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Butlletí de Lliçà d’Amunt

El poble surt al carrer per la Festa Major
La pluja no ha aconseguit deslluir els actes de la
Festa Major d’enguany. Grans i petits han sortit al
carrer per gaudir de tots els actes festius que s’han
organitzat durant aquests dies.
PÀG. 5

Sta. Eulàlia de Ronçana

Caldes de Montbui

Sta. Eulàlia de Ronçana

Nº 012 TORRE EN LLOGUER

Nº 151 ATIC EN LLOGUER

Nº145 PIS AMB PATI EN LLOGUER

Es lloga casa de 4 hab. dobles,
sala-menjador de 50m2, gran
cuina, 2 banys i garatge. Terreny
d’uns 800m2.

Atic de 2 hab., sala-menjador amb sortida a terrassa de
30m2, cuina, bany i safreig. Finca amb ascensor. Zona
instituts /ambulatori.

Es lloga pis planta baixa d’uns 85m2, amb 3 hab., bany, cuina i
sala-menjador amb llar de foc. Entrada independent a través de
pati particular.

Preu 1.000 € / mes

Preu: 585 € / mes

Preu: 630 € / mes

OPINIÓ
Editorial
El temps ens ha volgut jugar una mala passada amb les anunciades pluges del cap de setmana
de la nostra Festa Major, però no ens l’ha “aiguat”, els lliçanencs no ho hem permès, tot el contrari, la Festa Major d’enguany ha estat més participativa, diversa i animada que mai i tothom
ha pogut participar, des dels més petits fins els més grans. Totes i cadascuna de les activitats les
hem omplert de gom a gom. Els lliçanencs hem sortit al carrer a gaudir de la Festa Major i a fer
poble, des de la pluralitat i la diversitat.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Ja va ser tot un èxit de participació l’exhibició eqüestre i les 24 hores del cap de setmana 6 i 7
de setembre, i van continuar amb un alt nivell de participació les jornades d’escalfament i el
remat final dels dies oficials de la Festa Major, on els lliçanencs hem omplert les places i els carrers del nostre poble.
Gràcies als organitzadors, que cada any s’han d’esmerar més en preparar i imaginar les proves, la Juguesca ha tornat a ser, un any més, original, diversa i divertida i ha omplert de color
el nostre poble, amb els cinc colors identificatius de les colles: vermell, taronja, groc, blau i
negre.
La valoració de la Festa Major no pot ser més positiva. Donem les gràcies a totes les entitats
i a tots els treballadors i treballadores municipals que han col·laborat amb els seu esforç
per fer-la possible i volem que això continuï així, pel mateix camí i, si és factible, l’any vinent
sigui encara millor. Per això des de l’endemà mateix d’acabar la Festa Major 2008 ens hem posat a treballar, amb renovades forces i més ganes que mai, per organitzar la Festa Major de
l’any 2009, perquè els Lliçanencs ens mereixem més.

Enquesta ciutadana

Com està vivint la Festa Major?
Enquesta realitzada durant els dies de la Festa Major

Normalment vaig a l’Espai Barraques, avui vinc al concert de
Rauxa i La Carrau, en principi
no tenim previst assistir a cap
acte més de la Festa Major,
però ja es veurà.

Lo estamos pasando muy bien
como todos los años, participo
normalmente en los actos dirigidos a las personas mayores,
hoy hemos estado en la comida de homenaje a la vejez y
me ha gustado más que el año
pasado. No participaré en más
actos porque tenemos que salir
de viaje.

Estic vivint molt bé la Festa
Major, per a mi tots els anys
està molt bé. Amb els nens
acostumo a anar als actes dels
galliners, als gegants avui, però
més aviat als actes infantils.
Una novetat d’aquest any que
ens agradat molt ha estat la
Baixada de carretons.

El que més m’agrada de la
Festa Major són els actes de
la Juguesca, jo sóc de la colla
dels Bisky. Quan no participem
en alguna prova, anem a donar
un tomb per Lliçà, a l’Espai
Barraques o als actes del gegants, jo sóc de la Colla de
Gegants de Lliçà d’Amunt.

El que jo he vist ha estat bé, el
Sopar de les àvies és un punt i
a part, ha estat molt bé, jo vaig
participar i vàrem tenir sort
amb el plat que ens va tocar. El
cap de setmana he estat fora i
no he vist molts actes, he vingut avui i he vist l’estirada del
tractor, crec que la manera de
que la gent s’acosti a la Festa
Major és que participi el jovent.

Annabel García
Can Ribell

Emiliana Luengos
Ca l’Artigues

Marga Hurtado
Ca l’Artigues

Àlex Lechuga
Ca l’Esteper

Josep Artigues
Pineda Feu

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
ESPORTS

Gran èxit de participació en la 29a edició
de les 24 Hores
Més de 25.000 assistents van poder gaudir de la 29a edició de les 24 Hores de resistència en ciclomotors de
la Vall del Tenes celebrada els dies 6 i 7 de setembre a Lliçà d’Amunt.
L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, va ser l’encarregat de donar la sortida d’aquesta cursa en la que han participat 40 equips, la meitat d’ells vallesans,
i 160 pilots. L’edició d’enguany va donar
la victòria a l’equip Beta Trueba GCR de
Canet de Mar format pels pilots Xavi
Mora, Salvador Valls, Mario Muñoz i
Franscisco José Ivars, que es van imposar
en el circuit completant 439 voltes.
L’equip Sis de Sis Racing amb Santi Bertran, Òscar Gonzàlez, Jordi Rodés i Albert Esteban van quedar en segona posició amb 436 voltes al circuit del Pinar
de la Riera. Els vencedors de la passada
edició, l’equip de Bigues i Riells Arcis
Racing, amb els pilots Andreu i Albert
Batlles, Josep Garbí i Albert Soley, va
quedar en tercera posició amb 429 voltes, i es va classificar en primer lloc de la
categoria Vall del Tenes.
Cal destacar que en aquesta 29a edició
s’han assolit els rècords de voltes i quilòmetres fets en el circuït, l’equip guanya-

dor va completar 439 voltes i va fer
871,4 quilòmetres, xifres superiors en
comparació amb les passades edicions, al
2007 es van fer 418 voltes i 792,1 quilòmetres, i a l’edició del 2006 380 voltes i
801,8 quilòmetres. Un dels factors que
ha propiciat l’assoliment d’aquests rècords ha estat la novetat d’enguany de
poder introduir un quart pilot en els
equips, fet que ha disminuït el cansament del pilots. Una altra novetat d’aquesta edició ha estat la presència d’una
nova categoria, la de 125 cc 4T.
Com a fet remarcable cal destacar la participació, després de vint anys, d’un
equip femení, Les Pubilles de Girona,
format per Nèlia de Pallejà, Carla Magallón, Marta Arranz i Laia Manté, totes
elles d’entre 14 i 16 anys. L’equip femení,
amb el dorsal 36, va acabar la prova en
la 26a posició després de completar 321
voltes al circuit. Les regidores de l’equip
de govern Neus Rius, María Marcos i Elisenda Montserrat van saludar a les inte-

VISTA AÈRIA DEL CIRCUIT

grants de l’equip femení i les van felicitar
per la seva participació en la cursa.
A part de gaudir de l’espectacle esportiu,
les persones que van passar pel Pinar de
la Riera durant el cap de setmana del 6 i

7 de setembre també van poder participar en tota una sèrie d’activitats lúdiques
alternatives per a totes les edats com concerts, exhibicions, llançament en tirolina, etc.

S ORTIDA

ARRIBADA

DOS INTEGRANTS DE L’EQUIP BETA TRUEBA GCR

INTEGRANTS DE L’EQUIP LES PUBILLES DE GIRONA

PODI CATEGORIA ABSOLUTA

PODI CATEGORIA VALL DEL TENES
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ESPORTS

S’inicien les activitats de l’Escola
Esportiva Municipal
El dimecres 1 d’octubre comencen totes les activitats
esportives de l’Escola Esportiva Municipal per a la
temporada 2008-09, que organitza la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
La novetat d’enguany és que s’han organitzat activitats per a nens/es de P3 i P4:
psicomotricitat infantil i iniciació al jazz.
Els nens/es de P5 fins a 6è de primària
poden escollir entre diferents activitats
com: tennis, jazz, aeròbic/steps/batuca
infantil, karate i dansa del ventre; i pels
nois i noies de 1r a 4t d’ESO tennis.
Juntament amb aquest ventall d’activitats, i amb la col·laboració de les entitats
esportives del municipi, el jovent també
pot optar per practicar diferents esports

com: bàsquet, futbol sala, futbol, escacs,
patinatge i BTT.
Per a més informació i inscripcions, cal
adreçar-se al Pavelló Municipal d’Esports, de dilluns a divendres, de 9 a 12 h
i de 16 a 21 h. Cal portar una fotocòpia
del compte corrent, una fotocòpia del
DNI del titular del compte i una altra
de la targeta sanitària.
El període d’inscripcions queda obert
fins arribar al límit de places establert
per a cada activitat.

HORARIS I ACTIVITATS
PSICOMOTRICITAT INFANTIL
Edat: P3 i P4
Horari: dimarts i dijous, de 16.45 a 17.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 € de matrícula i 12,50 €/mes

Avançat
Edat: de 1r a 4t d’ESO
Horari: dimecres i divendres, de 15.45 a 17 h

JAZZ
Jazz Iniciació
Edat: P3 i P4
Horari: dilluns i dimecres, de 16.45 a 17.30 h
Jazz 2
Edat: P5 i 1r de primària
Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.15 h
Jazz 3
Edat: 2n, 3r i 4t de primària
Horari: dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.00 h

KARATE
Grup 1
Edat: P5,1r i 2n de primària
Dates: dilluns i dimecres, de 16.45 a 17.30 h
Grup 2
Edat: de 3r a 6è de primària
Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.15 h

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 € de matrícula i 12,50 €/mes

ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN
GRUP 1
Horari: dilluns i dimecres, de 16.10 a 17 h
Grup 2
Horari: dilluns i dimecres, de 10.20 a 11.10 h
GRUP 3
Horari: dimarts i dijous, de 10.45 a 11.35 h

AERÒBIC/STEPS/BATUCA INFANTIL
Edat: 4t, 5è i 6è de primària
Horari: dimarts i dijous, de 17.30 a 18.15 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 € de matrícula i 12,50 €/mes
DANSA DEL VENTRE:
Grup1:
Edat: de P5 a 2n de primària
Horari: divendres de 16.45 a 17.30 h
Grup 2:
Edat: de 3r a 6è de primària
Horari: divendres de 17.30 h a 18.15 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 € de matrícula i 9 €/mes
TENNIS
Iniciació
Edat: de P5 a 2n de primària
Horari: dimecres i divendres, de 17 a 18.15 h
Intermedi
Edat: de 3r a 6è de primària
Horari: dimarts i dijous, de 17 a 18.15 h

Lloc: Club Tennis Serra Esport
Preu: 26,50 € de matrícula i 16,25 €/mes

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 € de matrícula i 12,50 €/mes

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: Empadronats a Lliçà d’Amunt:
- majors de 60 anys: gratuït
- de 50 a 60 anys: 13,20 € de matrícula
+ 11,25 €/mes
No empadronats a Lliçà d’Amunt:
- majors de 60 anys: 7,55 € de matrícula
+ 6,25 €/mes
- de 50 a 60 anys: 17,60 € de matrícula
+ 15 €/mes

Forma de pagament de les quotes:
aquestes seran domiciliades a l’entitat
bancària indicada a mes vençut, essent la
primera l’import de la matrícula més una
mensualitat i a partir d’aquí 7 mensualitats.

MOSTRA DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

PERFEC, S.C.P.
Construcció – Obra Nova – Reformes – Etc.
Decoració – Estucs – Pintura en general.
Neteja de Finques – Boscos – Terrenys – Naus – Etc.
Control de Plagues – Desinfecció – Fumigacions.

Telf/Fax. 938414508 – Mòbil: 650177774

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
CULTURA

El poble surt al carrer per la
Festa Major
La pluja no ha aconseguit deslluir els actes de la Festa Major d’enguany. Grans i petits han sortit al carrer per gaudir de tots els
actes festius que s’han organitzat durant aquests dies.
La Festa Major d’aquest any va començar el cap de setmana del 5, 6 i 7 de setembre, amb la 29a edició de les 24 hores de resistència en ciclomotors de la
Vall del Tenes. Aquest esdeveniment esportiu va comptar amb l’assistència de
més de 25.000 visitants, i la participació de 40 equips i 160 pilots. En les jornades d’escalfament cal destacar la IV
Exhibició eqüestre, organitzada per la
secció muntada de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, que van presenciar al voltant de
300 persones. En aquests primers dies
festius la ciutadania també va poder
gaudir dels espectacles infantils —que



Vine a fer esport



Cinema a la fresca

van comptar amb un gran nombre d’assistents—, els actes de caire esportiu, les
activitats a l’Espai Jove El Galliner i el
cinema a la fresca.
Des del dimecres 10 fins al 14 de setembre, els actes festius no van donar
treva als lliçanencs i lliçanenques. La nit
del dimecres es va celebrar la XXII edició del Sopar de les Àvies, 650 assistents

ALS ACTES
TRADICIONALS S’HAN
AFEGIT ALGUNES
NOVETATS

van poder gaudir dels plats cuinats per
60 àvies del poble. La nit va estar amenitzada pel grup d’havaneres Veles al
Vent de la Coral L’Aliança, els quals van
fer diversos tastets d’havaneres en diferents actes de la Festa Major. La nit va
comptar amb diverses sorpreses com la
presència del dibuixant Francisco Ibáñez, qui va elogiar en el seu discurs a totes les àvies participants, l’espectacle de
l’actriu catalana Amparo Moreno i la
novetat d’enguany: l’espectacle pirotècnic musical.
Dimecres també es va fer l’obertura de
l’Espai barraques, situat al Pinar de la
Riera; en aquest espai, s’han fet actes







IV Exhibició qüestre

Espectacles infantils

Nit golfa a l'Espai Jove El Galliner



Espai barraques
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molt diversos i ha esdevingut
un dels punts de trobada de la
Festa Major.
El matí del dijous dia 11 va
estar protagonitzat pels actes
oficials de la Diada Nacional
de Catalunya; es va llegir el
manifest i els partits polítics i
entitats municipals van poder
fer entrega de les seves ofrenes florals. Dins d’aquesta jornada, es va fer l’homenatge a

l’entitat Ball de Gitanes i va
tenir lloc l’actuació del Cor
Claverià L’Aliança de Lliçà
d’Amunt, els quals van fer entrega a l’Alcalde, Ignasi Simón, d’una placa amb la lletra d’una sardana sobre Lliçà
d’Amunt composta pel director del cor, Víctor García
Acín, que la van presentar
per primera vegada davant
del públic lliçanenc. A les



XXII Sopar de les àvies



Diada Nacional de Catalunya



Octubre de 2008

12 del migdia, es va celebrar
la I Baixada de carretons, una
de les novetats d’aquesta
Festa Major.
Aquesta primera edició va
comptar amb la participació
de disset originals carretons
que van entretenir, al llarg del
seu recorregut pel barri de La
Sagrera, a totes i tots els assistents. A la tarda, la gent va poder gaudir del Ball de Gita-

nes a la plaça de Catalunya i es
va fer l’obertura dels Espais de
creació de la Festa Major de la
mà del regidor de Cultura,
Àngel Montins. La nit del dijous va estar marcada per l’actuació de l’actor Carlos Latre
que va omplir el Pavelló Municipal d’Esports i va fer riure
el públic amb les seves imitacions de tota una llarga llista
de personatges.

Divendres dia 12 va tenir lloc
un dels actes tradicionals per
excel·lència: el Dinar i Festa
d’Homenatge a la Vellesa, que
va comptar amb la participació de més de 500 persones.
Després de la celebració de
l’Eucaristia a l’Església de Sant
Julià, les persones assistents
van anar al pavelló per gaudir
del dinar i de la festa. Abans,
però, va tenir lloc una desfi-





I Baixada de carretons
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lada de moda protagonitzada
per nou àvies del poble que
van vestir diferents models cedits de manera altruista per la
botiga de roba femenina Matiz de Granollers.
Una altra novetat de la Festa
Major d’enguany ha estat el I
Formigueig, una gimcana familiar organitzada per la Comissió
de Festes de Lliçà d’Amunt per
al matí de dissabte. Després

d’un esmorzar festiu, vuit grups
i un centenar de persones van
gaudir de les diferents proves
d’aquesta gimcana.
L’últim dia de la festa va estar
replet d’actes; el matí va començar amb la XXIV Trobada
de Gegants i Geganters que va
finalitzar a les 13 hores amb
la ballada final. També van
continuar les activitats a l’Espai barraques, els espectacles

infantils i es va celebrar el
IV Campionat de Botifarra.
Durant aquesta darrera jornada festiva, es van fer les proves
més tradicionals de la Juguesca: al matí a la Piscina
Municipal i a la tarda l’estirada del tractor al carrer de
L’Aliança. Aquest any, el veredicte final de la Juguesca va
donar la victòria a la colla dels
Bisky, que es van imposar per



Ball de gitanes



Inauguració de l’Espai de creació de Festa Major



Teatre - Carlos Latre



ELS BISKY
GUANYEN
LA JUGUESCA

un punt de diferència als
Concos i als Sporting l’Olla,
que van quedar empatats en
segon lloc; en tercer lloc,

Dinar i Festa d´Homenatge a la Vellesa

també es va donar un empat
entre Can T’implora i Skando.
Les cinc colles de la Juguesca
han posat el toc de color a
tots els dies festius i han participat en les originals i divertides proves proposades per
l’organització. El punt i final
de la festa el va posar l’espectacle pirotècnic i el ball final
de Festa Major amb l’Orquestra Setson.
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I Formigueig



Concert de Festa Major



XXIV Trobada de gegants i geganters



Trenet de Festa Major



La Juguesca



Campionat de botifarra



Espectacle pirotècnic
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CULTURA

5è concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley

Proposta teatral
del Cicle MUDA’T

Les persones interessades en participar en la 5a edició del
concurs fotogràfic Memorial Joan Soley tenen temps fins el 20
de novembre per presentar les seves propostes.

El diumenge 9 de novembre, a les 19 h, a l’Ateneu L’Aliança
tindrà lloc l’obra de teatre Soterrani programada per la regidoria
de Cultura dins del Cicle de música , dansa i teatre (MUDA’T).

dijous, de 8 a 14 h i de 16 a 19 h i divendres de 8 a 14 h.
El jurat estarà integrat per tres persones
relacionades amb el món de la fotografia.
L’Ajuntament farà una exposició amb totes o part de les fotografies seleccionades.
El veredicte i el lliurament de premis es
farà el divendres 12 de desembre, a la
zona d’exposicions del Pavelló Municipal
d’Esports, a les 20 h, coincidint amb la
inauguració de l’exposició.

El Concurs té dues temàtiques: Lliçà
d’Amunt en tots els seus aspectes i tema
lliure sobre muntanya i paisatge. Els
premis consisteixen en 350 euros, 250
euros i 150 euros per a cadascuna de les
temàtiques.
Les inscripcions són gratuïtes i cada
participant pot presentar un màxim de
3 fotografies. Les propostes es poden
presentar a la regidoria de Cultura i Cooperació de l’Ajuntament, de dilluns a

LOGO DEL CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL JOAN SOLEY

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO
Y CONDUCTOS

TODAS LAS MARCAS
C/Maria Fortuny, 5, local
08110 Montcada i Reixac
Tf./Fax 93 572 61 75

Soterrani és un nou text de Benet i Jornet interpretat per Pere Arquillué i Pep
Cruz. L’obra tracta de dos homes, desconeguts entre ells, que mantenen una
conversa aparentment casual a casa d’un
dels dos. Una conversa cordial on, malgrat la intriga creixent i la dimensió
cada cop més personal del tema tractat
(l’amor, òbviament, i la recerca del
plaer), res no s’aparta del to que cal esperar entre dues persones educades.
Quan el monstre apareix, la sospita de
l’horror i l’evidència de la barbàrie no
són obstacle per avançar, amb tota correcció, cap a la comprensió més profunda de l’altre. Davant de la veritat
més crua, sigui qui sigui el monstre, cal
preguntar-se què val el seu ajut. Fins on
de lluny es pot arribar?

La venda d’entrades anticipades, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), començarà el dimecres 1 d’octubre; el preu
és de 12 euros. La venda d’entrades a
taquilla es farà el mateix dia de l’espectacle, i el preu és de 15 euros. Les entrades dels socis de l’Ateneu L’Aliança tenen un preu especial de 12 euros i per
als menors de 18 anys, de 10 euros.

LOGO DEL CICLE MUDA’T

PEP CRUZ, XAVIER ALBERTÍ, PERE ARQUILLUÉ I JOSEP MARIA BENET I JORNET

010 > Notícies

de l’Ajuntament

Octubre de 2008

EDUCACIÓ

Comença el nou curs escolar 2008-2009
El dilluns 15 de setembre un total de 2.220 alumnes van
començar el curs escolar 2008-09 als centres educatius
del municipi.
Els quatre CEIP del municipi compten,
en aquest nou curs 2008-09, amb 1.360
alumnes que cursaran educació infantil
i primària. Quant a l’educació secundària, l’IES Lliçà té 488 alumnes matriculats en ESO i 103 a Batxillerat.
Pel que fa a les escoles bressol municipals, la novetat d’enguany és l’estrena
del nou edifici de l’Escola Bressol Municipal l’Espurna situat a la Plaça del
Consell de Cent, al centre urbà.
Aquesta nova escola consta de dues línies de 0 a 1 anys, tres línies d’1 a 2

anys i 3 línies de 2 a 3 anys, amb una
capacitat màxima de 115 alumnes, que
pot variar segons les necessitats del municipi. Per aquest nou curs 2008-09, la
matrícula ha cobert totes les places disponibles.
L’escola Bressol Municipal Palaudàries
va començar el nou curs amb 140
alumnes.
Cal destacar que en tots els nivells
educatius s’ha incrementat el nombre
d’alumnes matriculats respecte el curs
anterior 2007-08.

NEN A UNA DE LES CLASSES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ESPURNA

ENTRADA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ESPURNA

PATI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L'ESPURNA

REFORMAS FERNÁNDEZ
TODO EN REFORMAS,
• INTERIOR Y EXTERIOR
• FACHADAS
• TERRAZAS
• COCINAS
• BAÑOS
• CALEFACCIÓN
• INSTALACIONES, …

Jesús Fernández
 637 741 299
 637 741 297

BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES.
15 AÑOS NOS AVALAN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
ENTRADA DEL CEIP PAÏSOS CATALANS
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Camí de vianants a la carretera
de Palaudàries

Es renova l’enllumenat públic al
barri de Can Farell

Degut al perill que comporta la manca d’un espai reservat
per als vianants en alguns trams de la carretera de
Palaudàries, l’Ajuntament va iniciar a finals de setembre
les obres d’execució d’un camí de vianants en aquest
indret.

A finals de setembre es van iniciar les obres per a la
renovació de l’enllumenat públic del barri de Can Farell.

Un cop signat el conveni amb l’Ajuntament de Parets del Vallès i el propietari dels terrenys afectats per les
obres, l’Ajuntament ha procedit a obrir
un camí paral·lel a la carretera de
Palaudàries que anirà des de les primeres cases del barri de Can Lledó fins al
pont sobre el Torrent de la Quaresma,
a partir del qual ja existeix una vorera.
El tram de carretera on s’ubicarà el
camí no disposa ni de voral ni de cap
altre espai per a vianants i delimita
ambdues bandes amb finques rústiques. Cal remarcar que no hi ha cap
servei a la zona que interfereixi en el
traçat d’aquest camí.
El camí que s’està portant a terme tin-

drà una longitud de 658 metres i una
amplada de 1,50 metres, i es mantindrà
a una distància de 30 cm de la vorada
existent que limita la calçada de la carretera, per tant, l’ocupació total serà
d’1,80 metres d’amplada.
Pel que fa a les obres, aquestes es van
iniciar amb el replanteig de l’àmbit
d’actuació i el desbrossament de la zona
afectada. El següent pas serà l’anivellament del terreny de manera que el nou
camí quedi a la mateixa alçada de la vorada. Quant a la pavimentació del camí,
es col·locarà un paviment de 20 cm de
sauló compactat.
La finalització de les obres està prevista
en el termini d’un mes.

TRAM DE LA CARRETERA DE PALAUDÀRIES ON ES FARÀ EL CAMÍ DE VIANANTS

EXECUCIÓ DE LES OBRES A CAN FARELL

La brigada municipal d’obres és l’encarregada de fer l’obra civil que permetrà
a l’empresa IMESAPI, concessionària
del servei, la renovació dels fanals, els
cables i els quadres elèctrics.
Amb la renovació de l’enllumenat
s’aconseguirà un major estalvi energètic,
una menor contaminació lumínica i més
seguretat, així com l’adaptació de la instal·lació a la normativa elèctrica vigent.
S’instal·laran tres quadres elèctrics. A cada
quadre hi haurà dispositius que permetran
el comandament i el control centralitzat i
que aportaran els següents avantatges:
• Estalvi energètic de les instal·lacions
al reduir el flux lluminós en hores de
poca utilització de l’enllumenat. Aquesta
funció la realitzarà un estabilitzadorreductor de flux lluminós, aquest aparell també eliminarà les sobretensions
nocturnes que originen un augment del

consum elèctric, i s’aconseguirà allargar
la vida de les làmpades.
• Es millorarà la qualitat del servei ja
que es detectaran les avaries en temps
real i es podrà actuar immediatament.
• Es podrà determinar l’hora precisa de
l’encesa i apagada de les instal·lacions
mitjançant un microprocessador amb
càlcul astronòmic.
S’instal·laran fanals de 6 i 8 metres d’alçada amb làmpades de vapor de sodi que
tindran una alta eficiència energètica.
El pressupost d’execució de la instal·lació elèctrica és de 247.360,20 euros.
Es preveu realitzar la renovació de l’enllumenat públic d’aquest barri en 9 mesos.
L’obra s’anirà executant per fases per tal
de garantir la mobilitat i el benestar dels
veïns i veïnes del barri, cada fase estarà
determinada per les línies elèctriques i
els fanals de cada quadre elèctric.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Homenatge a la sòcia de més edat de l’AV Can Costa
El dissabte de les festes del barri de Can Costa,
el dia 16 d’agost, va comptar amb un moment especial.
L’associació de veïns va tenir la iniciativa
d’homenatjar a Manuela Camacho, la sòcia
titular de més edat que enguany té 88 anys.
Va ser després del sopar de gala i abans
que comencés el ball, quan es va llegir
un escrit emotiu ressaltant la vitalitat,

l’alegria, la bona convivència, la positivitat i l’humor d’aquesta veïna i se li va
fer entrega d’un ram de flors.

MANUELA CAMACHO AMB ALGUNS VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI
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Taller intensiu de Chi Kung al Centre Cívic
Palaudàries
Durant el mes de juliol es va realitzar el 1r Taller intensiu de Chi Kung Fa Men Chuan. El taller va durar un cap
de setmana i van participar 17 persones. La valoració dels participants va ser molt positiva i com a resultat s’ha
convingut seguir amb la formació.
Què és el Chi Kung?
El Chi Kung fa referència a una diversitat de tècniques habitualment relacionades amb la medicina tradicional xinesa, que integra un treball harmònic
entre la ment, la respiració i el cos.
Totes les cultures han practicat d’alguna
manera o una altre, un tipus de Chi

Kung. Els hindús parlen del Ioga, els
grecs de l’Art dels Misteris, els tibetans
de la Saviesa i a grans trets estem parlant
d’experiències molt similars.
Es pensa que aquest treball cos-ment remunta de molt antic en la història de la
humanitat i que l’home es va inspirar en
els moviments i característiques dels ani-

mals per desenvolupar aquesta tècnica.
En xinès, Chi significa “aire” (fluid que
anima a la respiració); Kung significa
“treball” o “tècnica”. Chi Kung es pot
traduir com a “treball de la respiració”
tot i que altres mestres l’anomenen “treball de l’energia vital”.
L’objectiu bàsic del Chi Kung és millorar l’estat de salut així com també és utilitzat per la medicina tradicional xinesa
com una tècnica terapèutica per a tractar problemes específics de salut. Jorge
Arias, metge naturòpata i acupuntor,
ens defineix el Chi Kung “com una experiència de vida, una porta als déus”.

Segons Jorge, el Chi Kung consisteix a
ser feliç i fer feliç als altres.
Existeixen molts sistemes diferents de Chi
Kung que han donat lloc a diferents escoles i tradicions. En aquest taller coneixerem el Chi Kung Fa Men Chuan, dit altrament Chi Kung de la Salut. Aquesta
escola està basada en l’harmonització dels
Tres Tresors: la ment (concentració), el cos
(moviment) i la respiració. L’ordre ha de
ser de la següent manera: primer relaxem
la ment, després la respiració i finalment
es relaxa el cos. I la seva tècnica està basada
en un profund coneixement dels principis
de la medicina tradicional xinesa.

TALLER INTENSIU DE CHI KUNG FA MEN CHUAN
Professor: Jorge Arias, metge naturòpata i acupuntor.
Dies: Dissabte 11 i diumenge 12 d’octubre de 2008
Horaris : Dissabte de 18 a 24 h i diumenge 15 a 21 h
Preu: 140 € /persona
Inscripcions al Centre Cívic Ca l’Artigues: Tel. 93.860 73 50
Lloc de realizació del curs: Centre Cívic Palaudàries
Per informar-se dels continguts del curs: Pepe Ligero (Tel. 607 894 181)
PARTICIPANTS DEL CURS DE CHI KUNG

Festa fi d’estiu a
Ca l’Artigues
El dia 30 d’agost es va celebrar una festa de fi d’estiu al
barri de Ca l’Artigues.
SOPAR DE GERMANOR

La iniciativa va sorgir d’un grup de dones del barri que s’han constituït com a
associació de dones i que tenen com a
objectiu dinamitzar la vida social del
barri.
La programació de la festa va contemplar activitats durant tot el dia i es van
realitzar al centre cívic situat al barri esmentat. Al matí van tenir lloc els campionats de petanca i parxís amb premis
pels equips guanyadors. A la tarda
grans i petits van poder jugar amb jocs

d’enginy i destresa construïts amb material reciclat, una activitat lúdica de la
mà de “Guixot de 8” Al vespre va tenir
lloc un sopar de germanor on van participar-hi aproximadament 500 persones. Per acabar la festa i després de sopar, hi va haver ball per a tothom amb
el Duet Venus.
El grup organitzador i els col·laboradors de la festa van quedar molt contents de la participació en totes les activitats i esperen poder-ho repetir.

ACTIVITATS LÚDIQUES
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L’Ajuntament lloga un pis destinat a allotjar
famílies en situacions econòmiques de risc
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha llogat un pis situat al
carrer de L‘Aliança per tal de donar cobertura, de manera
temporal, a famílies que es trobin en situacions
econòmiques crítiques degut a problemes de manca
d’ingressos per poder fer front a les despeses de lloguer
dels seus habitatges.
Una de les funcions de la Regidoria de
Gent Gran i Benestar i Família de l’Ajuntament és l’atenció a famílies amb
caràcter d’urgència, per aquesta raó
s’ha contemplat la necessitat de disposar d’un pis per fer front a aquestes demandes puntuals que puguin sorgir en
el municipi.
Des de l’Ajuntament s’han definit les
condicions de l’allotjament per part de
l’Ajuntament i per part de la família
ocupant. D’aquesta manera, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de lloguer, i de les despeses derivades del subministrament dels serveis (aigua, llum,

gas i taxa d’escombraries), i portarà a
terme un Pla de treball i de seguiment de
la família acollida al pis per tal d’oferir
suport a la seva autonomia i d’assegurar
la cerca d’un altre habitatge.
Per la seva part, la família acollida haurà
de vetllar per la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions de l’habitatge, haurà de signar un document
d’acord amb les condicions de l’allotjament i acceptar la intervenció dels serveis socials de l’Ajuntament per tal de
millorar la situació familiar de partida.
El temps de permanència al pis serà de
dos a quatre mesos com a màxim.

S’aproven els ajuts escolars per al curs
2008-2009
La Junta de Govern local del passat 1 de setembre va aprovar
la relació d’ajuts escolars per al curs 2008-2009 i les quanties
destinades a cadascun d’ells.
El passat mes d’abril es va obrir la convocatòria d’enguany per sol·licitar els
ajuts escolars per al curs 2008-2009
atorgats per l’Ajuntament. Un cop valorades les sol·licituds presentades, la
Regidoria de Gent Gran i Benestar i
Família ha aprovat aquelles que complien amb els criteris establerts a la
convocatòria segons els diferents tipus
d’ajut.
D’aquesta manera, de les 181 sol·licituds rebudes per ajudes en concepte de material escolar, s’han aprovat 109 i es destinarà un import de
4.354 euros.

Pel que fa als ajuts en concepte d’escola
bressol s’han rebut 41 sol·licituds de les
quals s’han aprovat 33, per aquest concepte es destinaran 33.889,52 euros. La
regidoria té previst sol·licitar una subvenció al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, tal i com ja es
va fer l’any passat, per tal d’assumir part
de la quantia d’aquests ajuts.
Pels ajuts en concepte de sortides escolars s’han presentat 179 sol·licituds
i han estat acceptades 105, l’import
destinat per aquest concepte es contemplarà en el pressupost de l’exercici 2009.

CARRER DE L’ALIANÇA
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Un pas més per promoure la igualtat
El passat 1 de setembre es va aprovar per la Junta de
Govern Local i es va signar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i la Diputació de Barcelona
pel desenvolupament del Programa d’Agents Locals
d’Igualtat durant un període de tres anys (desembre
2007- octubre 2010).
El conveni signat per l’Alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, i la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
Immaculada Moraleda, té com a objectiu primordial la promoció de la
igualtat d’oportunitats entre les dones
i els homes.
Per complir amb aquest objectiu el
programa preveu la contractació de
professionals especialistes per dissenyar i implementar polítiques d’igualtat

d’oportunitats que contribueixin al
desenvolupament de programes i accions d’igualtat als municipis. En el
cas de Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament
compta, des del gener de 2008, amb
l’Agent d’Igualtat Carme Expósito. La
voluntat de l’Ajuntament manifestada
en el conveni es potenciar aquesta figura i vetllar per la continuïtat de la
seva tasca per tal d’aconseguir la promoció de la igualtat entre les dones i
els homes al municipi.
CARTELLS DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES DINS DEL PLA D’IGUALTAT

Apunta’t als tallers de l’Espai Obert!
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

ELS TALLERS SÓN GRATUÏTS

Setmana de la
Gent Gran

Espai Jove El Galliner: C. de Folch i
Torres, 117 - Tel. 93 860 70 01

Inscripcions:
Fins al 15 d’octubre
De 17 a 20 hores.

Programació
Octubre

DATA D’INICI:
20 D’OCTUBRE

Exposició “Gràcies. Fem un bon
equip! Exposició sobre civisme”
Data: fins el 12 d’octubre
Hora: de dilluns a diumenge,
de 15 a 20 h; divendres, dissabte i
diumenge, de 10 a 13 h

Centre Cívic Ca l'Artigues:
C. de la Ribera d'Ebre, 81
(planta baixa)
Tel. 93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries: C. del
Segre, 65 - Tel. 93 864 60 10

Les places són limitades.
Un cop cobertes s’obrirà llista d’espera

Jocs intergeneracionals. Espai de
jocs entre els nens i la gent gran
Dates: dimarts 7, 14, 21 i 28 d’octubre
Hora: a partir de les 17 h
Inscripcions al mateix Casal de la
Gent Gran
Homenatge a la Gent Gran de 90 anys
Lliurament de plaques i refrigeri
Data: dimecres 1 d’octubre
Hora: a les 17.30 h, a la sala polivalent
(Cal invitació per assistir a aquest acte)

PARTICIPANTS DE L’ESPAI OBERT

Intercanvi de Casals amb
Sant Pere de Ribes
Data: dijous 2 d’octubre
Inscripcions al mateix Casal de la
Gent Gran. Places limitades

Taller del riure
Dates: divendres 3 i 10 d’octubre
Hora: de 10 a 12 hores
Inscripcions al mateix Casal de la
Gent Gran. Places limitades
Taller “Cuidem els que cuiden”
Dates: dilluns 6, 13, 20 i 27
d’octubre i 3 de novembre
Hora: de 17 a 19.30 hores
Inscripcions al mateix Casal de la
Gent Gran. Places limitades
Xerrada “Si jo em sento bé, tot va bé”
Data: dijous 16 d’octubre
Hora: 17.30 hores
Xerrada “Hàbits alimentaris al segle
XXI, un repte”
Data: dijous 30 d’octubre
Hora: 17.30 hores
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JOVENTUT

Campanya de promoció del
compostatge casolà

Nou horari de l'Espai Jove El Galliner

L’Ajuntament demana famílies voluntàries per participar
en el projecte de promoció del compostatge domèstic.
Les famílies que s’hi apuntin rebran
material, formació i assessorament
posterior suficient per poder fer amb
normalitat aquest procés natural d’aprofitament de les restes orgàniques de les
nostres llars.
Els interessats i interessades podeu
adreçar-vos a l’Ajuntament pels mit-

Avís tràmit DNI
El tràmit d’expedició i renovació del DNI
queda temporalment suspès, degut a
que l’oficina mòbil de la Policia Nacional
encarregada de realitzar aquest tràmit no
vindrà a Lliçà d’Amunt fins que no disposi de la nova màquina per realitzar el
DNI digital.
El tràmit tornarà a estar actiu un cop la
unitat mòbil ens doni avís de la propera
data de visita. La nova data sortirà publicada en els mitjans de comunicació municipals: en aquest butlletí i en la pàgina
web municipal (www.llicamunt.cat).

jans habituals (Oficina d’Atenció al
Ciutadà, correu electrònic o web
www.llicamunt.cat) per tal d’apuntarvos al projecte, i properament ens posarem en contacte amb vosaltres per
informar-vos de com es desenvoluparà.

L’Espai Jove El Galliner obre les seves portes després de l’estiu amb un nou horari:
• De dilluns a divendres, de 16 h a 20 h.

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden
lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.

HISENDA

Calendari Fiscal del quart trimestre de 2008
CONCEPTE

PERÍODE DE PAGAMENT
Inici

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

Final

01/10/2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS DOMICILIATS

04/09/2008

04/11/2008

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

04/09/2008

04/11/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

03/11/2008

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS 2A FRACCIÓ DOMICILIATS

03/11/2008

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES 2A FRACCIÓ – DOMICILIATS

04/09/2008

04/11/2008

03/11/2008

OPINIÓ
Grups Municipals

Estem molt satisfets d’haver donat un
altre pas endavant cap a la millora de
la transparència política i la participació ciutadana. Ens referim a una reivindicació històrica que comença a
veure la llum i que es materialitzarà
en el darrer trimestre d’aquest any
amb un ple especial per debatre l’estat
del municipi. A principis de setembre
ens hem reunit tots els grups polítics
per acabar de definir com s’estructura
el debat, un debat en el qual participaran tots els grups, els que governen
i els de l’oposició, sense excepcions. I
com a tot ple hi haurà el torn de preguntes del públic.
S’han acabat aquells debats electoralistes i triomfalistes anomenats “de
cara al poble” on només els grups que
governaven podien dir la seva, deixant als de l’oposició de banda, sense
poder dir ni ase ni bèstia.
Ha estat un altre compromís electoral
que hem complert. Quan nosaltres
estàvem a l’oposició vàrem reclamar
aquest debat reiteradament però no
va ser possible, a ERC i EUiA-ICV
no els interessava que l’oposició digués
la seva, tenien moltes coses a amagar.
Ara s’apunten al carro, és clar, no fos
cas que féssim com ells i els deixéssim
fora.
És curiós veure com exactament les
mateixes persones que es van negar a
fer un debat del municipi quan estaven governant ara el recolzen. Quin
cinisme! Però no sé de què ens estranyem, és la seva manera de fer, les formes els perden.
El darrer clar exemple: ERC sap perfectament que tenen dos mesos sencers per presentar preguntes als plens
ordinaris i que la data límit per poder
presentar-les és 24 hores abans de començar el Ple. Doncs bé, les presenten expressament una hora més tard
per tocar els nassos i esperen a més,
amb la supèrbia que els caracteritza,
que els hi donem resposta immediata.
Doncs no. Demanem respecte a les
normes, que per això hi són, i a l’equip
de govern. No tenen excusa, no poden dir ara que ells treballen molt i
tenen molta feina, perquè tots sabem
que, malauradament, la situació econòmica no està per llençar coets i que
la feina ha baixat molt.

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

Fa uns trenta anys, tothom feia pronòstics sobre el que durarien els ciclomotors a la primera cursa. Pocs de nosaltres crèiem amb la seva capacitat
per resistir 24 hores en funcionament.
Molts de nosaltres crèiem que aniríem
a dormir abans d’hora i amb el circuit
tancat per un R.I.P. col·lectiu dels fràgils enginys. La realitat ha estat una altre: fa uns trenta anys que no paren.
D’incrèduls però, n’hi havia que a
cada revolt esperaven que una cosa o
altre es trenqués per declarar solemnement que allò era cosa de bojos i
que ja es veia venir. Són els que amb
posats de ser assenyats practiquen la
hostilitat a les iniciatives o a l’acció
que no surt d’ells mateixos i que a
qualsevol petit indici manifesten que
això no durarà ni quatre voltes més.
Fent xerrera de carrer, exercici saludable per a qualsevol govern, et trobes
amb l’evidència que aquest últim any
han crescut aquesta mena d’incrèduls
que practiquen amb hostilitat allò de
posar pals a les rodes. El barroerisme
en la desinformació, el comentari
adobat per l’insult a la persona, l’estratègia de la història grotesca... són
exemples de provocacions.
Un cop arribats aquí, l’article és a
punt per poder respondre a la informació esbiaixada sobre la postura del
govern respecte a “La cabra solidària”,
per aclarir que cada un dels membres
de l’equip de govern són gestors de
les decisions que es prenen conjuntament i que la nostre acció ha d’assolir
els punts concretats en els nostres
programes electorals.
A CiU però pensem que ja no és
temps de respostes als mecanismes
habituals del desgast que practica la
nostra oposició. Pensem que les persones no mereixen una guerra permanent de declaracions enfrontades.
Pensem que ja no es pot respondre a
les provocacions d’una altre manera
que no sigui amb l’acció de govern.
Per això aquest mes d’octubre, volem fer
notori que ja funciona la nova Escola
Bressol. No cal dir que ha estat un projecte temptador per a les manifestacions
de mals auguris dels incrèduls hostils.
Fa trenta anys varen haver de callar a
les 24 hores. Ara també. I sense voler
amargar cap història d’un futur per
Lliçà d’Amunt, cal que recordeu que
nosaltres, els de CiU, som persistents
i ens fem notar amb curses de llarg recorregut.

Han pasado las fiestas. Para unos habrán sido las mejores fiestas de los últimos años, para otros un gasto innecesario, y para la mayoría habrán sido
unas fiestas más. Las fiestas son el final de un largo período de vacaciones, sobre todo para los más pequeños, y una vez que se terminan, todo
vuelve a la normalidad, y se inicia un
nuevo curso.
También en el ámbito de la política se
comienza un nuevo curso, un nuevo
curso cargado de ilusiones, un nuevo
curso en el cual se quieren ver cumplidos los objetivos marcados por el
Equipo de Gobierno.
Si leemos los artículos de los diferentes Grupos Políticos, observamos que
la visión de la realidad que se quiera
hacer ver es muy diferente cuando no
contradictoria.
En los artículos de los partidos de la
Oposición, podemos leer que no se
hace nada, y si algo se hace es porque
ellos ya lo habían dejado planificado.
No sabemos durante cuánto tiempo
pueden estar con este discurso, porque la gente ve lo que se está haciendo, ve si sus calles se arreglan,
pintan, si las basuras se recogen, los
autobuses siguen funcionando.
Tendríamos que mirar cuántas cosas
se han inaugurado en la legislatura
anterior y cuántas en esta que llevamos poco más de 1 año.
Pero será al final de la legislatura
cuando podamos hacer un balance de
todo aquello que se quería hacer, y sobre todo serán los ciudadanos de Lliçà
d’Amunt quienes valoren si la legislatura ha sido positiva o por el contrario se han desaprovechado cuatro
años.
Para los próximos 12 meses, tenemos
interesantes proyectos que terminar o
realizar, como la Escola Bressol L’Espurna, que ya ha comenzado su funcionamiento, a mediados del año que
viene estará en funcionamiento un
Centro de Rehabilitación, a finales un
nuevo CAP en Palaudàries, se terminará la urbanización del Molí d’en
Fonolleda, de Ca l’Oliveres, y los controvertidos proyectos de Can Montcau y la construcción de viviendas en
Ca L’Artigues irán tomando forma.
Será, bajo nuestro punto de vista, el
año crucial de la legislatura.

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 caràcters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

En el ple municipal de juliol passat,
PSC, CiU i PP varen aprovar de fer
anualment un ple per debatre sobre
l’estat del municipi, en què ells han estat treballant durant “uns mesos” i que
varen presentar-nos una setmana
abans del ple. El debat s’ha de fer passat l’estiu, en el segon semestre de cada
any. Les nostres queixes varen ser pel
fet que no s’hagués preguntat res als
set regidors de l’oposició, i que seria
millor acordar, en un text conjunt, el
format d’aquest debat. Davant d’això
la seva resposta va ser que ells actuaven
per convicció, no per consens. Que
s’aprovaria i després, en el tràmit d’exposició al públic, a l’agost, ja ho esmenarien. Encara no ho han fet.
El ple va continuar amb els suggeriments municipals al Pla Territorial
Metropolità. El dijous abans del ple
se’ns va fer arribar un text, amb la invitació a consensuar-lo. En una primera revisió es va eliminar la part del
text que parlava de la necessitat de fer
el quart cinturó per Santa Eulàlia i
Caldes. Nosaltres i ICV-EUiA ens hi
havíem oposat. Vàrem corregir i matisar alguns altres paràgrafs. Vàrem fer
un intent de consens, reflectint en el
text allò que ens unia a tots els grups
respecte al Pla Territorial.
A l’hora de la veritat PSC, CiU i PP
van estripar les cartes: varen desdir-se
de tots els canvis substancials i varen
reforçar encara més la posició de CiU
d’exigir que es faci el Quart Cinturó i
que passi per Caldes i Santa Eulàlia.
Per convicció.
La prepotència, el menyspreu a la
nostra tasca, la gasiveria i la mesquinesa es varen fer evidents en el tram
final del ple: l'Ignasi Simón (PSC) no
ens va deixar formular les cinc preguntes que havíem presentat, perquè
eren trameses quan passaven 57 minuts de l’hora reglamentària. De res
varen servir les nostres protestes, el fet
que aquest minuts no impedien la
resposta o que els temes consultats
només necessitaven voluntat política
per preparar-los, ja que era informació disponible. No estava disposat a
contestar les preguntes perquè eren
víctimes de la nostra falta de respecte
al fer-les amb tan poc de temps.
La prepotència de PSC, CiU i PP, la
seva manca de voluntat de consens i
el menyspreu a la nostra feina ens
dóna una imatge alarmant d’aquests
grups que ara governen.

còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el
dret de publicar aquestes col·laboracions, així
com resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú. No es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Esta vez hablamos aunque brevemente,
de un asunto tan importante como es el
“Pla Territorial Metropolità de Barcelona” (PTMB), aunque su nombre nos
suene lejano, afecta de pleno a Lliçà
d’Amunt, en cuestiones tan importantes en infraestructuras como l’Eix del
Tenes y el 4t Cinturó o línea orbital o
Ronda Vallés que la Generalitat quiere
hacer pasar por nuestro Municipio.
El proyecto anterior del 4t Cinturó era
grave, porque destrozaba todo el bosque Palaudàries, rompía salvajemente
un corredor natural en más de 20 km.
hacia Gallecs, bordeaba Ca l’Artigues y
cruzaba entre Pineda Feu y Can Farell;
pero el nuevo diseño que recoge el
PTMB es más grave todavía, porque
modifica su trazado manteniendo lo
anterior pero ahora no bordea Ca l’Artigues, sino que pasa por debajo de las
viviendas de este Barrio.
Otra parte del PTMB es el trazado de
l’Eix del Tenes del cual estamos de
acuerdo con la nueva modificación,
menos en el tramo final de unión con
el 4t Cinturó que bordeara Can Xicota
y se dirige hacia Santa Justa. Menos
mal que el anterior equipo de gobierno
no estaba tan loco cuando planteaba
un trazado parecido al del actual
PTMB.
Nuestro grupo municipal en el Pleno ordinario del 24 de julio de 2008, no pudimos llegar al consenso en el punto 7
(Aprobación del documento de sugerencias al PTMB) que planteó el actual
equipo de gobierno, porque no estamos
de acuerdo en una infraestructura como
el 4t Cinturó pase por donde pase, y no
como alegan ellos, que no están de
acuerdo en el trazado dibujado, pero que
si pasa por el municipio de más arriba,
ya les estaría bien.
Nosotros decimos un no rotundo al 4t
Cinturó (o como quieran llamarlo) y
proponemos la ampliación de la carretera de Granollers a Sabadell de fácil ejecución, la mejora de la carretera de Canovelles a Sabadell pasando por Caldes
de Montbui, la ampliación de la C-17 y
no un desdoblamiento y, por último,
apostamos decididamente por un
transporte público serio y de calidad.
Os comunicamos que desde aquí estamos trabajando para organizar diferentes actos para debatir con los Vecinos
estos temas que consideramos de suma
importancia para nuestro municipio,
porque ¡Lliçà se merece más!

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

Ha acabat la Festa Major i ja
estem esperant la propera
Aquest any, La Comissió de Festes hi
hem participat d’una manera activa preparant dissabte al matí el I Formigueig
de la Festa Major. Al blog de La Comissió hi trobareu algunes fotografies:
http://www.lacomissio.blogspot.com.
La nostra intenció de fer una festa familiar
on pares i fills gaudissin plegats d’uns
quants jocs va ser tot un èxit i la “batalla”
final... val més que hi torneu l’any que ve.
Des d’aquesta publicació, volem agrair
als participants i als col·laboradors l’estona divertida que vam passar tots junts
i a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per
les facilitats que ens ha donat en la preparació de la festa. Moltes gràcies a tots.
A més, ja que hi som, volem aprofitar
per a fer una crida general.
Sabem que Lliçà d’Amunt és un poble
complicat a l’hora d’organitzar activitats

com les nostres, però estem convençuts
que molta gent té bones idees sense saber on exposar-les. La Comissió de Festes som una entitat oberta a tothom i
amb ganes de créixer, per tant us convidem a què aporteu tot el que creieu
convenient fent-vos membres de La Comissió, opinant al blog http://www.lacomissio.blogspot.com o posant-vos en
contacte amb el mail:comissiollicamunt@gmail.com.
No tingueu vergonya, som bona gent i
sereu benvinguts a la colla.
Per cert, ja estem preparant la següent, i
prometem que serà grossa.
Visca la Festa Major!
Toni Rodríguez
President de La Comissió de Festes

Nova entitat a Lliçà d’Amunt:
LLIÇÀ PERUANITOS
Lliçà Peruanitos és una associació sense
ànim de lucre amb un objectiu clar: millorar la qualitat de vida dels nens més
pobres del Perú, centrant-nos en dues
de les necessitats bàsiques com l’alimentació i l’educació.
El projecte neix a partir de la col·laboració particular de l’actual presidenta de
l’associació amb el “Grup Peruanitos”,
un grup de voluntaris peruans amb els
que amb un contacte continuat es
col·labora activament i es porten a
terme els diferents projectes.
Tot i que el projecte ja fa temps que
funciona els darrers mesos hem fet els
tràmits per legalitzar-nos i registrar-nos
correctament com associació.
Una de les actuacions que s’està portant a
terme és l’obertura del menjador Catalunya que dóna esmorzar cada diumenge als
nens més necessitats de “Cerro Candela”.

XXVIII marxa passeig de la Vall del Tenes
Enguany el recorregut ens porta al Puig
d’Olena. Segur que ens hi hem fixat
moltes vegades sense saber-ho. És un
cim discret que es fa notar per l’edificació que acull a prop seu. Fou un sanatori quan la malaltia es curava a la muntanya, encara que no fos màgica. O
potser sí? Qui ho sap?
Enguany el recorregut ens permet un
sender al costat de la part alta del Tenes,
abans del saltant de Sant Miquel del Fai.
El riu no es veu. La seva presència són
sensacions i testimonis patrimonials.
Enguany també comencem a la plaça de
l’Església, però no estarem sols. Aquesta

és la novetat. La UEC de la Vall del Tenes som part del qui pensem que podem
potenciar el nostre paisatge com a bé patrimonial. Som gent il·lusionada i convençuda que es pot generar una activitat
Data: diumenge 5 d’octubre
Hora de sortida: de 8 a 9 h
Lloc: Plaça de l’Església de Riells del Fai
Més informació: 93 841 64 50
Organitza: UEC Vall del Tenes
c. de Barcelona, 25
(Lliçà d’Amunt)
uecvalltenes@terra.es

dinàmica entorn del que ens envolta. La
iniciativa és una empenta a l’autoestima
col·lectiva de la gent de la Vall. Els artesans que ens acompanyen són gent entusiasta del que fan i del que es pot fer.
Enguany doncs, és el primer cop d’una
festa per donar a conèixer a gent de més
de 50 pobles de Catalunya un aspecte del
que som i volem ser: el Jardí del Vallès.
Tant de bo que el repte sigui només un
altre pas endavant.
Us hi esperem.
UEC de la Vall del Tenes

Cal dir que els projectes els podem dur
a terme gràcies a les aportacions de tots
els donants i col·laboradors.
Us informem que els dies 17,18 i 19 d’octubre muntarem un estand a la fira del
Saló Perú de Cornellà de Llobregat
(www.salonperu.org). La fira arriba a la
seva quarta edició com un esdeveniment
consolidat en l’àmbit cultural oferint un
espai per donar a conèixer els valors i costums del Perú. Us convidem a tots a visitar
la fira i passar-vos pel nostre estand on ens
donarem a conèixer com a entitat i mostrarem tant els projectes realitzats fins al
moment com tots els que tenim previstos.
Dades de contacte de l’entitat: www.llicaperuanitos.org, llicaperuanitos@hotmail.com, 619902444.
Lliçà Peruanitos

NOTÍCIES DEL POBLE
Fe d’errades

La regidoria de Comunicació vol fer una correcció de la notícia sobre la celebració del centenari de la implantació de l’empresa Bosch
a Espanya que va sortir publicada en el butlletí Informa’t núm. 11 del mes agost. En l’article es deia que “la planta de Lliçà d’Amunt és
la més gran i important que Bosch té a Espanya dins el ram de fabricació de components d’automoció. Bosch en té moltes altres, però
de les que toquen el ram de l’automòbil, la més gran és la del nostre municipi”, cal aclarir que dins del ram d’automoció l’empresa té
altres plantes més grans que la de Lliçà d’Amunt que fabriquen alternadors, filtres i injectors i eixugaparabrises. És dins de la branca d’automoció de CB de fabricació de frens on la planta ubicada a Lliçà d’Amunt és la més gran del territori.

u
Bústia del lector

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

Foto Antiga
Espai per a fotografies antigues de Lliçà d’Amunt i/o de gent de Lliçà d’Amunt. Les fotografies 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. Cal indicar l’any, el
concepte i la gent de la fotografia, a més del nom de la persona que la facilita.

Recepta de cuina

Tarta de poma amb crema

per Mercedes Angulo

Què necessitem?
- 100 g farina
- 150 g de sucre
- 2 ous

- 75 g de mantega
- 1 llimona
- 3 cullerades soperes de llet - 1 confitura de préssec
- 3 pomes
- 1 sobre de flam

Com ho fem?
En un bol bateu els ous, la mantega, el sucre, la llet, la farina i el llevat.
Un cop ben barrejat aboqueu la mescla en un motlle untat amb mantega
i pa ratllat. Amb el sobre de flam, un got de llet i quatre cullerades de sucre, farem una crema que abocarem en el motlle. Per damunt de la crema,
posarem la poma tallada a rodanxes fines, que mullarem amb la llimona
perquè la poma no s’oxidi.
Posem el motlle al forn durant 30 min. a poca temperatura. Un cop el
pastís ja estigui llest, l’unteu amb la confitura perquè la poma quedi brillant.
Espai per a receptes de cuina. Les receptes de cuina 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. La recepta de cuina ha de constar de dos apartats: ingredients i elaboració. A més, s’ha d’acompanyar del nom de la persona que la facilita.

AGENDA
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. Les activitats 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. Les activitats han d’incloure: el tipus, el nom, una explicació, la data, l’horari, el lloc, les inscripcions, el preu i l’organització.

ESPAIGARUM
Espaigarum és un espai de 40 metres
quadrats on s’exposen propostes artístiques contemporànies. No té porta ni
mostrador ni il·luminació artificial; només té un aparador de 200 x 260 centímetres a través del qual el vianant ocasional o espectador expert poden veure,
cada mes, les obres més interessants
d’artistes que no estan dins dels cercles
habituals.

Roses Endins
A càrrec de Maria Dolors Carmona
Data: fins al 4 d’octubre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81
Web: http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
CICLE MUDA’T
Soterrani
Obra de teatre amb Pere Arquillué
i Pep Cruz.
Data: diumenge 9 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Venda d’entrades: venda d’entrades anticipades a partir de l’1 d’octubre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), el
preu és de 12 euros. La venda d’entrades
a taquilla es farà el mateix dia de l’espectacle, i el preu és de 15 euros. Les entrades dels socis de l’Ateneu L’Aliança tenen un preu especial de 12 euros i per
als menors de 18 anys, de 10 euros.
Organitza: Ajuntament
RACÓ DEL CONTE
“Els contes dels meus fills”
A càrrec de Joana Moreno
Data: divendres 3 d’octubre
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: Ajuntament
XVIII MARXA PASSEIG DE LA VALL
DEL TENES
En aquesta edició el recorregut porta al
Puig d’Olena. La novetat d’enguany és
la presència de l’associació de Productors Artesans del Vallès Oriental que
oferirà un tast del seus productes al finalitzar la marxa passeig.
Data: diumenge 5 d’octubre
Hora de sortida: de 8 a 9 h
Lloc: Plaça de l’Església de Riells del Fai
Més informació: 93 841 64 50
Organitza: UEC Vall del Tenes
XERRADA INFORMATIVA GRATUÏTA
I Presentació del taller Eneagrama.
De saviesa mil·lenària a tècnica d’autoconeixement personal
Data: dijous 9 d’octubre
Hora: 20 h

Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament
TALLER INTENSIU INTRODUCTORI
Eneagrama. De saviesa mil·lenària a
tècnica d’autoconeixement personal
A càrrec de Toni Sala.
Data: dissabte 11 d’octubre
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Inscripcions: Centre Cívic Ca l’Artigues
(C. de la Ribera d’Ebre, 81; Tel. 93 860
73 50; quintanarb@llicamunt.cat (Beatriu Quintana)). Places limitades.
Preu: 55 euros (45 euros, abans del dimarts 30 de setembre). El preu inclou el
dossier i el retorn individualitzat de la
biografia emocional. No inclou el dinar.
Informació: Toni Sala (699 089 201;
consult.eneagram@gmail.com)
Organitza: Ajuntament
EXPOSICIÓ
Gràcies. Fem un bon equip! Exposició sobre civisme
Exposició itinerant oferida per la Diputació amb l’objectiu de promoure els valors cívics.
Dins de la “Setmana de la Gent Gran”.
Dates: fins el diumenge 12 d’octubre

Lloc: Casal de la Gent Gran
Horari: de dilluns a diumenge, de 15 a
20 h; divendres, dissabte i diumenge, de
10 a 13 h
Informació: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Data: diumenge 12 d’octubre
Lloc: Pl. de Catalunya
Horari: de 9 a 13 h
Informació: Jordi Juan Bosque (607
822 548; jbosque@gonvarri.com)
Organitza: Penya Blaugrana Vall del Tenes

TALLER
Taller Intensiu de Chi Kung
Fa Men Chuan

LA PETITECA
Taller de plastilina

A càrrec de Jorge Arias, metge naturòpata i acupuntor.

Data: 13, 14, 15, 16 i 17 d’octubre
Hora: a les 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Data: dissabte 11 i diumenge 12 d’octubre
Hora: dissabte, de 18 a 24 h i diumenge, de 15 a 21 h
Lloc: Centre Cívic de Ca l’Artigues
Preu: 140 Euros
Inscripcions - informació: Centre Cívic de Ca l’Artigues (tel. 93 860 73 50)
Més informació sobre els continguts
del taller: Pepe Ligero (tel. 607 894 181)
Organitza: Ajuntament
FESTA
2a Festa del soci de la Penya
Blaugrana Vall del Tenes
Botifarrada popular, amb sorteig de
productes del Futbol Club Barcelona,
animació i visita al nou local de la Penya
situat al c. d’Anselm Clavé, 115.

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Data: dijous 16 d’octubre
Hora: de 17 a 21 h
Lloc: CAP Vall del Tenes
Més informació: 902 111 444
Web: www.bancsang.net
Organitza: Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Banc de
Sang i Teixits
ESPECTACLE INFANTIL
Data: 19 d’octubre
Hora: a les 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Més informació: 93 841 45 33
Organitza: Ateneu L’Aliança

ESPAI JOVE EL GALLINER

CASAL DE LA GENT GRAN

C. de Folch i Torres, 117 - 08186 – Lliçà d’Amunt
93 860 70 01 – elgalliner@llicamunt.cat
Persona de contacte: Fátima Kallón
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

C. de Folch i Torres, 102 – 08186 – Lliçà d’Amunt
93 841 61 55

Torneig de Play Station 2
Demostra la teva habilitat i, si guanyes, t’emportes un
joc per a la Play de regal.

Ball
Amb música en directe.

Data: divendres 10 d’octubre
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01

Dies: tots els divendres del mes d’octubre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

S’apropa Halloween…
Ens anirem ambientant amb una peli de terror.

Excursió
Pantà de Foix, Castellet i la Gornal
Sortida des del punt d’origen direcció Vallirana. Parada a
un restaurant per esmorzar.
Continuació de l’excursió per agafar la carretera que va de
l’Arboç a Vilanova i la Geltrú per arribar a Castellet i la
Gornal. Primerament, es farà una parada al pantà de Foix,
un paratge digne de fotografiar on es baixarà de l’autocar
per passejar i veure el pantà de més a prop. Seguidament,
es visitarà el poble de Castellet i la Gornal juntament amb
el castell. Després, s’anirà de nou al restaurant per dinar a
base de bufet lliure.

Data: divendres 17 d’octubre
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01
Túnel del terror al Galliner
Com cada any per a Tots Sants, els difunts surten del purgatori i les ànimes acompanyen els seus familiars per unes hores per poder descansar en pau... Les ànimes d’aquells que
han estat oblidats, d’aquells de qui ningú no ha guardat dol,
s’han unit plens d’ira i resten al cementiri planejant una
venjança per a tots nosaltres… T’hi atreviràs a entrar?
Data: divendres 31 d’octubre i dissabte 1 de novembre
Hora: a partir de les 19 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01

Data: 25 d’octubre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Preu per persona: 39 euros
Més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran

Telèfons útils Horaris del Bus Urbà
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 841 91 69
Escola Bressol Municipal L’Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

LA1 EL PLA - PALAUDÀRIES
LLIÇÀ CENTRE
CA L'ESTEPER
CAN SALGOT
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN ROURE
PALAUDÀRIES
CAN ROVIRA VELL
CAN ROVIRA NOU
PALAUDÀRIES

7:00
7:06
7:13
7:19
7:20
7:22
7:23
7:25

8:00
8:06
8:13
8:19
8:20
8:22
8:23
8:25

7:28
7:33

8:28
8:33

8:34
8:35
8:37
8:38
8:40
8:41
8:47
8:55

6:28
6:33

9:00
9:06
9:13
9:19
9:20
9:22
9:23
9:25
9:28

10:00
10:06
10:13
10:19
10:20
10:22
10:23
10:25
10:28

11:00
11:06
11:13
11:19
11:20
11:22
11:23
11:25

12:30
12:36
12:43
12:49
12:50
12:52
12:53
12:55
12:58

13:30
13:36
13:43
13:49
13:50
13:52
13:53
13:55

14:30
14:36
14:43
14:49
14:50
14:52
14:53
14:55

15:30
15:36
15:43
15:49
15:50
15:52
15:53
15:55
15:58

16:30
16:36
16:43
16:49
16:50
16:52
16:53
16:55
16:58

17:30
17:36
17:43
17:49
17:50
17:52
17:53
17:55

18:30
18:36
18:43
18:49
18:50
18:52
18:53
18:55

9:33 10:33

11:28
13:58 14:58
11:33 13:03 14:03 15:03

16:03 17:03

17:58 18:58
18:03 19:03

9:34
9:35
9:37
9:38
9:40
9:41
9:47
9:55

11:34
11:35
11:37
11:38
11:40
11:41
11:47
11:55

16:04
16:05
16:07
16:08
16:10
16:11
16:17
16:25

18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:17
18:25

19:30
19:36
19:43
19:49
19:50
19:52
19:53
19:55
19:58

20:30
20:36
20:43
20:49
20:50
20:52
20:53
20:55
20:58

21:30
21:36
21:43
21:49
21:50
21:52
21:53
21:55

20:03

21:58
21:03 22:03

20:04
20:05
20:07
20:08
20:10
20:11
20:17
20:25

21:04
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:17
21:25

LA1 PALAUDÀRIES - EL PLA
PALAUDÀRIES
CAN ROURE
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN SALGOT
CA L'ESTEPER
LLIÇÀ CENTRE

6:34
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:47
6:55

7:34
7:35
7:37
7:38
7:40
7:41
7:47
7:55

10:34
10:35
10:37
10:38
10:40
10:41
10:47
10:55

13:04
13:05
13:07
13:08
13:10
13:11
13:17
13:25

14:04
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:17
14:25

15:04
15:05
15:07
15:08
15:10
15:11
15:17
15:25

17:04
17:05
17:07
17:08
17:10
17:11
17:17
17:25

19:04
19:05
19:07
19:08
19:10
19:11
19:17
19:25

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

OCTUBRE
Farmàcia Galcerán: 4 i 5
Farmàcia Trullols: 11 i 12
Farmàcia Portabella: 18 i 19
Farmàcia Valeta: 25 i 26
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT

LA2 EL PLA - LA SERRA
LLIÇÀ CENTRE
EL PLA
PINEDA FEU
CAN FARELL
CA L'ARTIGUES
CAN COSTA
PINEDA VALLÈS

7:00
7:07
7:08
7:10
7:16
7:23
7:24

8:00
8:07
8:08
8:10
8:16
8:23
8:24

9:00
9:07
9:08
9:10
9:16
9:23
9:24

10:00
10:07
10:08
10:10
10:16
10:23
10:24

11:00
11:07
11:08
11:10
11:16
11:23
11:24

12:30
12:37
12:38
12:40
12:46
12:53
12:54

13:30
13:37
13:38
13:40
13:46
13:53
13:54

14:30
14:37
14:38
14:40
14:46
14:53
14:54

15:30
15:37
15:38
15:40
15:46
15:53
15:54

16:30
16:37
16:38
16:40
16:46
16:53
16:54

17:30
17:37
17:38
17:40
17:46
17:53
17:54

18:30
18:37
18:38
18:40
18:46
18:53
18:54

19:30
19:37
19:38
19:40
19:46
19:53
19:54

20:30
20:37
20:38
20:40
20:46
20:53
20:54

7:27
7:33
7:35
7:43
7:47
7:49
7:52

8:27
8:33
8:35
8:43
8:47
8:49
8:52

9:27
9:33
9:35
9:43
9:47
9:49
9:52

10:27
10:33
10:35
10:43
10:47
10:49
10:52

11:27
11:33
11:35
11:43
11:47
11:49
11:52

12:57
13:03
13:05
13:13
13:17
13:19
13:22

13:57
14:03
14:05
14:13
14:17
14:19
14:22

14:57
15:03
15:05
15:13
15:17
15:19
15:22

15:57
16:03
16:05
16:13
16:17
16:19
16:22

16:57
17:03
17:05
17:13
17:17
17:19
17:22

17:57
18:03
18:05
18:13
18:17
18:19
18:22

18:57
19:03
19:05
19:13
19:17
19:19
19:22

19:57
20:03
20:05
20:13
20:17
20:19
20:22

20:57
21:03
21:05
21:13
21:17
21:19
21:22

21:30
21:37
21:38
21:40
21:46
21:53
21:54

LA2 LA SERRA - EL PLA
PINEDA VALLÈS
CAN COSTA
CA L'ARTIGUES
CAN FARELL
PINEDA FEU
EL PLA
LLIÇÀ CENTRE

6:27
6:33
6:35
6:43
6:47
6:49
6:52

7:00
7:06
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:17
7:19
7:21
7:23
7:24

8:00
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15
8:16
8:17
8:19
8:21
8:23
8:24

9:00
9:06
9:09
9:11
9:13
9:15
9:16
9:17
9:19
9:21
9:23
9:24

10:00
10:06
10:09
10:11
10:13
10:15
10:16
10:17
10:19
10:21
10:23
10:24

11:00
11:06
11:09
11:11
11:13
11:15
11:16
11:17
11:19
11:21
11:23
11:24

12:30
12:36
12:39
12:41
12:43
12:45
12:46
12:47
12:49
12:51
12:53
12:54

13:30
13:36
13:39
13:41
13:43
13:45
13:46
13:47
13:49
13:51
13:53
13:54

14:30
14:36
14:39
14:41
14:43
14:45
14:46
14:47
14:49
14:51
14:53
14:54

15:30
15:36
15:39
15:41
15:43
15:45
15:46
15:47
15:49
15:51
15:53
15:54

16:30
16:36
16:39
16:41
16:43
16:45
16:46
16:47
16:49
16:51
16:53
16:54

17:30
17:36
17:39
17:41
17:43
17:45
17:46
17:47
17:49
17:51
17:53
17:54

18:30
18:36
18:39
18:41
18:43
18:45
18:46
18:47
18:49
18:51
18:53
18:54

19:30
19:36
19:39
19:41
19:43
19:45
19:46
19:47
19:49
19:51
19:53
19:54

20:30
20:36
20:39
20:41
20:43
20:45
20:46
20:47
20:49
20:51
20:53
20:54

9:30
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:38
9:40
9:44
9:47
9:49

10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:38
10:40
10:44
10:47
10:49

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:38
11:40
11:44
11:47
11:49

13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:08
13:10
13:14
13:17
13:19

14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:08
14:10
14:14
14:17
14:19

15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:08
15:10
15:14
15:17
15:19

16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:08
16:10
16:14
16:17
16:19

17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:08
17:10
17:14
17:17
17:19

18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:08
18:10
18:14
18:17
18:19

19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:08
19:10
19:14
19:17
19:19

20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:08
20:10
20:14
20:17
20:19

21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:08
21:10
21:14
21:17
21:19

LA3 GRANOLLERS - LLIÇÀ EL PLA
ESTACIÓ DE FRANÇA
COLOM
SANT MIQUEL
PISCINES
PRIMER DE MAIG
LES HORTES
INSTITUTS
ESTACIÓ DEL NORD
CAN GILI
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
LLIÇÀ CENTRE

7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:38
7:40
7:44
7:47
7:49

8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:40
8:44
8:47
8:49

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA GALCERÁN
C. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87
FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS
LLIÇÀ CENTRE
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
TERRA ALTA
ESTACIÓ DEL NORD
PARC DE PONENT
TEATRE AUDITÒRI
POLICLÍNICA
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
BISBE GRIVÉ
ONCE
ESTACIÓ DE FRANÇA

FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS

Web municipal
www.llicamunt.cat
A través del 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.

Nota
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01
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