Mundial de la
Poesia i la Biblioteca Ca l'Oliveres ho celebrarà, aquest
mateix dia a les 1 8h, amb un
Recital Poètic Popular, on els
usuaris seran els protagonistes i que comptarà amb la
col•laboració del mestre
Josep Partegàs i de l’Escola
de Música de la Vall del Te-

nes.
Per altra banda, dins de l'activitat mensual "Vol de contes", la Biblioteca ha
organitzat un taller familiar
anomenat "Juguem amb els
poetes!" a càrrec de Rosa
Fité. Aquest taller, adreçat a
nens i nenes a partir de 4
anys, tindrà lloc el dissabte
22 de març a les 11 .30h.

La Comissió de Festes al Racó
de l'Entitat de la Biblioteca
La Biblioteca Ca l'Oliveres
compta amb un espai per tal
que les entitats locals puguin
fer una petita exposició de
les seves activitats.
Durant el mes de febrer la
Colla de Diables va exposar
diferents materials, com la
vestimenta, els tabals,
fotografies, etc. I, del 1 3 de
febrer al 1 5 de març, la
Comissió de Festes exposa

informació del Carnaval i
fotos dels guanyadors de
l’edició del Carnaval 201 4,
així com un petit tastet de les
activitats que fan durant
l’any: el Formigueig, El Tió
més divertit del Món, etc.
Qualsevol
entitat local
interessada a exposar al
“Racó de l’Entitat” cal que
contacti amb el personal de
la Biblioteca.

Tallers d'aprenentatge a càrrec
de voluntaris

Com cada any, Transports de Lliçà d'Amunt (TLA) també s'adhereix a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. D'aquesta manera, el dilluns 1 0 de
març, tots els vehicles de TLA circularan amb una bandereta commemorativa de la
diada.

L’any 201 3, la Biblioteca Ca
l’Oliveres va engegar el
projecte de voluntariat, amb
l’objectiu que aquest equipament
fos
un
espai
d’aprenentatge i de relació
social, gràcies a persones que
desinteressadament volen
compartir
els
seus
coneixements en alguna
matèria, tècnica i/o afició, amb
altres persones.
Fins ara, la biblioteca ha
portat a terme 9 tallers amb

voluntaris de temàtiques tan
diverses com aprendre a
arreglar la bicicleta, ganxet i
mitja, a utilitzar l’ordinador,
tècniques de relaxació,
decoració
de
Nadal,
fotografia, etc. Unes 1 20
persones han participat en
aquests tallers i han enriquit el
seu saber.
Si vols ser voluntari i compartir
els teus coneixements amb
altres persones, posa’t en
contacte amb la Biblioteca.
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Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius

Prèviament a les preinscripcions, els centres educatius organitzen
jornades de portes obertes per tal que els pares i mares puguin
conèixer com són i què ofereixen.
A continuació indiquem les
dates de les Jornades de
Portes
Obertes
dels
centres educatius del
municipi per tal que
aquelles famílies que han
de fer el procés de
preinscripció al segon cicle
d’educació infantil, primària
i secundària (de P3 a 4t
d’ESO) puguin visitar les
instal•lacions i rebre la
informació necessària.
- Escola Miquel Martí i
Pol : la jornada de portes
obertes es va fer el dissabte 22 de febrer i el dimecres 5 de març, de 9.30h a
1 5.30h, es podrà visitar
l'escola.
- Escola Països Catalans :
divendres 7 de març, de
1 7h a 20h.

Escola Rosa Oriol
Anguera : dijous 6 de
-

març, de 1 7h a 1 9h.
- Escola Sant Baldiri : truqueu directament a l'escola
(93 841 46 52).
- Institut Lliçà : la jornada
de portes obertes es va fer

el dilluns 24 de febrer.
Institut
Hipàtia
d’Alexandria : dilluns 1 0 de
març, de 1 8h a 20h.
- Escoles Bressol Muni-

cipals L'Espurna i Palaudàries : dissabte 26
d'abril, de 1 0h a 1 3h.

Arriba la Fira Guia't 201 4

La Fira Guia't és la fira dels ensenyaments postobligatoris
professionalitzadors que s'ofereixen a la comarca del Vallès Oriental.

La cinquena edició de la Fira
Guia’t tindrà lloc els dies 5, 6
i 7 de març, a Granollers (a
l'Espai Roca Umbert Fàbrica
de les Arts). La Fira Guia't
és la fira dels ensenyaments
postobligatoris professionalitzadors que s'ofereixen a la
comarca del Vallès Oriental.
Està organitzada pel Consell
Comarcal conjuntament amb
els municipis membres de la
Xarxa TET del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
L'objectiu és orientar i
informar als joves de la
comarca
que
estan
finalitzant els seus estudis
obligatoris,
que
han
abandonat els estudis o no
han obtingut l'ESO sobre el
circuit
formatiu
i/o
professional més adequat a

cada persona.
Aquest és un projecte sorgit
de la voluntat de la Xarxa
Transició Educació Treball
que coordina el Consell
Comarcal del Vallès Oriental
i està formada per diferents
entitats, entre les quals
l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
La Fira Guia’t també ofereix
diferents tallers d’orientació i
xerrades formatives sobre
diferents aspectes que es

consideren estratègics en el
context econòmic i formatiu
actual.
L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, com a membre de
la Xarxa TET, col•labora
facilitant les persones que
atendran la gent jove a Fira
Guia't fent d’orientadors,
acompanyant-los a visitar
l’exposició i dinamitzant el
Taller d’autoconeixement,
així com col•laborant amb
l’organització.

Curs de dinamitzadors/res al Galliner
El proper mes d’abril, l'Espai Jove El Galliner oferirà
un curs de dinamitzadors/es amb l’objectiu que
el jovent que hi participi
aprengui les eines bàsiques
per
poder
dissenyar
activitats al municipi i gestionar-les econòmicament
sota la supervisió de la regidoria de Joventut. La idea
final és que sorgeixi un

grup motor, que engegui
activitats durant l’any i que
cada cop sigui més
autònom.
El curs de dinamitzadors/res, que és gratuït,
està a adreçat a joves que
estiguin cursant de segon
d'ESO en endavant. Consta
d'una part teòrica i una altra de pràctiva, té una
durada de 20 hores i es

realitzarà en quatre sessions, els dies 4, 5, 11 i 1 2
d'abril (els divendres a la
tarda i els dissabtes al matí).
Els joves que vulguin participar-hi han de formalitzar
la inscripció abans del 31
de març. Les places són
limitades.
Un cop finalitzat el curs,
s’atorgarà un diploma als
participants.

Dates de preinscripció
previstes per al curs escolar
201 4-201 5

En el moment de tancar
l'edició d'aquest butlletí
encara estava en tràmit de
publicació al DOGC la
resolució per a la
preinscripció del curs 201 4201 5, però els terminis
previstos de presentació de
sol·licituds són:
- De l' 11 al 21 de març ,
per al segon cicle
d'educació
infantil,
educació primària, centres
integrats
i
educació
secundària obligatòria.
- De l' 11 de març al 4
d'abril ,
per
als
ensenyaments
professionals de música i
dansa.
- Del 1 3 al 23 de maig , per
al batxillerat, els cicles
formatius de grau mitjà de
formació professional i
d'arts plàstiques i disseny, i
per al primer període dels
ensenyaments esportius.
- Del 27 de maig al 6 de
juny, per als cicles
formatius de grau superior
de formació professional i
d'arts plàstiques i disseny.

- Del 23 al 30 de juny per
als
ensenyaments
d'educació d'adults.
- Del 7 al 11 de juliol , per
als cursos de formació
específics per a l'accés a
cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior,
llevat dels de grau mitjà
que es fan en centres de
formació d'adults que
segueixen el calendari
d'aquests ensenyaments.
- De l' 1 al 4 de setembre ,
per als cursos extensius i
per al primer període de
cursos
intensius
i
flexibilitzats de les escoles
oficials d'idiomes.
- Del 5 al 1 6 de maig , per
a les llars d'infants.
- Per als ensenyaments
artístics superiors caldrà
consultar als centres, que
els han de fer públics no
més tard de l' 11 de març .
Es mantenen els mateixos
criteris
generals
i
complementaris d’admissió
d’alumnes i els barems que
es van aplicar el darrer
curs.

S'apropa la festa de Sant
Jordi
L’Ajuntament, a través de la
regidoria de Cultura, ja està
preparant les activitats per
celebrar la festa de Sant
Jordi. D’aquesta manera, es
referma el compromís que va
adquirir el consistori local, a
través del Pla d'Acció Cultural, de tornar a recuperar
aquesta festivitat. L’any passat, la participació a tots els
actes programats va ser
massiva i la resposta de la
ciutadania va ser molt
positiva.
Enguany, s’estan preparant
tallers creatius i de decoració,
concursos i activitats amb la
col•laboració d'entitats com
l’Ateneu l’Aliança.

També es prepara la
representació de Catalunya,
princesa meva, obra de teatre
al carrer que es va estrenar
l'any passat, escrita al
municipi per gent del municipi
i representada íntegrament
per entitats i persones del
poble. Ja han començat els
assajos i hi haurà canvis en el
recorregut (l’obra és itinerant)
per donar cabuda a tot el
públic assistent i donar-los
major visibilitat, comoditat i
seguiment de les escenes.
També hi haurà més
sorpreses que només es
podran desvelar assistint a la
representació el dissabte 26
d’abril.

II Concurs de punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de
Cultura ha convocat el II
Concurs de punts de llibre.
Aquest concurs va dirigit a
nens i nenes i nois i noies
d’entre 5 i 1 2 anys, i consta de
dues categories: una primera
categoria per a participants
d’entre 5 i 8 anys i una segona
categoria per a participants
d’entre 9 i 1 2 anys.
El termini per presentar els
dibuixos és el divendres 21 de
març.

Els dibuixos guanyadors
seran punts de llibre que es
donaran en el servei de
préstec de la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
Trobareu les bases del
concurs al web municipal
www.llicamunt.cat.
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"Lliçà al dia", la nova aplicació mòbil de
l'Ajuntament

L'empresa encarregada del servei tècnic i del hosting del web
municipal, Idisc Information Technologies, va posar en marxa, el mes
passat, una aplicació mòbil de l'Ajuntament.
"Lliçà al dia" és la nova App
de l’Ajuntament que mostra
tres tipus de continguts del
web municipal: les notícies,
l’agenda i el tauler
d’anuncis. És una manera
senzilla i ràpida d’estar al
dia de l’actualitat del
municipi.
L’aplicació, que és una prova pilot i s'ha ofert de manera gratuïta, està en fase de
desenvolupament i en un
futur es podran incorporar
noves funcionalitats, com
per exemple un directori que
situarà en un plànol els
serveis i equipaments
municipals.
De moment,
la nova
aplicació
només
està
disponible per a dispositius
mòbils amb sistema operatiu

App "Lliçà al dia"

Android.
L'enllaç directe a la App és
el següent:
https://play.google.com/store
/apps/details?id=es.idisc.llic
aApp

home

La regidoria de Comunicació ha aplicat alguns canvis en el disseny
de la pàgina d'inici del web municipal amb l'objectiu de modernitzar-la
i millorar-ne l'usabilitat.

Publicitat

nova secció es pot trobar tot
el contingut nou que s’afegeix
al web, dins de qualsevol
taula o pàgina interior, així
com la informació més
visitada per les persones
usuàries.
A la columna dreta es manté
l’agenda i el tauler d’anuncis,
que ara disposen de més
espai. S’afegeix el nou bloc
“Destaquem”, un rotador
d’elements que permet
diferenciar els tres continguts

Des del passat 1 de febrer,
l’Ajuntament gestiona el
servei de recollida de residus i neteja viària, format
per una plantilla de 21
persones dirigides pels
serveis tècnics municipals.
Per tal de millorar el
manteniment dels vehicles
i evitar incidències, a
mitjan de febrer es va
llogar una nau del polígon

industrial
Molí
d’en
Fonolleda, que serà la
base logística del servei.
L’objectiu principal de la
gestió directa d'aquest
servei és mantenir la
qualitat de la recollida de
residus i neteja viària i, a
mig termini, optimitzar els
recursos per millorar
alguns aspectes de les
feines.

El lliçanenc Jaime Jiménez
Díaz guanya un premi com a
usuari de la deixalleria

El web municipal canvia el disseny de la

El nou disseny distribueix
l’espai en dues columnes,
simplifica
el
nombre
d’elements a la home i
afegeix noves funcionalitats
per
aconseguir
una
navegació més intuïtiva.
A la columna de l’esquerra
continuen havent-hi les
notícies, que ocupen un
espai preferent; la novetat és
la incorporació d’un nou bloc
en la part inferior, “El més
nou i el més vist”. En aquesta

Lloguer d'una nau per al
servei de recollida de residus
i neteja viària

més rellevants i donar
dinamisme a la pàgina. En
aquesta columna també es
continua col•locant l’enquesta
ciutadana, que ara permet la
votació directa des del portal.
I, la part inferior d’aquest
espai la composen les
dreceres directes a les
pàgines més consultades
pels usuaris com: el perfil del
contractant, Transports de
Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament
2.0, la Policia Local, etc.

2.366 usuaris i usuàries de
la xarxa comarcal de
deixalleries van participar
en el primer sorteig ‘Anar a
la deixalleria té premi’
impulsat pel Consorci per a
la Gestió dels Residus del
Vallès
Oriental
amb
l’objectiu
principal
de
promoure l’ús d’aquestes

instal·lacions i fomentar la
recollida selectiva.
El premi, un per deixalleria,
consistia en material divers
relacionat amb la recollida
selectiva.
A Lliçà d'Amunt, el guanyador va ser Jaime Jiménez
Díaz, d'entre 63 participants.

Comença el període de
prohibició de fer foc en zones
forestals

En el període comprès entre
el 1 5 de març i el 1 5
d’octubre queda prohibit
encendre cap tipus de foc,
inclosa la utilització de
fogons de gas, barbacoes de
qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin
o no poblats d'espècies
arbòries, i a la franja de 500
metres que els envolta, en
les comarques amb més risc

d'incendi. També queda
prohibit cremar rostolls, fer
focs d'esbarjo, fer foc per a
activitats relacionades amb
l'apicultura, llençar coets,
globus, focs d'artifici o altres
artefactes que continguin
foc, i la utilització de
bufadors o similars en obres
realitzades en vies de
comunicació que travessin
terrenys forestals.
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Matrícula gratuïta al gimnàs del Pavelló Protecció Civil tanca l'any
201 3 amb més de 400 serveis
durant març i abril

Les persones que s'apuntin al gimnàs del Pavelló d'Esports durant
els mesos de març i abril no hauran de pagar la matrícula.
Amb el triple objectiu de
fomentar la pràctica de
l'esport, ajudar econòmicament a les persones que
vulguin practicar-lo i promoure el gimnàs del Pavelló, la regidoria d'Esports
ofereix la matrícula gratuïta
a totes aquelles persones
que s'apuntin al gimnàs
durant els mesos de març i
abril. Fora d'aquest període, la matrícula té un cost
de 27 euros.
Recordem que el gimnàs,
amb una mensualitat de 27
euros, inclou totes les activitats dirigides, la sala de
fitness i la zona d'hidromassatge i sauna.
Per a més informació, podeu dirigir-vos al Pavelló
d'Esports (c. de Jaume I,
30) o trucar al telèfon 93
860 70 25, de dilluns a divendres, de 8 a 1 3h i de
1 6.30 a 22h.

Calendari fiscal 201 4
Com a novetat d'aquest any, el detall dels rebuts domiciats es pot
consultar en tot moment des de 30 dies abans del càrrec i fins a dos
anys més tard. Només cal entrar a orgt.mobi amb el NIF i una clau
personal que podeu demanar a qualsevol oficina de l'ORGT
presentant el DNI. Els rebuts mensuals es poden consultar des de 5
dies abans del càrrec. A més, si teniu domiciliat algun rebut, es pot
gaudir del servei gratuït d'alertes de pagament a través de correu
electrònic i/o SMS. I, recordeu que des del mòbil, a orgt.mobi, ja es
poden fer molts tràmits a qualsevol hora.

realitzats

L'associació de voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà
d'Amunt, nascuda l'any
2001 , ha anat evolucionant
amb el pas dels anys i
actualment
és
una
agrupació formada per més
d’una trentena de voluntaris
formats que desenvolupen,
de forma altruista, una
important tasca en el
manteniment de la seguretat
del municipi.
Durant l’any 201 3, Protecció
Civil ha realitzat un total de
426 serveis, 406 dels quals
han estat prestats a Lliçà
d’Amunt; els més habituals
han estat:
- Les emergències sanitàries
per accidents o altres causes.
- Els serveis mediambientals
com la retirada d’arbres i
d'eixams de vespes i abelles, i la protecció d’animals.
- Els serveis de suport en
activitats promogudes per
l’Ajuntament o entitats del
poble.

- Serveis d’informació a la
Policia Local per actes
sospitosos,
conductes
incíviques, anomalies en la
senyalització, etc.
- Incendis en contenidors.
- Altres serveis com el rescat
de vehicles, l’obertura
d’habitatges
per
emergències, l’ajuda a
vehicles avariats, etc.
- L’actuació en incendis de
vegetació o forestals.
- Serveis preventius i d'actuació per l'activació de
Plans d'emergències.
- Actuacions en la calçada
per abocaments accidentals
d’olis, combustibles o altres
substàncies i glaçades.
Segons Protecció Civil, hi ha
hagut un sensible augment
dels serveis urgents a domicilis i a la via pública per assistència a gent gran, un
disminució d'incendis de vegetació gràcies al clima i un
descents de les assistències
per accidents greus de trànsit.
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L'Ajuntament concedeix més de 420 mil euros d'ajuts l'any 201 3

L'any 201 3, l'Ajuntament va distribuir més de 21 2 mil euros d'ajuts a entitats i més de 207 mil euros d'ajuts a famílies
necessitades.
L'any 201 3, l'Ajuntament va
repartir 21 2.748,63 euros
entre les entitats locals.
D'aquests diners, 99.748,63
euros es van donar a les
entitats que es van presentar a dues convocatòries: la
d'ajuts a projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i interès social, i a la
d'ajuts a projectes de cooperació amb països en vies
de desenvolupament. Els
11 3.000 euros restants, es
van donar a les entitats
amb les quals l'Ajuntament
té conveni pel fet d'organitzar activitats i esdeveniments considerats de gran
abast per al municipi: l'Ateneu L'Aliança, el Grup 24
Hores, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil,
el Grup L'Abans i l'Amunt
Club Ciclista.
A la convocatòria d'ajuts a
projectes de cooperació
amb països en vies de
desenvolupament es van
presentar dues entitats:
Lliçà Peruanitos i Jofran Internacional. Aquestes dues
entitats han rebut un total
de 7.892 euros.
La convocatòria d'ajuts a
projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i
interès social és la que té
més concurrència. S'han
donat ajuts a 46 entitats per
un valor total de 91 .856,63
euros. D'aquests diners,
29.822,97 han estat per entitats culturals; 2.000 per
entitats juvenils (el Grup
Esplai); 3.000 per entitats
educatives (les AMPA de
les quatre escoles); 250 per
entitats de Benestar Social
(Associació Dones del Tenes); 450 per entitats de
Gent Gran (les dues associacions de gent gran); i
54.500 per entitats esportives.
Els ajuts a entitats culturals
es dividien en 5 línies: per
festes de barri (s'han donat
1 2 ajuts; 1 0.431 ,37 euros);
per activitats culturals (7
ajuts; 1 6.224,29 euros); per
Carnestoltes (1 ajut; 250
euros); per la Cavalcada de
Reis (1 ajut; 250 euros); i
per desplaçaments en activitats que promoguin el
nom de Lliçà d'Amunt fora
del municipi (2 ajuts;
2.667,31 euros).
Els ajuts a entitats esportives es dividien en 2 línies:
per la promoció de l'esport
federat en edat escolar i el
foment de l'esport femení i
la igualtat (4 ajuts; 51 .000
euros); i per esdeveniments
i actes esportius puntuals (8
ajuts; 3.500 euros).
Cal dir que les entitats han

de justificar els ajuts concedits. Si la justificació és
parcial, se'ls aplica la reducció corresponent. Si
l'activitat subvencionada no
es realitza o no es presenta
la justificació pertinent, l'ajut es revoca.
Aquest any 201 4, l'Ajuntament ha tornat a publicar
les convocatòries d'ajuts a
entitats. El mes passat es
va acabar el termini perquè
les entitats locals s'hi presentessin i ara les regidories estan estudiant els
ajuts sol·licitats.
Per altra banda, l'any 201 3,
l'Ajuntament va distribuir un
total de 207.748,27 euros
destinats a les famílies més
necessitades del poble.
D'aquests
diners,
34.696,62 euros van ser
per ajuts diversos: aliments
frescos (539 lliuraments;
20.226,84 euros); subministraments (53 lliuraments;
8.284,76 euros); habitatge
(3 lliuraments; 1 .330 euros); formació i llibres (27
lliuraments; 2.921 ,11 euros); farmàcia (31 lliuraments; 685,71 euros); i
transport (1 8 lliuraments;
1 .248,20 euros).
Els diners restants es van
destinar
a
beques
(1 32.951 ,65 euros), compres per al Banc d'Aliments
(1 9.550 euros) i despeses
d'atenció
domiciliària
(20.550 euros).
En relació a les beques, se
n'han donat de menjador
(81 .533,75 euros atorgats
pel Consell Comarcal i
43.630,50 euros atorgats
per l'Ajuntament), d'escola
bressol (2.478 euros de setembre a desembre i
1 .526,90 euros de gener a
juliol) i d'APINDEP (centre
per a la integració de persones amb discapacitat)
(3.762,50 euros).
Cal dir que l'Ajuntament rep
algunes subvencions d'altres administracions públiques destinades als ajuts
com és el cas d'una part de
les beques de menjador,
per part del Consell Comarcal, o una part dels
ajuts a famílies necessitades, per part de la Diputació.
Aquest any 201 4, l'Ajuntament continuarà donant
ajuts a les famílies del poble més desfavorides
econòmicament, en forma
de beques, compres per al
Banc d'Aliments, Atenció
Domiciliària i altres ajuts
destinats a sufragar despeses de subministraments,
habitatge o transport, entre
altres.

Ajuts a entitats

Ajuts a famílies necessitades
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Ajuts a entitats

Ajuts a famílies necessitades

L'any 201 3, l'Ajuntament ha atorgat 53 ajuts a
entitats, la major part a través de dues convocatòries: la d'ajuts a projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i interès social i la d'ajuts a
projectes amb països en vies de desenvolupament. A banda d'aquestes dues convocatòries, hi
ha les subvencions nominatives, a partir de convenis, adreçades a activitats i esdeveniments de
gran abast per al municipi, com les atorgades a
l'Ateneu L'Aliança, el Grup 24 Hores o
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Per
altra banda, les famílies de Lliçà d'Amunt amb
més dificultat econòmica han rebut ajuts diversos
(per aliments frescos, per subministraments,
etc.) i beques (de menjador, d'escola bressol i
d'APINDEP). A més, l'Ajuntament també ha
destinat diners a compres per al Banc d'Aliments
i a atenció domiciliària.
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Ple ordinari del 31 de gener
1 .- Aprovació de l'acta anterior.

càrrec.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels
drecrets de l'Alcaldia.

5.- Aprovació de la Modificació dels Estatuts del
Consorci
Local
LOCALRET.

UNANIMITAT

Es va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
del dia 1 2 de novembre del
201 3 al 1 0 de gener del
201 4, que van del número
783 al 3.

3.- Donar compte del
nombre d'habitants de
Lliçà d'Amunt a 1 de gener
de 201 3.

Es va donar compte de la
xifra oficial de població a 1
de gener de 201 3 que és de
1 4.659 habitants, d'acord
amb la notificació de l'Institut Nacional d'Estadística,
després de la revisió del
Padró municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
donar algunes xifres d'interès: durant l'any 201 3 van
arribar 735 persones i en
van marxar 649; 73 persones van morir i 1 20 van néixer. La xifra de naixements
no té res a veure amb 8-1 0
anys enrera, va dir l'Alcalde,
quan naixien més de 200
persones l'any. Tampoc té
res a veure l'increment de
població; l'any passat la població va augmentar de 75
persones i temps enrera
augmentava unes 600 persones l'any. L'edat de les
persones amb més mobilitat, que arriben i marxen,
oscil·la entre els 30 i els 40
anys. Ignasi Simón va informar que les estadístiques
del padró (per barris, per
edats, per sexe, etc.) estan
a l'Ajuntament a disposició
de qui les vulgui consultar.

4.- Elecció del Jutge de
Pau substitut.

El Ple va acordar d'escollir
el senyor Antoni Castellà
Navarro pel càrrec de Jutge
de Pau substitut, pel termini
de quatre anys.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que, en un primer
moment, ningú es va presentar a la convocatòria,
però que després ho van fer
dues persones. En una Comissió Informativa, on hi ha
tots els grups polítics, es
van entrevistar els candidats. Un dels candidats era
una estudiant de primer de
Dret; l'altre era una persona
amb més experiència i coneixements del municipi,
que tots els grups polítics
van trobar més adient per al

El Ple va aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del
Consorci local Localret,
acordada per l'Assemblea
General d'aquest organisme
en sessió plenària de 23 de
novembre de 201 3.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que la modificació
dels Estatuts es basava en
els següents criteris: possibilitar la integració en el
Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial; actualitzar moltes de les tasques
que estava desenvolupant;
tenint en compte el primer
punt, modificar la composició dels òrgans de govern; i
la correcció de qüestions
d'ordre tècnic i l'adequació a
les darreres modificacions
normatives.
ERC va comentar que altres
ajuntaments havien ajornat
aquesta aprovació perquè
d'aquí a uns mesos estava
prevista una altra modificació.
L'Alcalde va dir que no li
constava però que, en tot
cas, si hi havia una altra
modificació, ja es tornaria a
votar, perquè Localret esperava rebre les aprovacions
per tal de donar validesa a
les modificacions.
UNANIMITAT

6.- Moció per la sanció
dels immobles permanentment
desocupats
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar una moció per endegar mesures municipals
amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional,
entre altres punts.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que s'havia anat
veient amb la gent del PAH
i que l'Ajuntament els havia
ajudat en alguns casos especials. A mitjan gener, la
Plataforma va presentar
aquesta proposta de moció,
que altres ajuntaments han
aprovat, la qual obliga a treballar en aquest àmbit.
Simón va dir que les dades

del PAH es contrastaran
amb les del cadastre per fer
un control de les cases, locals i pàrquings del municipi
que estan en mans d'entitats financeres, que l'Alcalde
va quantificar en un centenar. Simón va dir que calia
unir esforços per tal que cap
lliçanenc es trobi sense casa i devent diners.
ERC va estar-hi d'acord i va
dir que, si la llei ens empara
i ho podem fer, tenim el dret
d'ajudar.
CiU va comentar que també
s'havien reunit amb la PAH i
que el seu partit estava a
disposició de la Plataforma i
de l'Ajuntament per aturar
aquest problema.
ICV-EUiA va elogiar el treball que fa la PAH, "els
únics que estan aconseguint
d'aturar els desnonaments",
i va donar-los el suport del
seu partit.
PP va dir que estava a favor
dels tres primers punts i el
setè de la moció, però no
del altres, i que, per coherència amb el partit,
s'abstindria.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
afegir que l'Ajuntament encara tenia pisos de compra-venda lliures i que
s'estava intentant que poguéssin ser de lloguer, sense perdre la subvenció
atorgada.
PSC_ A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

7.- Moció contra la intenció de privatitzar o concessionar
les
depuradores.

L'equip de govern va presentar una moció per mostrar l'oposició frontal als
plans del Govern de la Generalitat de Catalunya de
privatitzar o de concessionar les depuradorses "perquè no suposa cap estalvi ni
un millor sanejament dels
nostres rius, i acabarà repercutint en el que paga el
ciutadà pel cost de l'aigua
com ja va succeir amb la
privatització d'ATLL".
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que havia estat a
l'ACA, havia parlat amb tècnics i que estaven treballant
en aquest sentit. Simón va
manifestar la seva preocupació perquè serveis bàsics
passin a mans privades.
ERC va comentar que la
moció s'avançava als esde-

veniments, que es tractava
d'una moció contra la intenció de consessionar i que
fóra millor veure si hi ha
concurs i després plantejarse els fets. Va dir que al seu
partit no li agradaven les
concessions de serveis públics, però que les concessions no són bones ni
dolentes, i va recordar la
municipal de Sorea. Per
aquest partit, aquesta moció
estava plena de judicis de
valors i era més pròpia d'un
article d'opinió que d'una
moció. Segons ells, que hi
estaven a favor, caldria
només haver dit que l'Ajuntament vol que tot el cicle de
l'aigua estigui a mans públiques.
L'Alcalde va respondre dient
que creia millor enviar
aquesta moció abans que hi
haguessin fets consumats,
per tal de sensibilitzar.
CiU va coincidir amb ERC
en què es tractava d'una
moció d'intencions i més
propera a un article d'opinió
que a una moció. Va dir que
s'abstindria i que més endavant ja se'n tornaria a parlar.
ICV-EUiA va manifestar-se a
favor de les empreses públiques de qualitat.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR

8.- Afers urgents.
No n'hi havia.

9.- Mocions.

CiU va presentar una moció
que proposava manifestar el
rebuig total des de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a l'avantprojecte de Llei que el
Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de
"Anteproyecto de Ley de
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de justicia y
del Registro Civil".

L'Alcalde, Ignasi Simón, va
manifestar la seva preocupació per aquest tema i la
seva aposta pels jutjats de
proximitat, sobretot els jutjats de pau, que "són importants per a petits
conflictes locals i eviten que
es col·lapsin els altres nivells judicials".
El PP es va abstenir al·legant que es tractava d'una
avantprojecte i per coherència amb el seu partit estatal.
ERC també es va manifestar a favor de la proximitat
de la justícia, una proximitat
que, segons ells, la fa més
efectiva.
ICV-EUiA també va comentar la importància dels jutjats
de pau i va augurar un col·lapse judicial si s'eliminen
els estaments de justícia
més propers.
PSC_ A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

1 0.- Preguntes.

ICV-EUiA va formular preguntes sobre el servei de
recollida d'escombraries, la
rotonda de Ca l'Artigues i
Ca l'Esterper, la rotonda
dels carrers Matarrranya i
Ribera d'Ebre, el POUM, els
robatoris i la denúncia al Sr.
Antonio Manso.
ERC va formular preguntes
en relació al manteniment
de l'arbrat dels carrers, la
gestió directa del servei
d'escombraries i l'amortització de les inversions en el
servei d'escombraries.
CiU va formular preguntes
sobre el tricentenari i la
Mancomunitat de Catalunya, la convocatòria d'una
plaça d'agent de Policia Local, el catàleg de camins
municipals, l'activitat ramadera a Palaudàries, les masies en risc de ruïna, els
camins públics tallats i les
activitats en sòl no urbanitzable.
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L'institut Hipàtia d'Alexandria dóna a conèixer El jugador de bàsquet
el municipi a l'estranger
lliçanenc Joel Juárez guanya
el 3x3 del Plaza 201 4
servir per les comunicacions
Els alumnes de 3r d'ESO de
d'Amunt
i
un
l'INS Hipàtia d'Alexandria
duen a terme un projecte
internacional que consisteix
a donar a conèixer la nostra
realitat municipal a nois i
noies d'Irlanda, Escòcia i
Ohio, i conèixer altres llocs
del món amb una realitat
lingüística similar a la
nostra.
Per tirar endavant el
projecte els nois i noies
treballen
per
grups,
elaboren un blog de Lliçà

videoreportatge. A més
estan
entrevistant
a
diferents personalitats del
municipi en el món de les
arts, la ciència o la cultura
en general.
Els alumnes d'Irlanda i
Escòcia fan als seus països
una tasca similar, de
manera que en acabar el
curs, el coneixement dels
dos entorns serà profund i
dinàmic.
La llengua que s'ha fet

entre els alumnes de Lliçà i
d'Irlanda és l' anglès. Amb
els alumnes d'Escòcia la
relació és plurilingüe, els
alumnes de Lliçà parlen en
anglès mentre que els
alumnes escocessos fan
servir el castellà.
Amb els alumnes d'Ohio la
comunicació és en català.
Podeu trobar part d'aquesta
feina al blog de l'intercanvi
http://culturalprojectexchang
e.blogspot.com.es/

Vivers Ernest, en un programa de 8tv
El programa de 8tv "El jardí
de Carles Herrera" va tornar
a Vivers Ernest, aquest cop
per gravar les tendències
per Sant Valentí.
"El jardí de Carles Herrera"
és un programa que ha
arrelat molt fort entre els
amants de la floricultura. De
la mà de l’expert en
jardineria, Carles Herrera, i
amb la col·laboració de
l’Elisenda Camps, se’ns
donen els millors consells
per tenir cura de les nostres
flors i plantes.
El programa del passat 5 de
febrer va començar amb la
visita a Vivers Ernest per
parlar de les tasques més
importants de l’època:
trasplantaments,
poda,
plantacions i tractaments fitosanitaris.
‘El jardí de Carles Herrera’
s'emet cada dimecres, a les

Joventut Badalona amb el
nom de Gypsiball, que es van
imposar a la final a l'equip
Keep Calm and play
Basketball (Roc, Max i
Bernat), pel resultat de 1 2 a
4.
L'equip de Gypsiball el
formen el lliçanenc Joel
Juárez, Pau Gamell i Mateu
Suárez.
El lliurament de premis la van
realitzar l'exjugador Fernando
Romay i el pivot portoriqueny José "Piculín" Ortiz.

Nou treball del professor de
percussió de l'escola de
música, Alfons Bertran
1 6.55h. El programa també
s’emet els diumenges a les
1 2 h i a través de la web de
8tv
http://www.8tv.cat/.
Podeu visionar tots els
programes al canal youtube

http://www.youtube.com/cha
nnel/UCycxthCAb2K79XCW
aVgfwxg o a través de la
web:
www.eljardidecarlesherrera.
com.

Figueras equipa l'edifici d'oficines més gran
de Washington
L’empresa local Figueras
International Seating ha
estat
l’encarregada
d’equipar el nou auditori del
Constitution Center, l’edifici
d’oficines més gran de
Washington, que acull
diferents
dependències
oficials dels Estats Units.
El Constitution Center és un
edifici que es va projectar el
1 960 i que ara s’ha
rehabilitat per oferir fins a
1 30.000 metres quadrats
útils i 4.000 metres de jardí.
Amb la rehabilitació s'han
incorporat les
últimes
tecnologies en seguretat i
eficiència energètica.

El primer cap de setmana de
febrer va tenir lloc a
Barcelona el Plaza 201 4, un
esdeveniment organitzat per
la Federació Espanyola de
Bàsquet de cara a
promocionar la Copa del Món
201 4 que tindrà lloc a
Espanya, amb el suport de
CaixaBank,
patrocinador
oficial de la FEB i també del
pròxim Mundial.
El torneig de 3x3 el van
guanyar tres jugadors de
l'equip Mini "A" del Club

El grup "Bridges" va presentar, el passat 1 5 de febrer al petit auditori de
l'Fnac triangle, el seu últim
treball "SOUTH LAMAR
BOULEVARD"
El trio Bridges està format
per Guillem Callejon, Dimas
Corbera i el professor de
percussió de l'Escola de

Música la Vall del Tenes,
Alfons Bertran.
En aquesta ocasio el disc
compta amb el saxofonista
Novayorques Chris Cheek i
el guitarrista David Soler.
Bridges fa un pas endavant
en aquest tercer treball
enregistrat
al
Pallars
Sobirà.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Portabella: 1 i 2 de març
Valeta: 8 i 9 de març
Esplugas: 1 5 i 1 6 de març
Galceran: 22 i 23 de març
Trullols: 29 i 30 de març
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius
de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
Figueras ha aportat les
butaques
d’un
ampli
auditori, de 850 metres
quadrats, amb capacitat per

a 350 persones; unes
butaques que compleixen
amb el disseny elegant i
tecnològic requerit.

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
Tu menteix sense fonament que
alguna cosa queda, deu ser la nova
estratègia, si se’n pot dir així, del
grup municipal de CIU, o de
Convergència Democràtica, que ja
no sabem si allò de la Unió fa la
força s’ho apliquen, però la gran diferència amb ells és que nosaltres
som responsables amb la nostra
feina i per molt que vulguin difamar
dient que som poc transparents (de
la mà de ERC, per descomptat) no
s’ho creu ningú. Donem la cara
sempre. Si ens paren pel carrer
atenem a tothom i estem allà on
s’ha d’estar, al costat de la gent,
sense mirar colors ni persones.
Poden dir el mateix CIU i ERC?
Últimament es menteix de forma
descarada sense saber on tenen la
cara. Ens expliquem. No fa gaire, el
grup de CIU es van treure de sota la
màniga que l’Equip de Govern no
tenia raó quan deien que la Fira de
Nadal celebrada el passat mes de
desembre havia estat un èxit nostre.
És clar que no, l’èxit va ser de totes
les entitats, comerciants i persones
que hi varen participar, però ells tot
el contrari…comerciants no gaire
contents, poca varietat de producte,
molt pocs comerciants del municipi,
poca imaginació… com a mínim
més imaginació per dir que algú va
acampar per protegir unes banderes
si que tenim. Doncs bé, en un altre
acte de responsabilitat moral, ètica i
política i amb la veritat per davant i
amb els documents a sobre la taula,
diem rotundament que és fals, i ho
desgranem:
La passada Fira de Nadal va batre
el record de participants amb quasi
seixanta parades de les quals
només vuit era de comerciants de
fora del municipi i la resta eren
ciutadans i ciutadanes empadronats
al nostre poble, que tenen o no
comerç físic. Això si que es
informar-se bé... oi que si?. La
varietat de productes estava a
simple vista, i si només es van fixar
en la bijuteria, deu ser perquè
s’assembla molt al tipus de política
que
fan,
bijuteria
barata.
L’assistència a tots els actes i
activitats va ser massiva. Com que
ells s’expressen amb “piulades”, els
farem una repiulada incloent els
hashtags
#etfelicitofill
#oletu
#deixeudementir.
I és que la feina i la imaginació no
acaba aquí. Anant més enllà de la
creació d’horts per sortir de la crisi,
com proposava el grup de CIU, en
el que portem de legislatura, s’ha
treballat molt i continuarem
treballant per a la promoció del
comerç i la economia local.
Tot i que entenem aquest
nerviosisme i savoir fair que
últimament impera en el grup local
de CIU. Les velles glòries tornen a
la càrrega i faran tot el que faci falta
per difamar i mentir allà on faci falta.
I nosaltres sense oblidar el nostre
compromís de treballar pel municipi,
ens hi trobaran, perquè tenim 300
milions de les antigues pessetes,
perdó volíem dir 300 milions de
raons, per contestar a totes les
seves provocacions.

Volem aclarir una sèrie de qüestions
en resposta a l’article del grup
municipal d’ERC publicat al butlletí
Informa’t del mes passat. Els
republicans es referien a la resposta
del nostre cap de grup i regidor
d’Urbanisme, Santiago Ariza, a la
pregunta presentada al Ple de
novembre sobre el camí de vianants
i bicicletes a la carretera nova a
Granollers.
En primer lloc, volem deixar clar que
si hi ha un tret que defineix la nostra
acció de govern són els fets i no les
paraules.
És un fet que l’any 2009,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va
encarregar a la Diputació de
Barcelona un estudi que avalués la
possibilitat de realitzar un camí de
vianants i de bicicletes paral•lel a la
carretera nova a Granollers.
L’any 201 0, i com a resultat de les
conclusions d’aquest estudi, es va
presentar un segon estudi que
millorava i concretava l’anterior. I en
aquest estudi queda molt clar que
“les actuacions proposades perden
pes a nivell d’efectivitat en el seu ús
degut a les fortes pendents que s’hi
localitzen i a les dificultats per
superar els ramals d’enllaç amb la
C-1 7, així com amb els futurs nous
vials de connexió amb el polígon
logístic i el desenvolupament del
parc terciari de can Pedrals, que
serà l’entrada al Parc Logístic de can
Montcau”. Pel que fa als pendents,
l’estudi recomana no superar
inclinacions superiors al 5%, però tot
i que el pendent mitjà dels trams és
del 4%, s’estableixen trams amb
pendents del 1 7% i del 25%.
Un altre element a tenir en compte
és que la continuïtat d’aquest camí
fins a l’estació de Renfe de
Granollers-Canovelles,
“fa
necessària la construcció d’un túnel
per poder travessar els ramals
d’enllaç amb la C-1 7”. També volem
aclarir que, tot i que a l’estudi queda
detallat, la descripció en els plànols
de les alternatives del camí acaben
als accessos actuals a la C-1 7.
I per si totes aquestes opcions no
fossin suficients per replantejar-se
aquest camí, volem recordar que
també pesa el factor econòmic. El
pressupost inicial previst a l’estudi és
de prop de 1 ’5 milions d’euros, un
cost que, en els moments que estem
vivint, trobem massa elevat per un
projecte que ara no és prioritari.
No obstant això, des de l’Ajuntament
hem presentat una al•legació a la
Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya per tal que
es faci compatible l’estudi del camí
de vianants i ciclistes amb el
Projecte constructiu de la millora del
nus a la carretera C-1 7 amb la BV1 432.
No som nosaltres sinó el grup d’ERC
el que extreu conclusions errònies i
difama contra el govern.
Veritas liberabit vobis.

Ara fa 4 anys es va inaugurar la
variant de la Serra. Era una obra
magna i cara, que havia passat per
totes les tribulacions possibles: va
estar parada perquè afectava la
canonada de ATLL, es va ajornar
per manca de diners i la vam aturar
indefinidament per poc útil.
Finalment, els diners del pla
Zapatero la van col·locar com a
primera prioritat del govern de PSCCiU-PP. Una obra que va passar a
valdre el triple del pressupostat un
any abans, per poder gastar tota la
subvenció que venia de Madrid.
Un cop inaugurada, el govern de
l’ajuntament ha fet mans i mànigues
per aconseguir que ens acostumem
a fer-la servir. Ho han provat tot. Ja
sigui fent talls de carrers per obres
que s’eternitzen, o canviant el sentit
de circulació del trànsit dels carrers
del barri de Sant Baldiri, com
l’incomprensible
Pau
Claris,
inaccessible pel trànsit de pas. No
hi ha hagut manera. Tots preferim
anar per la ruta clàssica, que és la
més curta i ràpida per anar a les
escoles o al pavelló, o per anar i
tornar de Granollers.
És la demostració palmària que no
és una bona solució. La
demostració que es tracta d’un
accés específic per anar des de
Lliçà de Vall cap a la Serra, però
que és poc eficient per portar els
trànsits interns del nostre poble.
Que és, tal i com nosaltres
explicàvem des d’un bon principi,
una obra caríssima que no acabaria
resolent pràcticament res. A
vegades, per molt que ens toqui la
grossa, ningú ens assegura que
serà una grossa amb criteri. Ja va
ser molt revelador quan els grups al
govern no van voler aquell espai per
fer-hi propaganda electoral.
I ara la darrera maniobra per
redireccionar el trànsit és tallar la
baixada des dels barris per fer
menys atractiu aquest itinerari
clàssic. Ja veurem si triomfa. Molt
ens temem que només servirà per
augmentar el trànsit als carrers de
l’entorn, però que la fantàstica
variant que ens va tocar a la grossa
de 2009 no servirà per massa res
més.

Piulades.
1 . “Doncs, feien volar coloms”. Vàrem ser
criticats per denunciar que l’equip de
govern va sol•licitar subvenció a la
Generalitat per sis obres per un import de
1 .400.000 euros. No és que les obres no
siguin necessàries i no s’hagin de realitzar.
És que semblava que no s’havien llegit la
normativa: l’import màxim de la subvenció
a rebre en quatre anys era de 500.000
euros. Resultat: una subvenció a l’any
201 4 d’uns 60.000 euros pel pas de
vianants a la carretera entre els dos Lliçà,
al barri de sant Joan, i 250.000 euros, a
l’any 201 7, per urbanitzar uns carrers del
voltant de la biblioteca. Ara, què els
explicarem als ciutadans afectats per les
altres obres que no han tingut subvenció?
Que és culpa de la Generalitat?
2. “A les fosques”. Així és com es va
quedat la plaça de l’església i el carrer
d’accés el vespre i la nit del dia de Sant
Julià. A la tarda es va fer una
representació dels Pastorets a la plaça a
càrrec dels nens i nenes de la catequesis
parroquial i es va apagar l’enllumenat
públic per no interferir en la il•luminació de
l’espectacle. Per què en acabar no es va
tornar a encendre l’enllumenat públic?
Doncs perquè el responsable municipal
havia acabat la seva jornada de treball.
Fins i tot, protecció civil va haver de posar,
al final de la representació, un llum
d’emergència. Lamentable i intolerable! No
diuen que l’enllumenat és un servei
públic? Saben que, pel contrari, en alguns
barris els fanals del carrer s’encenen quan
encara fa sol?
3. “La manicura”. Si les persones de Lliçà
d’Amunt no portem les ungles arreglades,
pintades i decorades no serà pel culpa de
l’equip
de
govern
municipal.
Periòdicament organitzen tallers d’ungles
creatives. Sens dubte, és una bona
teràpia: si els problemes i dificultats del
moment actual ens fa posar mala cara i,
moltes vegades, se’ns encongeix el cor,
una mirada a les extremitats de les mans i
peus ens portarà un somriure a la cara i
ens ajudarà a trobar solucions als reptes
que tenim al davant. Això és fer política en
majúscules!
4. “Massa orgull”. Un dels problemes de
molts dels governants d’avui en dia és no
escoltar la gent del carrer i les persones
que estan al davant de les entitats i
associacions. El polític acostuma a ser
una persona tancada en les seves
creences, amb cert aire de superioritat i
que repeteix una i mil vegades que ell tot
ho sap i tot ho fa bé. En el ple ordinari del
mes de gener passat van haver-hi
situacions que no s’haurien de repetir:
ciutadans cridant, governants amenaçant
amb tallar la paraula, persones reclamant
els seus drets, electes menyspreant les
argumentacions de la gent, etc. Tot molt
trist. Governar en els moments actuals, a
vegades és molt dur. Però una actitud
altiva no permet discernir si s’està
realment al servei de les persones, única
raó que legitima l’exercici del poder.
5. “Enquesta sorprenent”. Explica un dels
pamflets oficials de propaganda del
govern municipal, el web de l’ajuntament,
que s’ha fet una enquesta sobre la
recollida selectiva de deixalles. El 92 %
diuen que funciona molt bé; el 96 % que
els contenidors estan en molt bon estat; el
90 % que sempre utilitza aquests tipus de
contenidors; i el 85 % que utilitza també la
deixalleria. Una de dues: o les persones
que han contestat l’enquesta no han dit la
veritat o els resultats són falsos. Del
contrari, els carrers, places i espais lliures
de Lliçà d’Amunt presentarien un aspecte
de netedat i ordre diferent de l’actual.

El sábado día 1 de febrero en la
antigua fábrica Fabra i Coats del
barrio de Sant Andreu de Barcelona,
se ha celebrado una gran asamblea
abierta, impulsada por EUiA-ICV
bajo el título ‘Ara és demà’, con la
participación de unas 1 400
personas, afiliadas a diferentes
fuerzas políticas, simpatizantes,
entidades asociativas, culturales,
sindicatos, personas vinculadas a
otras fuerzas políticas, amigos y
amigas de izquierdas.
La intención de esta Asamblea
Abierta ha sido determinar las
acciones a llevar a cabo para la
construcción de una Alternativa
Política i Social.
El resultado del debate, está en la
página
Web
de
EUiA,
www.euia.cat
Se plantearon dos ejes: 1 Acciones, 2 Alternativa política.
En el Eje 1 Acciones: dos temas,
a) ¿Cuáles son las acciones que
crees que se han de promover,
reforzar o iniciar? y b) ¿Cuáles
son las acciones prioritarias?
En el Eje 2 Alternativa Política: dos
temas, a) ¿Cuál es la alternativa?,
¿Cómo de construye?, ¿Cómo
nos la imaginamos?, ¿A que
sectores sociales nos dirigimos? y
b) ¿Cómo ha de funcionar este
espacio para facilitar una
construcción abierta de una Alternativa Política i Social?
El resultado de los 1 9 grupos de
trabajo, ha sido impresionante
llegando a conclusiones como:
luchar por la Renta mínima
garantizada, contra la Pobreza, por
el Trabajo digno, por los Derechos
de las mujeres, por la Distribución
de la riqueza, por el Derecho a la
vivienda, por los servicios públicos,
contra la Marginación y la exclusión
social, etc.
Salieron planteamientos muy
claros como “No siempre más
autogobierno es más justicia
social”, “Concienciación de las
gentes por la necesidad de la
lucha”, “Que las necesidades
básicas
garantizadas
sean
blindadas”,
“Acabar
definitivamente con la corrupción
política y financiera”, “Apoyar y
proteger a la pequeña y mediana
empresa”, “Recuperar el tejido de
empresas públicas que se han
privatizado”, “Derecho al propio
cuerpo”, “Plantar cara a la deuda
ilegítima”, “Trabajar por un modelo
basado en la justicia y no en la
caridad”, “Derecho a decidir”,
“Profundizar de forma radical en la
democracia participativa”, etc.
Esto último es lo contrario a la
lamentable actitud de abuso de
autoridad, que según nuestra
opinión, el alcalde Sr. Ignacio
Simón tuvo en el pleno municipal
del 30 de enero, suspendiéndolo
autoritariamente, no dejando
hablar a algunos de los asistentes
al final del pleno, faltándole el
respeto a todos los presentes e
incumpliendo el ROM establecido.
¡¡Lliçà d’Amunt se merece más!!

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.

Opinió > 1 5

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.

Ballada de la Roda del Ball de Gitanes

La colla del Ball de Gitanes
organitzem, un altre any, la
Ballada de la Roda, amb la
participació de les colles de
Ripollet, Parets i Santa
Perpètua, a més de les del
nostre poble.
La ballada serà el dia 30 de
març, a les 5 de la tarda, al
Pavelló i estarà amenitzada
per
l’orquestra
“La
Catxutxa” del Ball de
Gitanes de Lliçà. La nostra
orquestra.
L’entrada és gratuïta i al
llarg de la ballada i alguns
dies abans es vendran
números pel sorteig de dues
espectaculars paneres.
Aquest any celebrem els
nostres 30 anys i al llarg de
l’any farem alguns actes
especials dels que ja us
anirem informant.
Tots els que en algún
moment d’aquests 30 anys
heu format part del grup del
ball de gitanes esteu
especialment convidats a
participar-hi.
Estigueu
atents a les informacions
que anirem publicant. Us hi
esperem.
De moment però, la primera

A l'Aula Artística de Lliçà
d'Amunt encara queda alguna
plaça......!
Enguany continuen en
marxa els tallers de:
RESTAURACIÓ
DE
MOBLES, per a adults i
els dimarts de 6 a 8 del
vespre.
MANGA, per a infants i els
dimecres de 5 a 2 quarts
de 7 de la tarda.
DIBUIX I PINTURA, per a
adults i els dijous de 7 a 9
del vespre.
Tots els tallers es fan, com
ja sabeu, a l’Aula Artística
de Lliçà d’Amunt, a “Els
Galliners”, c/ Folch i Torres,
11 7,
menys
el
de

actuació de la temporada
serà la Ballada de la Roda.
Us esperem per passar una
bona tarda amb música i
dansa.

Restauració de Mobles,
que per qüestió d’espai es
fa en una de les cases dels
mestres,
al
carrer
Barcelona cantonada amb
el carrer Països Catalans.
Si voleu més informació,
veure com funcionen els
tallers,
conèixer
els
monitors... podeu passar
pels diferents espais de
l’Aula Artística el dia i hora
del taller que us interessi.
Així doncs... encara queda
alguna plaça. Animeu-vos!
Aula Artística

RECORDEU:
BALLADA DE LA RODA
DIA: 30 de març
LLOC: Pavelló Municipal
HORA: 5 tarda
Entrada Gratuita
Ball de Gitanes

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

Agraïment de la Parròquia per la Campanya de Nadal
Des de fa més de 20 anys,
la Parròquia de Sant Julià de
Lliçà d’Amunt organitza el
repartiment de lots de Nadal
per a les famílies més
necessitades del nostre
municipi. Com cada any, les
famílies han vingut a buscar
els lots de productes frescos
i nadalencs als locals
parroquials. Tot això no
hagués estat possible sense
la col•laboració, en primer
lloc, de tots els voluntaris de
Càritas parroquial, que han
organitzat com cada any la
campanya “Nadal per a
tothom”. També hem rebut el
suport de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, que ha posat
a la nostra disposició el
personal necessari per a

l’entrega i recollida dels
aliments a les escoles,
botigues i entitats del nostre
poble. També, un any més,
el calendari que l’Ajuntament
reparteix a totes les llars del
poble ha estat un calendari
solidari, ja que s’ha deixat
un espai perquè empreses i
col•laboradors hagin pogut
publicitar-se, tot destinant
aquestes aportacions a la
nostra campanya. Aquestes
entitats són: Colla dels
Carretons, Comissió de
Festes Formigueig, Amunt
Dones, Comissió del Sopar
de les Àvies, ONG Lliçà
Peruanitos, Casal de la Gent
Gran, La Xerranca. A més,
evidentment, també volem
agrair a tots els locals

comercials i totes les
persones
que
desinteressadament
han
donat aliments per a
aquesta
campanya. A
continuació, us presentem
els resultats de la campanya
“Nadal

per

a

tothom”

d’enguany:
DESPESES:
carns
(3530,35€),
productes
nadalencs
(560,64€),
joguines (1 000€), altres
(1 00€). TOTAL: 51 90,99€
INGRESSOS: Fira de
l’Escudella (426€), Manta
solidària (93€), espònsors
calendari solidari (1 390€),
pastissos de la Comissió del
Sopar de les Àvies (450€),
aportació Serveis Socials de
l’Ajuntament
de
Lliçà

d’Amunt (550€), recaptació
del dinar solidari per a
Càritas del Casal de la Gent
Gran (1 000€), aportació de
Càritas
Parroquial

(1 281 ,99€).
Gràcies a tots!
Mn. Ricard Casadesús,
Administrador parroquial

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

Agenda
Exposició de pintura a l'oli

Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries

De Naiara Pacheco Marbán.

De l'1 de març al 5 d'abril
Lloc: bar del Centre
Organitza: bar del Centre

93 864 00 90

Carnestoltes infantil

93 841 61 55

Dissabte 1 de març

Casal de la Gent Gran
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

Amb Jaume Barri.

Hora: 1 7h
Lloc: ateneu l'Aliança
Preu: gratuït
Organitza: ateneu l'Aliança

Magarrufes

Espai de trobada entre familiars i infants de 0 a 3 anys.

Dimecres 5 de març

Horari: de 1 7:1 5 a 1 9h
Lloc: escola bressol municipal Nova
Espurna

Organitza: Ajuntament

Calçotada

93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries

Hora: 1 4:30h
Lloc: Local Social de Can Farell
Preu: socis, 9 euros; no socis, 11

Escola de Música La Vall del
Tenes

Organitza: Associació de Veïns de

93 864 59 54

93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Curs d'Ikebana

Dissabte 1 5 de març

Horari: d'11 a 1 3h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: 25 euros
Organitza: Ateneu l'Aliança

Dissabte 1 5 de març

93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau

Hora: 23h
Lloc: ateneu l'Aliança
Preu: socis i anticipada, 8 euros/ no
socis a taquilla, 1 0 euros
Organitza: ateneu l'Aliança

Caminada matinal

93 860 70 64

Diumenge 1 6 de març

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 52 25

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues

Hora: 1 8h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: socis, 8 euros; no socis, 1 0

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

laudàries
Preu: 55 euros, socis; 58 euros,
no socis

Diumenge 30 de març

Internet a www.espaia.cat
Organitza: Ateneu l'Aliança

habitació individual, 36 euros)
Reserves: Casal de la Gent Gran

Venta d'entrades anticipades: per

a joves de 1 2 a 1 6 anys. Els dilluns. Horari: de 1 8.30 a 1 9.30h
Preu: 45 euros/trimestre;

Dijous 1 3 de
març. Horari: de 1 7.30 a 1 9.30h ;
Taller "Cuina en un tres i no res".
Cuina per a principiants. Dimarts
1 8 de març
Taller "Cuina Low Cost per a
gourmets" Dimarts 25 de març
Adreçat a joves.

Horari: de 1 9.45 a 21 .45h Preu: 8
euros (material a part) Inscripcions:

Adreçat a joves. Divendres 1 4 de
març. Horari: de 1 7.30 a 1 9.30h ;

Taller de cuina "Patés vegetals"
Dijous 27 de març. Horari: de
1 9.1 5 a 21 .1 5h Preu: 8 euros (material a part) Inscripcions: de l'1 al
1 0 de març al centres cívic
Organitza: Ajuntament

costat de l'Ajuntament
Organitza: UEC Vall del Tenes

Dimarts 4 de març

Taller de brioxeria

Setmana temàtica d'estudis amb diferents activitats: assessoria, tallers,
exposicions, etc.
Del 24 de març al 4 d'abril

Informa't al blog del Galliner o al 93
860 70 01 .

Assessoria laboral

Taller de pentinats fàcils

És recomanable portar un pendrive
a la sessió.

Dies 7, 1 4, 21 i 28 de març

* Les activitats comencen a les
1 7.30h, són gratuïtes i cal inscripció prèvia

Taller d'espelmes
Dilluns 1 7 de març

Taller de samarretes
Dijous 20 de març

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Ball en línia:
Activitats fixes:
nivell 1: Dimecres 1 7h
Botxes: Dilluns i dimecres nivell 2: Dimarts 1 8h
11 h Parc del Tenes
3: Dimecres 1 8h
Ball de saló: Divendres 7, nivell
Bingo-aliment
: Divendres
14, 21 i 28 de març 1 6.30h Ca- 1 7h
sal de la Gent Gran
Bingo Dissabtes 8, 15, 22 i Ball de saló: Dissabtes 1 7h
29 de març 1 7h Casal de la Música disco: Cada segon
diumenge de mes de 1 7h a
Gent Gran
Cafè-ball (música grava- 1 9.30h
da) Darrer diumenge de
mes de 1 7 a 20h Casal de la
Gent Gran

Biblioteca Ca l'Oliveres
"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 6 de març

Amb el llibre Ghostgirl de Tonya
Hurley. A càrrec de Joana Moreno i
Laura Bartuilli.
Si tens entre 11 i 1 6 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la Biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Divendres 7 de març

Dilluns 1 0 de març
Dijous 1 3 de març

Hora de sortida: 7.45h
Lloc de sortida: Centre Cívic Pa-

"Emociona't". Sessió de
contes sobre emocions

Espai Jove El Galliner

Taller d'ungles creatives

Preu: 1 38 euros (suplement per

22 i 23 de març

de l'1 al 1 0 de març al centre cívic
Centre Cívic Ca l'Artigues

Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: aparcament del

Dilluns 3 de març

Del 23 al 25 de març
Gran

Montnegre i Corredor.

Taller "Personalització de
claus"

Viatge cultural a Horta de Pensionistes de PalaudàriSant Joan i Teruel (Terra es:
Cap de setmana a Tossa
Alta i Matarranya)
1 r dia: origen-Horta de Sant Joan- de Mar

euros

Taller de clauers de goma Eva

Amb La Iaia.

93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues

Estada en hotel de quatre estrelles.

Espectacle "El fill de la terra"

Taller de clauers de goma Eva

Farmàcia Trullols
Farmàcia Valeta

La llegenda del Comte Arnau a càrrec de l'Esbart Sant Martí.

Batea; 2n dia: Prat de CompteCalceit; 3r dia: Valderrobles-Queretes. Obsequi d'un lot de productes de la zona.

d'Amunt

euros

Concert

93 843 51 65

Associació de Jubilats i

Centre Cívic Palaudàries
Taller de coreografies Dance. Per

Can Farell

Activitats per a la gent gran
Associació del Casal d'Avis:

Hora: 1 7h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: Ball de Gitanes de Lliçà

Dissabte 8 de març

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Diumenge 30 de març

Noves activitats als Centres Cívics

93 863 99 51

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna

Ballada de la Roda de Gitanes

Organitza: Ajuntament

A càrrec d'Elisenda Moré. Per a
famílies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 1 7.30h

Instants musicals

Niu de paraules

Dissabte 1 5 de març

"Bona nit i tapa't". A càrrec de Marta
Arnaus. Per a nens i nenes de 0 a 3
anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 3 de març. Places limitades.

Taller creatiu

Dimarts 1 8 de març

A càrrec de Carme Romero i Agnès
Navarro. Per a nens i nenes a partir
de 4 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 3 de març. Places limitades.

Dijous 6 i dimarts 11 de març

Recital poètic popular
Divendres 21 de març

Club de lectura

Vol de contes

Petita audició musical d'una durada
de vint minuts. A càrrec dels alumnes de l'Escola de Música de la Vall
del Tenes. Primer dijous i segon dimarts de cada mes.
Hora: dijous,1 9h; dimarts, 1 8h

Dimarts 11 de març

Amb el llibre L'últim patriarca de
Najat El Hachmi.
Si vols participar a les tertúlies del
Club de Lectura, posa’t en contacte
amb el personal de la Biblioteca.
Hora: 1 8.30h

Per commemorar el Dia Mundial de
la Poesia. A càrrec de lliçamencs i
lliçanenques. Amb la col·laboració
de Josep Partegàs i l'Escola de Música de la Vall del Tenes.
Hora: 1 8h

Dissabte 22 de març

Taller familiar de poesia "Juguem
amb els poetes". A càrrec de Rosa
Fité. Per a nens i nenes a partir de
4 anys.
Hora: 11 .30h

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.

