
Lliçà d’Amunt a debat

S U M A R I

Butl let í  de L l içà d’Amunt 

Número 17

Febrer de 2009

Periodicitat mensual

Publicació gratuïta

El municipi a punt per rebre 
al Rei Carnestoltes PÀG. 4

Al 2008 continua l’increment
del transport urbà PÀG. 6

Lliçà, 3r municipi de la comarca
en certificats digitals PÀG. 7

Concurs de Fotografia del Dia In-
ternacional de les Dones PÀG. 8

Al mes de desembre es va celebrar el pri-
mer Debat sobre l’estat del municipi.
Aquesta sessió pública, programada des
de la regidoria de Participació Ciutadana,
ha permès que la ciutadania pugui conèi-
xer que s’està fent des de l’actual equip de
govern i els projectes futurs, així com l’opi-
nió del partits polítics de l’oposició sobre
els diferents temes d’interès municipal.

PÀG. 3



La meravellosa floració dels ametllers que, any rere any, podem gaudir per aquestes dates en els
camps de Can Riereta, a l’entrar a Lliçà d’Amunt per la carretera nova venint de Granollers,
ens recorda que comença a arribar el bon temps, tal com molt bé ens ho expressa el poeta Joan
Maragall, en la poesia L’AMETLLER, 

A mig aire de la serra 
veig un ametller florit. 
Déu te guard, bandera blanca, 
dies ha que t'he delit! 
Ets la pau que s'anuncia 
entre el sol, núvols i vents... 
No ets encara el millor temps 
pro en tens tota l'alegria. 

I crec que nosaltres també hem de buscar millors temps, cal que el sector públic, amb les seves
inversions, faci de motor de l’economia. Cal que les administracions públiques tirin el país en-
davant i ens ajudin a sortir d’aquesta recessió. 
Des de l’Ajuntament lluitem per millorar la situació econòmica del nostre poble, dels nostres
ciutadans i, per això, aprofitarem fins l’últim cèntim dels 2.387.749 euros que ens pertoca del
Fons Estatal d’Inversió Local, per fer encara més obra pública. 
Una obra pública que s’ha de fer amb aturats, principalment del municipi. Seran unes inver-
sions que es sumaran a les ja previstes en els pressupostos municipals de l’any 2009. La variant
del Camí de la Serra, el soterrament de línies elèctriques de mitja tensió a Ca l’Artigues i a Mas
Bo - Can Lledó i asfaltar carrers són les principals obres a executar amb aquests benvinguts di-
ners que ens ha atorgat l’Estat Espanyol.

Editorial

OPINIÓ

Enquesta ciutadana Què opina de la celebració del Debat públic sobre l’estat del municipi?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Este tipo de actos estan muy
bien y deberían celebrarse más
a menudo. Además, está muy
bien que participen todos los
grupos políticos.

Eliseo Fañanas
Can Roure

Jo crec que està molt bé i que
s’han d’anar fent aquest tipus
d’actes perquè tot i que amb
els butlletins municipals ja
ens informen, en un debat
com aquest podem rebre més
informació.

Teresa Piera
El Pinar

Em sembla bé que facin
aquests debats sempre que les
opinions que tenim els ciuta-
dans es tinguin en compte a
l’hora de fer coses al municipi.

Rosa Maria Ruiz
Ca l’Artigues

Me parece bien porque así la
gente se entera de las cosas, y
también me parece bien por-
que todo el mundo puede par-
ticipar y toda la ciudadanía
tiene derecho a opinar. 

Adrián Díaz
Can Farrell

És una de les millors maneres
per poder solucionar els pro-
blemes d’un poble. Em sembla
perfecte que es facin aquest ti-
pus de debats i que els polítics
de tots els partits puguin dir la
seva.

Francesca Gual 
Centre Urbà

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



NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquesta sessió pública, programada des
de la regidoria de Participació Ciuta-
dana, ha permès que la ciutadania pu-
gui conèixer que s’està fent des de l’ac-
tual equip de govern i els projectes
futurs, així com l’opinió del partits polí-
tics de l’oposició sobre els diferents te-
mes d’interès municipal. 

L’alcalde, Ignasi Simón, va iniciar el
torn de paraula i va parlar sobre els àm-

bits municipals que pertanyen a les regi-
dories del Partit Socialista de Catalunya
(PSC) dins del Govern: Participació
Ciutadana, Recursos Humans, Atenció
al Ciutadà, Comunicació, Obres i Ser-
veis, Promoció Econòmica, Governació
i Esports. L’alcalde va fer un repàs de tot
el que s’ha portat a terme en aquests
àmbits des de l’inici de l’actual legisla-
tura. En la mateixa línia, Pere Grau,
portaveu del grup de Convergència i

Unió (CIU) va tractar els temes refe-
rents a les regidories del seu grup polític
dins el govern municipal, destacant
l’àmbit urbanístic, i més concretament
la revisió del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), que s’ha ini-
ciat aquest any 2009. Josep Santiago,
regidor del Partit Popular, va fer esment
de tots els equipaments i les infraestruc-
tures creades des de l’inici del mandat,
així com els projectes previstos. El regi-

dor va finalitzar la seva intervenció amb
temes de mobilitat. Des de l’oposició,
Joaquim Ferriol, regidor del grup Es-
querra Republicana de Catalunya
(ERC), va explicar la seva concepció de
model de poble així com els projectes
portats a terme al llarg de la passada le-
gislatura (2003-2007), també va expli-
car la posició del partit sobre diversos
temes d’interès municipal. El regidor
d’Iniciativa per Catalunya Verds i Es-
querra Unida i Alternativa (ICV-
EUiA), Francisco León, també va fer es-
ment dels projectes duts a terme en
l’anterior legislatura, i va exposar el seu
punt de vista sobre els grans temes que
afecten el municipi.

El públic assistent va disposar d’un torn
de paraula per formular preguntes a
qualsevol dels portaveus dels partits
participants en el debat, sobre els temes
exposats o altres d’interès municipal.
La ciutadania va plantejar diverses
qüestions com: el manteniment dels
barris, els impostos, les obres de la bi-
blioteca municipal, el procés de revisió
del POUM, les obres de la piscina co-
berta, etc.

El funcionament i la periodicitat d’a-
questa sessió pública està regulada en el
Capítol VII del Reglament Orgànic
Municipal.

Se celebra el primer Debat sobre l’estat del municipi
Al voltant de 150 persones van assistir el passat 11 de desembre a la primera edició del
Debat sobre l’estat del municipi, que es va celebrar al Casal de la Gent Gran.

MOMENT DEL DEBAT SOBRE L’ESTAT DEL MUNICIPI

Aprobada la composició del Consell Municipal 
de Participació Ciutadana
El Ple del dia 29 de desembre de 2008
va aprovar la composició dels membres
del Consell Municipal de Participació
Ciutadana (o Consell de Poble).
Aquest consell és el màxim òrgan con-
sultiu i de participació del municipi i té
l’objectiu d’estimular i canalitzar la par-
ticipació de forma global de la ciutada-
nia i les associacions en els afers del po-
ble i fer possible la corresponsabilització
govern-societat civil.
En l’actualitat aquest òrgan està format
per 33 persones i només queda una
plaça vacant dins l’àmbit dels membres
de la xarxa associativa.
Les persones que formen el Consell, són
les següents:

PERFIL O ÀMBIT NOM

President Ignasi Simón Ortoll
Vicepresidenta Neus Rius Munné
Secretària delegada Anna Batlles Oliveras

Grup Polític PP
Mª Angela Roca Corts

Grup Polític ERC
Josep Maria Agustí Julià

Grup Polític CIU
Núria Santacana Vidal

Grup Polític PSC
Juan Carlos Pérez Gil

Grup Polític ICV-EUIA
Francisco León Cuenca

Assoc. Veïnals Antoni Gispert
Assoc. Veïnals Isabel Santos
Assoc. Veïnals Joaquima Moreno
Assoc. Veïnals Jordi Juarez
Assoc. Veïnals Aquilina Encinas

Xarxa assoc. Miguel Guillen
Xarxa assoc. Montse Vegara
Xarxa assoc. Pilar Galvan
Xarxa assoc. Miquel Cladellas
Xarxa assoc. Israel Nadal
Xarxa assoc. Agustín Pinar
Xarxa assoc. Joan Peiró
Xarxa assoc. Pau Mataró
Xarxa assoc. Lluís Gascon
Xarxa assoc.

Agents econòmics Mònica Tellez
Agents econòmics Alfredo Sáenz
Agents econòmics Oriol Canadell
Agents econòmics Feliu Monés

Nomenats per la presidència
Manel Ruda 

Nomenats per la presidència 
Rafael Ferre 

Consell Sect. Esports Carlos Conesa
Consell Sect. Cultura Neus Miró

ciutadans Mercè Ortíz
ciutadans Antoni Auferil
ciutadans Màrius Gómez
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El procés participatiu lligat a la redacció
del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) es troba al final de la
fase de debat de la diagnosi urbanística,
després d’haver iniciat amb l’exposició
ON SOM? i les sessions informatives
que van tenir lloc durant el mes de gener. 

Des de la regidoria de Participació Ciuta-
dana volem convidar a tota la ciutadania a

participar a la Jornada ciutadana de revisió
i debat de la Diagnosi, que es celebrarà el
proper dissabte dia 7 de febrer a partir de
les 9.30 hores a l’equipament dels Galli-
ners (C. Folch i Torres, 117). Per poder fa-
cilitar la participació de la ciutadania s’ofe-
rirà servei de cangur per a aquesta jornada.

L’objectiu de la sessió serà realitzar una
reflexió col·lectiva sobre quin ha de ser

el futur del municipi, a partir del conei-
xement previ de la seva situació urbanís-
tica actual. En cas que vulgueu ampliar
informació al respecte podeu consultar
la informació disponible a la pàgina
web municipal (www.llicamunt.cat).

Per tal de preveure de la millor manera
l’organització de la jornada, us agrairíem
que, el més aviat possible, ens confirmeu

la vostra assistència a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’Ajuntament, telèfon
93 841 52 25 o bé mitjançant l’adreça de
correu electrònic poum@llicamunt.cat
(cal indicar nom i cognoms, adreça, ba-
rri, telèfon, si es pertany a alguna entitat i
també si es sol·licita el servei de cangur).

Adjuntem fitxa de confirmació d’assis-
tència.

Participa al POUM!
Aquest procés de màxima rellevància pel municipi establirà i definirà el model de poble per als propers anys. És per aquest
motiu que des de l’Ajuntament es demana la participació de tota la ciutadania en aquest procés perquè el futur de Lliçà és
cosa de tots.

NOTA:
Les dades personals recollides en aquesta fitxa,
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter
personal, seran incloses en fitxers automatitzats
titularitat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, als
efectes de gestió del present procés participatiu i
d’altres que en endavant puguin ser impulsats
per aquest Organisme.

(Si us plau, escriviu amb majúscules)

FULL DE CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

�
Confirmo la meva assistència a la Jornada
ciutadana de revisió i debat de la diagnosi que
tindrà lloc el proper dia 7 de febrer de 2009.
(9:30h als Galliners – C. Folch i Torres, 117)

NOM..............................................................................................................................

COGNOMS.....................................................................................................................

ADREÇA........................................................................................................................

BARRI .................................................................... TELÈFON ....................................

ASSOCIACIÓ O ENTITAT A LA QUAL PERTANY (SI S’ESCAU)

.....................................................................................................................................

� Sol·licito el servei de cangur durant la jornada

Nom nen/a................................................. Edat .......

Signatura:

�
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CULTURA

En aquest espectacle troba-
reu la Montserrat Carulla
més íntima, comandant un
viatge a través de diferents
textos en els quals ens po-
dem veure reflectits.
Uns textos que despullen
la naturalesa humana,
amb les seves passions i
les seves pors, i que tenen
un denominador comú:
la ironia de les lletres. Una posada en es-
cena teatralitzada i una excel·lent inter-
pretació de les obres us endinsaran per
l’itinerari on les paraules prenen vida.
L’artista, premiada amb la Medalla d’Or
2008 de la Generalitat de Catalunya, ha
seleccionat els seus contes i poemes pre-
ferits de la literatura catalana i espan-
yola per oferir-los en aquest recital.
Els textos llegits seran de Mercè Rodo-
reda, Pío Baroja, Pere Calders, Salvador

Espriu, Sergi Pàmies, Isa-
bel-Clara Simó, Quim
Monzó, Joan Salvat-Pa-
passeit, Josep Miquel
Servià, Miquel Martí i
Pol, Maria Mercè Mar-
çal, Joan Margarit i León
Felipe.
El preu de les entrades pels
socis de l’Aliança o si es
compren anticipadament

serà de 10 euros. A la taquilla el mateix dia
de l’espectacle costaran 12 euros. El me-
nors de 18 anys o els que presentin el car-
net d’El Galliner només pagaran 8 euros.
Les entrades es posaran a la venda a par-
tir del dia 2 de febrer.

Més informació a la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament o bé a:
cultura@llicamunt.cat

Senyores i senyors..., nens i nenes...
Ja torno a ser aquí!

El Rei Carnestoltes torna aquest any
amb unes ganes boges de riure i passar-
ho bé. Sense límit... Sense control...
Sense censures...

Tot valdrà amb l’únic propòsit de què la
disbauxa sigui cada any més grossa.
El dissabte 21 de febrer a mitja tarda co-
mençaré una Rua Triomfal pel poble i
com ja sabeu tothom que vulgui afegir-
s’hi serà benvingut.
No oblideu les disfresses a casa! Colla de
covards...
Espero que el poble em faci els honors
que em mereixo, perquè us prometo
que si no acabo content, Lliçà d’Amunt
no tornarà a tenir una gresca com cal en
molts i molts anys, jejejeje.
Quan tingui el Poder, ja us donaré les
instruccions necessàries per a gaudir de
la festa, que en això, jo en tinc molta ex-
periència, jejeje.
La passejada acabarà al Pavelló de l’IES
on hi farem el Concurs de Disfresses
amb alguna sorpreseta i per acabar fa-
rem una ballaruca grossa, de les que fan
època, amb la Orquestra PARADÍS.
Au... a posar les disfresses a punt que ja
estic a mig camí.
Una arrambadeta.

El Rei Carnestoltes

Torna el Carnestoltes

El guanyador del concurs d’aparadors ha estat la Farmàcia Valeta per la seva originali-
tat i vistositat a l’hora de decorar aquest Nadal el seu aparador. El premi ha estat un
sopar per a dues persones al restaurant La Tartiflett de Lliçà d’Amunt i dues entrades
del cicle Muda’t. La regidoria de Cultura, a més, ha volgut premiar a tots els comerços
participants al concurs amb dues entrades del cicle Muda’t.

Entregat el premi del Concurs 
d’Aparadors de Nadal

REI CARNESTOLTES

17.30 h CONCENTRACIÓ DE PARTICIPANTS I INSCRIPCIONS
La concentració i inscripcions a les categories de disfressa individual
i/o parella es faran a l’interior del Pavelló de l’IES Lliçà.

18 h INICI DE LA RUA DE CARNAVAL
El recorregut serà: Pavelló de l’IES Lliçà, Av. dels Països Catalans,
c. de Lleida, c. de Folch i Torres, c. de l’Aliança, c. d’Anselm Clavé,
Ajuntament, c. de Pau Clarís, Av. dels Països Catalans i Pavelló de l’IES.

19 h PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES DES DEL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

20 h ARRIBADA AL PAVELLÓ DE L’IES LLIÇÀ 
I GUERRA DE BATUCADA

20.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES
Tot seguit, ball amb l’orquestra Paradís.
Hi haurà un servei de bar amb entrepans i refrescs.

* Les bases del concurs i els fulls d’inscripció per a les categories de compar-
ses i carrosses es poden recollir a l’OAC de l’Ajuntament, Centres Cívics de
Palaudàries i Ca l’Artigues i Punt d’informació Juvenil El Galliner, o bé desca-
rregar-los des de la pàgina web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat.

PROGRAMA DE LA FESTA DE CARNAVAL 2009

L’espectacle Itinerari de Paraules, amb Montserrat Carulla, omplirà 
l’escenari de l’Ateneu l’Aliança el proper 27 de febrer a les 21h

Nova proposta teatral del cicle 
Muda’t a Lliçà d’Amunt



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
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El passat més d’octubre s’assolia la xifra
d’un milió de passatgers que han utilit-
zat el servei de transport urbà des de la
seva posada en marxa l’any 1999. Final-
ment l’any 2008 s’ha tancat amb un
percentatge d’increment en el nombre
de passatgers del 8,1%, lleugerament
per sobre del previst a principis d’any,
que era del 7,1%. Aquest increment ha
permès superar la barrera dels dos-cents
mil viatgers transportats en un any, arri-
bant als 207.985 passatgers. Tot això en
un any, on molts sistemes de transport
han tocat sostre, o fins i tot han perdut
passatgers respecte l’any anterior. 
Quan la mitjana de viatges per habi-
tant i any, en municipis de les carac-

terístiques de Lliçà d’A-
munt, està situada al vol-
tant del 5, al nostre muni-
cipi, es superen els 15
desplaçaments anuals per
habitant.
Un altre paràmetre que con-
firma la fidelització dels
usuaris del servei, és el sis-
tema de pagament que fan
servir, en el nostre trans-
port, més d’un 85,6% dels
usuaris fan servir els títols
de transports integrats, da-
vant d’un 14,4% que fan
servir el bitllet senzill, quasi

10 punts per sota, de mitjana que te-
nen els municipis similars al nostre de
la zona AMTU Agrupació de Munici-
pis amb Transport Urbà, situada en un
23,12%.
Seguint amb la tendència dels darrers
anys, però aplicant les previsions ten-
dencials que ens envolta, per al 2009
s’ha previst un creixement d’un 3,1%,
un increment força més moderat que els
assolits els darrers anys.
Aquesta evolució del servei i la con-
fiança que dipositen en el transport
urbà els usuaris és el principal repte per
seguir treballant dia rere dia per tal de
millorar el servei, tant en oferta com en
qualitat.

Un fet rellevant per a la consolidació de
Transports de Lliçà d’Amunt, ha estat el
Pla de Millora del Servei Urbà de Trans-
port Col·lectiu, que ha marcat unes lí-
nies d’ajuts per a les millores destinades
al servei en el període 2007-2008. En
aquests moments ja s’està treballant en
el Pla pel període 2009-2012, on s’in-
corporaran novetats, tant pel que fa a la
flota d’autobusos com a la millora de
l’equipament de les parades.
En un futur proper, un cop assolits uns
estàndards de qualitat dels serveis ur-
bans, aquest Pla ha de convertir-se en
un Contracte-Programa entre l’Autori-

tat del Transport Metropolita (ATM) i
l’Ajuntament, que suavitzi l’esforç fi-
nancer que es fa des del municipi en el
servei, malgrat que aquest segueixi mi-
llorant i creixent.
L’esforç en inversió i dedicació que
l’Ajuntament fa, a través de la regido-
ria de Mobilitat i Transport Públic, ha
permès tractar el servei de transport
urbà amb una concepció del transport
en xarxa, per tal de tenir presents tots
els serveis de transport que passen pel
nostre municipi, i d’aquesta manera es
complementa i es millora l’oferta a l’u-
suari.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

El transport urbà de Lliçà d’Amunt tanca l’any
amb un bon creixement del nombre de passatgers

Pla de Millora del Servei Urbà 
de Transport Col·lectiu

AL 2008 S’HA ARRIBAT AL MILIÓ DE PASSATGERS DEL SERVEI URBÀ

L’any en que Transports de Lliçà d’Amunt compleix deu anys
de vida, la valoració d’aquest servei millora i el nombre
d’usuaris s’incrementa



Des del 12 de gener s’ha canviat l’empla-
çament de la parada de l’autobús al seu
pas pel c. Anselm Clavé del nostre muni-
cipi en direcció a Bigues. La nova ubica-

ció continua situada al c. d’Anselm Clavé
com es pot observal en el plànol que tro-
bareu a continuació. Per tant la parada
que es feia servir fins ara queda anul·lada.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Canvi d’emplaçament de la parada de
Transports Públics de Catalunya (TPC) 
a Lliçà d’Amunt en direcció Bigues

Ajuntament
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà del nostre
municipi ha emès 258 certificats digitals
idCAT des de l’entrada en funcionament
del servei ara fa poc més d’un any.
Aquesta xifra indica que Lliçà d’Amunt,
per darrera de Cardedeu i Granollers, és
una de les poblacions capdavanteres a la
comarca en número de certificats emesos
per habitant. Segons aquestes dades, la
quantitat de certificats expedits és molt
més elevada comparativament que els re-
gistrats a municipis molt més grans com
ara Granollers o Mollet. 

Signatura digital

El certificat idCAT és un clauer USB
on s’emmagatzema la signatura digital
de manera segura i pràctica, i permet
als usuaris operar amb les administra-
cions com si ho fessin presencialment.
A la vegada permet emmagatzemar
tots els fitxers que el propietari vul-
gui. La prestació d’aquest servei gra-
tuït respon a la voluntat de l’Ajunta-
ment d’utilitzar les noves tecnologies

per millorar el servei al ciutadà. Amb
aquest certificat es poden realitzar un
gran nombre de tràmits amb les admi-
nistracions públiques com els tràmits
relatius a sol·licituds de prestacions
econòmiques per a famílies amb fills a
càrrec, renovació del títol de família
nombrosa o accés als serveis del Servei
d’Ocupació de Catalunya, entre d’al-
tres.

Per sol·licitar el certificat idCAT només
cal presentar el DNI a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, al carrer Anselm Clavé 73, i
en mateix moment es lliura el clauer
USB amb la signatura digital gravada a
l’interior de la memòria, juntament
amb el programari i les instruccions per
a la seva utilització.

Lliçà d’Amunt és el
tercer municipi de la
comarca en nombre 
de certificats digitals
emesos

CLAUER DIGITAL IDCAT
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Durant el mes de febrer s’iniciarà en
aquesta escola el projecte “Créixer amb
tu”, que com a experiència pilot es va fer

el curs passat a l’Escola Bressol Munici-
pal Palaudàries. 
Es tracta d’un espai participatiu de di-

nàmiques de grup i xerrades a cà-
rrec d’una experta, dirigides als
pares i mares de nens i nenes de 0
a 3 anys. A través d’aquesta petita
formació, els pares i mares dispo-
saran d’eines per millorar la rela-
ció familiar amb els més petits de
la casa. 
Un cop acabat el taller, s’iniciaran
unes activitats dirigides als més
petits on la participació dels pares
serà un element imprescindible.
Des de l’escola bressol s’informarà
de l’inici i horari de l’activitat.

L’Escola Bressol Municipal Nova Espurna
iniciarà durant aquest mes de febrer
el projecte “Créixer amb tu”

INTERIOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Amb motiu del Dia Internacional de les
Dones el Pla d’igualtat torna a convocar
el Concurs de Fotografia. Enguany el
tema del concurs va dirigit principal-
ment als homes perquè hi són presents
al Pla d’Igualtat i perquè la Igualtat és
compromís i responsabilitat de tothom,
dels homes i de les dones.
La temàtica de les fotos ha de tractar els
espais i les activitats quotidianes com-
partides pels homes i les dones: a casa, a
la feina, al carrer, al mercat, amb la ca-
nalla, al súper, a l’escola...

Al concurs podran participar-hi totes les
persones majors de 16 anys i cada con-
cursant podrà presentar un màxim de 3
fotografies. Les fotografies han de ser de
20x30cm, muntades en un suport rígid
de 40x50 per facilitar-ne l’exposició.
Les fotografies s’han de presentar amb
un pseudònim al darrere i acompanya-
des d’un sobre tancat, a l’interior del
qual consti el nom, l’adreça i el telèfon i
el correu electrònic de l’autor o l’autora.
Les fotografies es poden lliurar fins el 20
de febrer al Pla d’Igualtat dona-home, a

la plaça Rafael de Casanova (primer pis
de la policia local) en horari de 9 a 13h
de dilluns a divendres. El veredicte del
jurat es farà públic el dia 5 de març a les
18h al Casal de la Gent Gran. Les guan-
yadores i guanyadors seran informats
per telèfon i correu electrònic.
Es donaran tres premis amb les següents
dotacions econòmiques:
1r premi: 300 €; 2n premi: 200 €; 
3r premi: 100 €.

No s’acceptarà cap fotografia que no s’a-
justi a les condicions de presentació.

Per ampliar la informació sobre les bases
i condicions del concurs podeu consul-
tar el web municipal www.llicamunt.cat

Aquest curs escolar s’han posat en
marxa diverses activitats a les escoles
amb la finalitat d’oferir als pares i les
mares un espai de participació i forma-
ció. En algunes escoles aquestes activi-
tats ja han començat i la resta de centres
educatius es sumaran a aquest projecte
al llarg d’aquest any.
L’Escola Bressol Municipal Palaudà-
ries va ser la primera escola en iniciar
aquest tipus d’activitats al passat mes
de novembre i ho va fer amb el taller
“Créixer amb tu”. Es tracta d’un cicle
adreçat a les famílies amb criatures
menors de 3 anys que ofereix la Secre-
taria de Família del Departament
d’Acció Social i Ciutadana. 
El taller es va fer en horari de 15 a
16.30h, a la mateixa escola bressol, i ha

comptat am la participació d’unes 12
persones.
El contingut del taller tracta, entre d’al-
tres aspectes, la incorporació d’una nova
persona a la família i els canvis que es
produeixen, les atencions bàsiques a la
criatura, la interacció i comunicació, el
benestar i la salut de la criatura, la cura,
el desenvolupament i l’educació i la re-
lació que s’estableix en els diferents con-
textos de la vida de l’infant.
En aquesta mateixa escola es va realitzar
el curs passat el projecte “Juguem ple-
gats” dirigit a pares, mares i els seus
fills/es, una activitat que va gaudir d’una
molt bona acceptació i participació.
Durant l’any 2009 està previst la realit-
zació d’algun taller més per a pares/ma-
res amb nens en edat de 0 a 3 anys.

Dins de les activitats del Pla d’igualtat Dona-Home 2009, la
regidoria de Benestar i Familia ha convocat aquest concurs amb
el tema “I tu, què comparteixes?”

Segona edició del concurs de fotografia amb motiu
del Dia Internacional de les Dones

Els pares i les mares 
participen a les escoles

Al CEIP Rosa Oriol i Anguera un grup
de pares i mares participen des del 20 de
gener en el taller de dinàmiques de grup
per a mares i pares amb fills i filles de 6 a
12 anys.
El contingut de les sessions és el se-
güent:
- Què els hi passa als nostres fills/es?
- Ho faig bé com a pare/mare?

- Resolució de conflictes. Eines per a l’e-
ducació.

- L’art de la comunicació.
- Com acompanyar per a la indepen-

dència.

L’horari del taller és de 15 a 16.30h, i les
sessions són setmanals.

Activitats a d’altres escoles AVÍS
A partir del dia 2 de febrer s’inicia el període de cobra-
ment de la Taxa de guals. Un cop realitzat el pagament i
amb el document que ho acrediti es pot passar per l’Ofi-
cina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, al
c. de Rafael Casanova, 8, 1a planta, per recollir l’engan-
xina corresponent a l’any 2009.



ESPORTS

Comença el cicle de passejades per a gent gran
“Caminem cap als Cent”
El dijous 19 de febrer la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
organitza dins del programa “Caminem
cap als Cent” de l’Àrea d’Esports de la
Diputació de Barcelona, la seva passejada
que consistirà en caminar entre 8 i 10 km
per indrets del nostre municipi.
La passejada finalitzarà amb un dinar al Pa-
velló Municipal d’Esports. En aquestes pas-
sejades només hi poden participar persones
que realitzin activitat física per a majors de
50 anys al Pavelló Municipal d’Esports o als

centres cívics. A l’activitat organitzada a
Lliçà d’Amunt, està prevista la participació
d’unes 250 persones vingudes dels munici-
pis de Gavà, Berga i Granollers, municipis
que també s’han adherit a la iniciativa de la
Diputació i que també organitzaran una
passejada posterior a la del nostre municipi.
Aquest cicle de passejades finalitzarà el mes
de maig amb una cloenda multitudinària
en la qual hi participaran tots els municipis
de la província de Barcelona que s’hagin ad-
herit en aquest programa. IMATGE D’UNA DE LES PASSEJADES D’EDICIONS ANTERIORS
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La matèria orgànica que generem a la
cuina de casa o al jardí es descomposa
seguint un procés natural que s’ano-
mena compostatge. Mitjançant aquest
procés, un residu que dóna problemes si
es porta als abocadors es converteix en
un material útil, el compost, que serveix
per adobar els nostres jardins.
El compostatge es pot fer a gran escala, en
una planta de tractament on va a parar la
matèria orgànica que dipositem al conte-
nidor de matèria orgànica, de color marró,
i també es pot fer a petita escala, al jardí de
casa nostra. El compostatge domèstic és
un procés senzill, sense molèsties i amb un
cost mínim d’inversió que resol d’una ma-
nera sostenible el reciclatge de la matèria
orgànica i permet aprofitar-la en el nostre
propi jardí. I, a banda, evita els desplaça-
ments dels camions de recollida i redueix
l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.
Lliçà d’Amunt, amb una gran quantitat
de jardins privats, té unes condicions òp-
times perquè moltes famílies practiquin
el compostatge domèstic. Per tal d’afavo-
rir-lo, l’Ajuntament va iniciar una cam-
panya de promoció el mes de desembre,
basada en una sessió formativa i tres visi-
tes als domicilis, a més de poder adquirir
un compostador subvencionat (seixanta-

cinc famílies s’han inscrit a aquesta cam-
panya). I, per altra banda, s’ha introduït
una nova bonificació a la taxa de residus,
de manera que les famílies que facin com-
postatge, estiguin o no apuntades a la
campanya, poden sol·licitar la reducció
d’un 10% de la taxa, que se suma a les al-
tres deduccions existents per ús de la dei-
xalleria (15%) o per motius socials.
Per poder optar a la bonificació cal fer la
sol·licitud a l’Oficina de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, ubicada al c.
Rafael de Casanova 8, 1a planta, fins el 30
de juny. Un cop sol·licitada, els tècnics de
l’Ajuntament s’aproparan al domicili per
verificar que s’efectuï correctament el com-
postatge i autoritzar la bonificació de la taxa.
Aquelles persones que actualment no rea-
litzin compostatge i estiguin interessades,
poden adreçar-se a l’Ajuntament, i deixar
les seves dades per a properes campanyes.

MEDIAMBIENT

Més bonificacions a la taxa 
de residus
Aquest any, l’Ajuntament posa en marxa la bonificació del
10% a la taxa de residus a aquelles famílies que acreditin
realitzar el compostatge domèstic de la fracció orgànica
dels seus habitatges.

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és
fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers,
dels quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus
propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu, i que 
s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Orien-
tal (www.cadvor.cat) i l’empresa que té contractada l’Ajuntament per fer la recollida
d’animals. L’única sortida digne per aquests animals és l’adopció, i per aquest motiu
depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers.

Nom: Virba
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 2 mesos

Gosseta de mida mitjana-gran, espavilada i
més aviat tranquil·la.

Nom: Riley
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 11 mesos
Gosset de mida gran, molt simpàtic i juganer.
El pobre va arribar al centre amb les orelles
mossegades i n’hi falta un trosset d’una.
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OBRES I SERVEIS

L'ajuntament i l'empresa SOREA han arribat a un acord per estendre el termini de vigència de les
condicions especials per realitzar el canvi d'aforament a comptador.

S’amplia el termini per realitzar el canvi
d’aforament a comptador del servei municipal
d’abastament d’aigua

AJUNTAMENT

El passat 11 de desembre dos grups
d’escolars de tercer de primària del
CEIP Rosa Oriol i Anguera van visitar
l’Ajuntament. Van fer un recorregut pel
consistori on se’ls va explicar el funcio-
nament de l’administració pública lo-
cal. També van tenir l’oportunitat de
xerrar amb l’alcalde, Ignasi Simón, i fer-
li preguntes sobre el funcionament de
l’Ajuntament o sobre la feina que com-
porta ser alcalde d’un poble.
Aquesta visita s’enmarca dins de l’assig-
natura Medi natural i social.

Visites escolars a l’Ajuntament

GRUP D’ESCOLARS AMB L’ALCALDEGRUP D’ESCOLARS AMB L’ALCALDE

Elisabeth Paniagua
Cortada

L o g o p e d a
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

Des del passat juny els abonats del servei
municipal d'abastament d'aigua potable
que disposessin d'un subministrament per
aforament poden realitzar el canvi a comp-
tador en unes condicions especials molt
avantatjoses. La vigència d'aquestes condi-
cions acabava el 31 de desembre passat. 
L'acolliment a aquestes mesures especials
ha tingut un gran èxit. Fins el passat 15 de
gener s’havien realitzat, acollits a aquest

programa, 233 canvis, el que representa un
45% del total d’aforaments que exisitien al
gener de 2008. Vist l'èxit de la campanya i
que la demanda per acollir-se a aquestes
mesures no minva, l'Ajuntament i l'em-
presa SOREA han acordat ampliar la vi-
gència d'aquestes condicions especials fins
el 30 de juny d'enguany. Amb això s'es-
pera poder absorbir tota la demanda d'a-
colliment als canvis d'aforament.

Tots els usuaris que decideixin acollir-se a
aquest canvi es podran beneficiar, entre
d’altres, de les següents aventatges acorda-
des amb SOREA:

- Tots els canvis estaran exempts de la taxa
per traspàs de contracte.

- S’aplicarà un descompte del 60% sobre
la tarifa oficial. Per exemple, un abonat
que sol·liciti canviar un aforament per un

comptador de 13 mm pagaria 208,07 €,
en comptes de 520,18 €.

Pel que fa a l’obra civil que sigui necessària
a la façana i/o vivenda anirà a compte del
sol·licitant (passamurs, ampliació de nín-
xol, reposició, etc.). L’abonat que decideixi
acollir-se a aquest canvi haurà de fer la
sol·licitud pertinent a SOREA, presentant
la documentació que li sigui requerida. 
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NOTÍCIES DEL POBLE

El grup lliçanenc Segadors DN’APS participaran a la final
espanyola de la competició de ciència “First Lego League”

L’empresa Figueras de Lliçà
d’Amunt equipa la sala de la
cúpula de Barceló a l’ONU

El passat 14 de desembre l’equip de nois
lliçanencs Segadors DN’APS han acon-
seguit classificar-se per la final estatal de
la competició de ciència “First Lego Le-
ague” que es celebrarà el dia 1 de febrer
al CosmoCaixa de Barcelona. Seran 8,
d’un total de 48, els equips que partici-
pin en aquesta final de Robots, on hi
haurà els millors equips de tot l’Estat.
L'equip Segadors DN'APS, que està
format per 5 joves del poble i 2 entrena-
dors, va fer la presentació de l'equip i
del projecte científic durant la passada

edició de la setmana de la ciència, aquí a
Lliçà d'Amunt, prèviament a la partici-
pació a la competició.
La “First Lego League” fomenta l'inte-
rès per la ciència entre el jovent i cada
equip (composat per un màxim de 10
nois i/o noies de entre 10 a 16 anys) ha
de construir i programar un robot per
realitzar una sèrie de missions i presen-
tar un projecte científic relacionat amb
un tema concret, entre d'altres coses.
En l'edició d'aquest any el tema que
s’ha tractat és el canvi climàtic.

L’empresa lliçanenca Figueras Internatio-
nal Seating ha estat l’encarregada de mo-
blar la sala XX de la seu de l’Organització
de les Nacions Unides a Ginebra, més
coneguda com la Sala dels Drets Hu-
mans i de l’Aliança de Civilitzacions.
Aquesta sala ha estat una donació que ha
fet l’Estat espanyol a l’ONU i té com a
tret característic la cúpula que ha pintat el
conegut artista mallorquí Miquel Barceló. 
Figueras s’ha encarregat del subminis-
trament de les 758 cadires de la sala de
negociacions de l’ONU i de les taules

tècniques que estan dotades de les últi-
mes tecnologies de la comunicació.
Amb aquest subministrament, l’em-
presa consolida la seva col·laboració
amb els principals despatxos d’arquitec-
tes i l’equipament d’algunes de les sales
més emblemàtiques del món.
L’any passat, l’empresa lliçanenca va mo-
blar la sala de premsa de la Casa Blanca.
També són de l’empresa del nostre muni-
cipi les cadires de les sales de premsa de la
Moncloa, del Parlament Europeu i la
d’Afers Exteriors del Kremlin a Moscou.

ELS LLIÇANENCS SEGADORS DN’APS EN UN MOMENT DE LA COMPETICIÓ

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, per-
sonalment, 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.

Hugo López Contreras
nascut el 7 de novembre de 2008

Aquest segon quadrimestre es faran el
cursos Elemental 1 la Sala Polivalent de
la Policia Local, adreçat a un grup de 12
persones, i el curs Intermedi 3 al Centre
Cívic Palaudàries, que tindrà una capa-
citat per a 21 persones.
Les inscripcions per aquests cursos es fa-
ran entre els dies 10 i 19 de febrer a les
següents adreces i en els següents horaris:

Inscripcions a l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt
Dies: dimarts i dimecres
Horari: de 15.30 a 19h
Telèfon: 93 841 52 25

Inscripcions al Centre Cívic
Palaudàries
Dies: dijous
Horari: de 17 a 20.30h
Telèfon: 93 864 60 10

Per a més informació:
Podeu trucar al Consorci 

per a la Normalització lingüística 
del Vallès Oriental al telèfon

93 879 41 30

EDUCACIÓ

Informació i inscripcions per als cursos de català per a adults



OPINIÓ

En el Ple extraordinari del 29 de des-
embre, ERC va fer una actuació més
que lamentable, patètica, potser la
pitjor des d’inici de legislatura.
Va ser un Ple convocat expressament
per sol·licitar acollir-nos al Fons Esta-
tal d’Inversió Local, amb una dotació
de 2.387.749.- Euros per Lliçà d’A-
munt (quasi 400.000.000 de les anti-
gues pessetes), que l’Estat Espanyol
dóna a tots els ajuntaments d’es-
panya, per generar llocs de treball.
Diners que cobreixen el 100% del
cost i que serveixen per fer obra pú-
blica en el nostre municipi, per fer in-
versió i, sobretot, per ocupar gent a
l’atur, aturats del nostre poble, que
necessita feina per poder seguir tirant
la família endavant, amb dignitat.
Estem parlant de molts diners, estem
parlant d’una aportació única i ex-
traordinària, que potser mai més a la
vida es torni a repetir. Estem parlant
que d’uns diners que han de servir per
reduir els dèficits en equipaments i
infraestructures que té Lliçà d’A-
munt, el nostre poble. Uns diners que
semblaria lògic que tots hauríem de
tenir molt clar que per res del món
hauríem de deixar perdre.
Docs senyores i senyors, encara que no
càpiga en el cap de ningú amb un mí-
nim de sentit comú, el grup polític en
l’oposició, ERC, va votar en contra de
demanar aquest ajut i, IC-EUA, es va
abstenir, passant per davant els interes-
sos de partit ¿?, als interessos general
del poble. Aquestes conductes són les
que fan mal a la política i ens desacre-
dita als que ens dediquem a ella.
Podem arribar a entendre que, amb
aquests diners, les prioritats d’inver-
sions dels grups en l’oposició fossin
unes altres, i aquí, en la diversitat d’o-
pinions és on es mostra la riquesa de
la democràcia, però això no pot ser
mai motiu de renunciar a sol·licitar
uns diners que cobreixen el 100% de
la inversió i que són molt importants
pel poble. 
Serà difícil trobar algun municipi, en
tot l’Estat espanyol, on els grups en l’o-
posició hagin votat en contra de dema-
nar aquesta subvenció, però tristament
aquí Lliçà d’Amunt tenim l’oposició
que tenim. Lliçà es mereix més!

Ser temerari no és ser valent. És ser ig-
norant.
Ara al nostre poble ja no hi ha temera-
ris quan és parlar de la gestió econò-
mica de la gent d’ERC + ICV EUA. 
Ara, ja sabem que la seva operació re-
demptora del “forat”, va consistir, úni-
cament, en convertir un deute previst a
curt termini en un altre a llarg. O sigui,
que el que s’havia de pagar en un any i
no es podia assumir amb un exercici
pressupostari, s’assumeix amb els que
siguin. Com? Demanant crèdit a les
entitats financeres.
Ara, tothom ja coneix que al final dels
seus quatre anys, el deute era pràctica-
ment el mateix. El que no diuen és que
varen vendre, per aproximadament
2.500.000 d’euros, part del patrimoni
municipal que varen heretar del govern
anterior. 
Ara, cal fer memòria que al final de la
seva estada a l’edifici de l’Ajuntament,
es venien el local de l’Aliança, allà on
actualment tenim previst construir el
Centre de Rehabilitació.
Ara... no direm res més d’aquest tema
perquè ja fa una flaire de ganyota.
És evident que la diagnosi de poble dis-
pers, de baixa densitat i pràcticament re-
sidencial fa evident que el problema és
estructural: si som pocs a l’hora de pagar
i a sobre hi ha poca activitat econòmica,
no fa falta ser massa savi per veure que
tenim mala peça al teler. 
És normal doncs que l’estratègia polí-
tica passi fonamentalment per resoldre
aquesta situació. Això vol dir, entre al-
tres coses, fer planificació. I la planifica-
ció es resol, en part, amb el que ja hem
començat a fer: la revisió del Pla Gene-
ral Les altres coses estarien en línea amb
el que dèiem en aquesta columna a l’in-
forma’t anterior, el del mes de gener. 
L’exercici de planificar, però, es consi-
dera d’alt risc políticament: habitual-
ment hi ha una acció de desgast que
pot penalitzar el proper resultat electo-
ral. La redacció del POUM és un pro-
cés que fàcilment genera demagògia i
també, com a la temeritat, hi ha la ig-
norància per entremig.
Un dels nostres titulars a l’oposició era: no
a les modificacions puntuals del pla gene-
ral. Ara, malgrat el risc, som conseqüents
amb el que manifestàvem. La valentia és
acceptar la responsabilitat de governar i
practicar l’exercici de determinar el futur
amb gent que toqui de peus a terra. 
Els coloms... feu memòria. Que els fa-
cin volar uns altres!.

El passat dia 11 de desembre es va cele-
brar el ja tan esperat Debat sobre l'es-
tat del Municipi, un debat que el Partit
Popular venia reivindicant des de l'any
2002 a través d'una Moció presentada
al llavors govern Municipal. La moció
fou aprovada per unanimitat, però ca-
lia introduir aquesta qüestió dins la
normativa del Reglament Orgànic
Municipal (ROM). El 26 de maig de
2005 estant governant ERC i ICV-
EUiA, el partit popular va tornar a
presentar aquesta Moció. La Moció
fou aprovada per unanimitat. El 25 de
maig sen encara govern ERC i ICV-
EUiA el partit popular va fer la següent
pregunta: s'ha inclòs aquest punt al
ROM? I aquell equip de govern va
contestar que aquella modificació no
s'havia introduït en el ROM perquè és
pensava incloure-la juntament amb
d'altres, doncs el procediment de Mo-
dificació del ROM era força compli-
cat.
Però aquest debat mai arribà a realitzar-
se. Ha estat ara, a proposta d'aquest
equip de govern (PSC-CIU-PP) i amb
la incorporació prèviament d'aquest
punt al ROM, que s’ha pogut realitzar
aquest debat. Un marc perfecte on es
donen lloc a un extens intercanvi d'o-
pinions generals i d'estratègies políti-
ques a mig i a llarg termini que estimu-
len el joc democràtic. Però l'oposició
(ERC i ICV-EUiA), no va saber aprofi-
tar l’oportunitat que li va brindar
aquest equip de govern i que ells mai,
quan governaven, ens van proporcio-
nar: debatre amb les mateixes regles de
joc. En comptes de fer una exposició de
control al govern sobre la seva gestió es
van dedicar únicament al que ja saben
fer, demagògia barata.
En el Debat sobre l’Estat del Municipi
el Partit Popular a través del seu porta-
veu Josep Santiago i Ariza va portar a
terme una exposició de les àrees que
gestiona el seu grup Municipal (In-
fraestructures, Equipaments, Sanitat,
Transport Públic i Mobilitat). Va ser
tanta la informació i en tant poc temps
que alguns no entenien que es dones-
sin totes aquelles dades sobre projectes,
uns ja realitzats i altres en execució, a
més del cost dels mateixos. Potser que
tinguessin raó, potser alguns no esta-
ven acostumats a un exercici de trans-
parència com el que es va fer. Ara l’o-
posició potser es queixarà d’excés
d’informació i en altres moments es
queixi de poca, el seu lema deu ser: cri-
tica que alguna cosa quedarà.

Un POUM, un pla general, és la
norma més important de les que pot
fer un ajuntament.
Es tracta de decidir quines zones es
poden edificar i quines no, quins edi-
ficis poden créixer i quines zones se-
ran polígons industrials, equipaments
o zones verdes.
Al nostre municipi, bona part d’aques-
tes ratlles estan traçades des de fa molt
de temps. Als anys 80 es va configurar
aquest nostre poble, amb les seves ur-
banitzacions, els seus polígons indus-
trials, els seus carrers i carreteres. El
llindar màxim d’habitants es va posar
en 25 mil. Tot i que no hem arribat als
14 mil habitants, tots veiem que Lliçà
d’Amunt no pot plantejar-se un crei-
xement desmesurat. Ni els serveis ni
els carrers, ni la qualitat del nostre en-
torn millorarien amb creixements que
vagin més enllà dels ja previstos.
El POUM ha de servir per identificar
els problemes actuals de la nostra ciu-
tat, plantejar alternatives realistes i
projectar quin és el model de poble
que volem pels nostres fills. És l’hora
del debat en profunditat, del consens
i de la visió estratègica de futur. No es
pot plantejar amb aquestes presses,
sense comptar per res amb tots els
grups polítics municipals i sense es-
coltar a tothom que tingui alguna
cosa a dir. El POUM ha de ser el re-
sultat d’aplicar aquest consens, no la
imposició de la visió exclusiva de l’ac-
tual govern municipal.
Perquè, contra el que creuen alguns,
el POUM no és un instrument eco-
nòmic per incrementar els recursos de
l’ajuntament. El POUM és un instru-
ment urbanístic que no s’ha de condi-
cionar a la gestió actual de l’ajunta-
ment. Aquest error de concepte ha
portat a desastres urbanístics que tots
veiem en pobles i ciutats. 
Confondre el planejament urbanístic
amb els diners del pressupost de l’a-
juntament ha portat, en molts cassos,
que el manteniment de serveis bàsics
depengui de l’expansió de la cons-
trucció. I quan la construcció té una
crisi, com ara, les finances de l’ajunta-
ment arriben al col·lapse.
Hem de ser conscients que la discus-
sió del POUM és urbanística: en fun-
ció del model de poble que decidim,
amb debat públic i consens, haurem
de trobar la seva viabilitat econòmica.
No a la inversa.

Grups Municipals 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 pri-
mers 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’A-
munt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió mà-
xima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

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

Aquí pot inserir la seva publicitat 

La historia es tozuda y está todo archivado,
así que es demostrable que la única implica-
ción y participación ciudadana que ha exis-
tido en Lliçà d’Amunt en los últimos 30 años
de democracia, ha sido durante los 4 años de
gobierno de ERC + ICV-EUiA.
En las próximas semanas se presentarán los
diferentes trabajos realizados por el Ayunta-
miento, con motivo de las jornadas de partici-
pación ciudadana sobre el “Plan de Ordena-
ción Urbanístico Municipal” (POUM).
Nos han prometido participación ciuda-
dana, que desde nuestra opinión es insufi-
ciente, porque cuando la prometen, deberían
estar convencidos de ofrecer algo tan justo y
valiente, como es: implicar a los vecinos y veci-
nas en la viva institucional, potenciando los
canales de información y comunicación, y
buscando los recursos necesarios para hacer
que los ciudadanos debatan y participen,
junto con las fuerzas políticas, en las cuestiones
municipales que tengan una innegable impor-
tancia para toda la población, como el
POUM.
Estos trabajos consisten en la presentación de la
agenda 21, proyectos del centro urbano, planes
medioambientales, de movilidad, de vivienda,
y una serie de informaciones tanto económicas,
sociales, como paisajísticas, que ayudarán a sa-
ber en qué situación urbanística está nuestro
municipio actualmente, y así poder definir que
tipo de municipio queremos para el futuro, re-
orientando los posibles errores de los anteriores
planes urbanísticos, a un POUM debatido y
decidido entre la Ciudadanía.
Cierto es que no podemos cambiar gran parte
de lo que tenemos; por muchas diferencias que
existan en nuestro proyecto de Pueblo, tene-
mos que pensar que nuestro municipio en sus
anteriores planes urbanístico se definía como
un municipio con urbanizaciones de segunda
residencia, un tipo de municipio urbanística-
mente disperso, que era inviable y que hoy si-
gue siendo inviable a nivel económico, un mu-
nicipio de muy baja densidad, con muchos
kilómetros de servicios básicos, como agua,
cloacas, alumbrado público, calles, etc. y que
es insostenible económicamente.
También tenemos que pensar por qué en los
últimos años nuestro municipio ha registrado
un incremento de habitantes superior a la me-
dia. La alta calidad de vida que supone vivir en
Lliçà d’Amunt nos debe hacer reflexionar sobre
“hacia dónde queremos ir”. Todo esto unido a
las infraestructuras de los planes urbanísticos
que nos quieren imponer desde fuera de nues-
tro municipio, que nos afectarán en el futuro
como pueden ser el 4t Cinturó o Ronda Vallès,
Eix del Tenes, etc., debe hacernos pensar: ¡qué
queremos para Lliçà d’Amunt!
Por esta razón, desde el grupo municipal de
ICV-EUIA de Lliçà d’Amunt, queremos ani-
mar a todos los ciudadanos y entidades a que
participen en dichas jornadas para que entre
todos podamos definir el futuro de nuestro
municipio. Aunque las resoluciones de estas
jornadas no sean vinculantes, la alta partici-
pación y las aportaciones de nuevas ideas sí
pueden hacer cambiar muchos conceptos de
futuro y la opinión de los miembros del ac-
tual Gobierno Municipal.
¡Lliçà d‘Amunt se merece más!



Lliçà Solidari i
l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt
col·laboren amb dues
ONG que fan la seva
tasca a la Índia i al Nepal
Des del seu origen Lliçà Solidari, treba-
llant conjuntament amb l’Ajuntament,
ha col·laborat en diferents projectes de
desenvolupament a països d’Àfrica,
Sudamèrica, Centreamèrica i Àsia.
Durant el curs 2007-8 han col·laborat
amb dues ONG que tiren endavant
projectes relacionats amb la infància
més desfavorida a l’Índia (Asha-Kiran) i
al Nepal (Vicky Sherpa).

L'any 2006 la Fundació Asha-Kiran va
iniciar el seu camí a la ciutat de Pune
(Índia) i la seva labor consisteix en aten-
dre nens del carrer mitjançant:

- Centres de dia (actualment n'hi ha
dos) que estan construïts de manera
molt senzilla dins dels mateixos
"slums" (barris de barraques) que s'a-
tenen.

- Centre d'acollida Yashodara, per a
nens orfes, maltractats o en situació lí-
mit. Ja s’està treballant amb un grup
de 20 nens i nenes que hi viuen i asis-
teixen a escola.

Durant la passada tardor es va portar a
terme un projecte d’atenció bucodental
amb el que col·laborem econòmicament.

La Fundació Vicki Sherpa Eduqual té
com a finalitat l’execució de PROJEC-
TES EDUCATIUS DE QUALITAT
per als nens i nenes en situació de risc de
les classes socials més marginades del
Nepal.

Va ser fundada per Victòria Subirana
que és una professora catalana que el
1988 va realitzar un primer viatge a
Katmandú. 

En aquests moments el nombre directe
de beneficiaris del projecte son:

• 535 nens (escoles Daleki, Cata-
lunya, Sinamangal i Jhapa)

• 106 adults (71 dones) 
• 61 dones (Projecte Jhapa)
• 25 mestres (Teacher Training)

Durant el curs 2008-9 Lliçà Solidari i
l’Ajuntament segueixen col·laborant
amb aquests dos projectes.

La colla dels Bisky som una de les 5 co-
lles de la Juguesca que per la Festa Ma-
jor participem en tota una pila de pro-
ves i jocs que la gent de l’organització
ens prepara. 
Som la més jove de totes les colles (no la
que té més jovent, que ja ens sap greu).
Ara ha fet 10 anys de la nostra incorpo-
ració a la Juguesca. 
La gent que forma la nostra colla és
molt variada, tenim pares i mares amb
els seus fills, jovent, gent gran, avis i
iaies, tothom hi col·labora al nivell que
pot. En la única cosa que quedem curts
és en l’estirada del tractor, aquí si que
necessitem reforços a tope.
Aquest any hem guanyat la Juguesca!,
ha sigut la nostra primera vegada i l’a-
drenalina brollava per tots els racons de
la plaça quan es van fer públics els resul-
tats el darrer dia de la Festa Major.
Quina passada!

El gran premi que ens ha tocat és prepa-
rar una Festa Medieval per tota la gent
de les altres colles. Això aviat està dit,
però no és tan fàcil.
Ja fa dies que ens hem posat a pensar, re-
collir idees i preparar l’ambientació i la
festa. Volem que sigui sonada. Aneu re-
servant el dia a la vostra agenda, pen-
geu-lo amb un iman a la nevera o amb
un clip al calendari, el 7 DE MARÇ
FESTA MEDIEVAL A L’ALIANÇA.
Us explicarem quatre coses per anar fent
boca. A les 5 de la tarda Festa Medieval
Infantil, amb jocs, tallers, animació, dan-
ses i berenar. I a les 10 de la nit la GRAN
FESTA MEDIEVAL. Està oberta a totes
les edats, també hi haurà jocs, música,
tastets i beguda. Bon rotllo fins que se’ns
acabi la corda a tots plegats.
Animeu-vos a participar-hi, serà una
bomba.
Per cert, si encara no sou de cap colla i
us fa gràcia això de participar a la ju-
guesca, us convidem a venir amb nosal-
tres. Visca els BISKY!
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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 caracters) 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 aques-
tes 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.

RECORDA...
7 DE MARÇ DE 2009 
A L'ALIANÇA GRAN FESTA MEDIEVAL 
organitzada per BYSKI
17 h Festa Medieval Infantil
22 h Festa Medieval per Adults"

BISKY, festa medieval
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CRÒNICA DEL PLE
Ple extraordinari del 29 
de desembre de 2008

1. Designació dels membres del Con-
sell de Participació Ciutadana
Es designen els membres que han de
composar el Consell Municipal de Par-
ticipació Ciutadana. 
L’alcalde, Ignasi Simón, va especificar
que a la comissió informativa s’havia dit
que hi havia una vacant com a represen-
tant del Consell Sectorial de Cultura,
però ja s’havia ocupat la plaça per la sen-
yora Neus Miró, segons paraules del re-
gidor de Cultura, Àngel Montins, de-
signada com a representant de l’entitat
Alternativa Lliçà per a tots.
Pel que fa als membres designats per la
presidència, l’alcalde, va manifestar que

es tractava de dos veïns de Lliçà d’A-
munt: el senyor Rafael Ferre, membre
de l’AMPA del CEIP Miquel Martí i
Pol; i el senyor Manel Ruda.
Des de l’oposició, el regidor d’ERC, Jo-
aquim Ferriol, va manifestar que les
dues designacions de la presidència no
tenien la rellevància i la representativitat
que caldria esperar.
L’alcalde va aclarir que ells havien utilitzat
un criteri propi per a la designació i va
manifestar que es tractava de persones de
confiança que aportaran molt al Consell.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - ABSTENCIÓ
ICV-EUiA - A FAVOR

2. Aprovació inicial de l’actualització
del Projecte de la Variant del Camí de
la Serra
Es preveu l’aprovació inicial de l’actua-
lització del Projecte de la Variant del
Camí de la Serra amb càrrec al Fons Es-
tatal d’Inversió Local.
El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va de-
manar a l’Equip de govern la definició del
projecte i la seva posició estratègica dins
del conjunt de les inversions municipals.
El regidor d’urbanisme, Pere Grau, va
explicar que és tracta d’un projecte de
vital importància de cara a la connexió
amb la resta de municipis, que millorarà
la circulació, però no és un cinturó que
passarà per zones residencials, sinó que
farà un trànsit més perifèric.
Joaquim Ferriol va preguntar cap a on es
desviaria el trànsit, i el pressupost del pro-

jecte. El regidor d’Urbanisme, Pere Grau,
va explicar que una part anirà a Lliçà,
però que s’alliberen algunes zones del
municipi, i altra part del trànsit es desvia
cap a municipis veïns com Lliçà de Vall,
Parets, etc. La secretària accidental va do-
nar les dades sobre el pressupost del pro-
jecte, que ascendeix a 1.875.588,31euros.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

3. Aprovació inicial del Projecte de So-
terrament de la línia de mitja tensió
dels carrers Sagunt, Palamós i Passeig
de Sant Valerià de Lliçà d’Amunt

Hola!

Des de Lliçà Peruanitos ens adrecem a
tots vosaltres per agrair-vos a tots els que
ens vau visitar per la Fira de Nadal i vau
col·laborar amb la nostra entitat com-
prant, fent els vostres donatius, o, sim-
plement, us vau parar a veure l’exposició

de fotografies del nostre treball al Perú.
Volem agrair també a la comissió de fes-
tes del nostre poble la seva atenció amb
tots els firaires per que ho tinguéssim
tot a punt, per fer-nos arribar el got ca-
lent de caldo que ens va fer passar millor
el fred i per preguntar-nos si ens feia
falta res. Agrair a tots i cadascun dels

treballadors que van fer possible la fira.
Volem fer saber que al nostre estand es
van recollir 1.130 € gràcies a les vostres
compres i donatius. A part, hem rebut
una donació d’una família de 400 €.
Amb aquests diners, després de la Fira,
hem pogut enviar 1500 € al Perú per
reformar un local que ens ha cedit la co-
munitat del Cerro Candela, de San
Martín de Porres a Lima. La cessió de
l’ús d’aquest local s’ha realitzat mitjan-
çant un conveni amb una durada de tres
anys que ens permetrà poder dur a
terme els nostres projectes del Menjador
Catalunya i el Local Social sense haver
de pagar un lloguer mensual. 
Amb aquests projectes, ja iniciats al
llarg de l’any passat, pretenem conti-
nuar donant l’esmorzar dominical als
nens pobres del Cerro i també dotar-los
d’un espai pel lleure i per l’estudi. Per

les mares volem im-
pulsar tallers d’apre-
nentatge i feines arte-
sanals per tal d’assolir
una major autosufi-
ciència.
El nostre representant a Lima, el Sr. Tito
Pérez, ja està efectuant la supervisió de
les obres, que van començar, amb molt
d’entusiasme, el dia 5 de gener.
Les obres consisteixen a pintar, fer el te-
rra encimentat, posar portes, finestres i
vidres, així com llum elèctrica i uns di-
pòsits d’aigua. 
Des de Lliçà Peruanitos us agraïm a
tots, de tot cor, la vostra col·laboració i
us animem a fer-vos socis nostres. 

Tel. 619 902 444
llicaperuanitos@hotmail.com

www.llicaperuanitos.org

Lliçà Peruanitos

Queremos hacer saber a toda la ciudadanía de Lliçà d’Amunt, que desde hace unos
meses, este municipio cuenta con una nueva Asociación. Estamos ubicados en el
barrio de Ca l’Esteper y con nuestra asociación, deportiva y recreativa, queremos
llenar el vacío deportivo en el barrio así como el aspecto recreativo, sobre todo para
las personas que viven en él. Queremos ser partícipes del tejido asociativo de enti-
dades del municipio para conseguir más riqueza deportivo-cultural para todos los
ciudadanos.

Asociación Recreativa 
y de Botxes Ca l’Esteper

LOCAL DIA 5 DE GENER MARES I NENS PORTANT EL MATERIAL

Botxes Ca l'Esteper



Febrer de 2009 Crónica del Ple > 015

L’alcalde, Ignasi Simón, va especificar
que el pressupost del projecte ascendeix
a 118.343,99 euros. El regidor d’ERC,
Joaquim Ferriol, va preguntar perquè
havia de passar pel Ple. L’alcalde va acla-
rir que aquest projecte no estava reflec-
tit en el Pressupost i per tant era compe-
tència plenària aprovar-lo.

UNANIMITAT

4. Aprovació inicial del Projecte de Sote-
rrament de la línia de mitja tensió dels
carrers Ramon Casas, Empordà, Ca l’Ar-
tigues i La Plana de Lliçà d’Amunt
L’alcalde, va manifestar que aquest pro-
jecte anava en la mateixa línia que l’an-
terior (punt 3), i que el pressupost per a
l’execució és de 312.558,45 euros.

UNANIMITAT

5. Aprovació inicial del Projecte de Pa-
vimentació de diferents carrers de
Lliçà d’Amunt
L’alcalde va especificar que es tractava de
la pavimentació dels carrers: Adrià Gual,
Ramon Llull, Josep Sebastià Pons; el
camí de la rotonda de Can Xicota a Can
Merlès i un tram petit de la cooperativa. 

UNANIMITAT

6. Aprovació de la formulació de la revi-
sió del POUM de Lliçà d’Amunt i del seu
programa de participació ciutadana
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
manifestar que es tractava del punt d’a-
rrencada de la revisió del Pla general
que fixa els criteris de la revisió de la si-
tuació urbanística i l’adequació a la nor-
mativa vigent. Va explicar que era ne-
cessària fer una revisió per reconduir el
model que tenim, sota un principi d’ac-
tuació basat en la protecció paisatgística
i en les actuacions d’enginyeria civil. El
regidor va dir que el programa de parti-
cipació ciutadana pretenia incitar a la
ciutadania per analitzar on som ara i fer
propostes concretes.
La regidora d’esquerra, Emi Soler, va fer
la proposta d’incorporar la paraula “mo-
dificar” en el punt 3 de l’apartat objec-
tius del programa de participació ciuta-
dana per a la revisió del POUM. La
regidora va preguntar a l’equip de go-
vern si era possible el canvi en el cas que
al debat sortís alguna cosa diferent a la
diagnosi.
Pere Grau va manifestar que els resultats
siguin o no vinculants dependrà del cri-
teri de l’equip de govern, que es qui té la
responsabilitat de la revisió.

La regidora d’esquerra també es va interes-
sar pels integrants de la Comissió de gestió
del procés de revisió del POUM, i va pre-
guntar si no hi podien formar part algun
representat dels partits de l’oposició. Pere
Grau va aclarir que no és possible, i que es
tracta d’una Comissió de gestió.
El grup d’esquerra també va plantejar
qüestions relatives a la presentació del
procés de revisió del POUM i de la Co-
missió de gestió en el Consell de Poble, i
al mecanisme de grups de treball per ba-
rris definit en el programa de participa-
ció ciutadana. La regidora de participa-
ció, Neus Rius, va explicar que el procés
de revisió del POUM ja havia estat pre-
sentat en el Consell de Poble, i que
també es presentaria la composició de la
Comissió de gestió. També va explicar
que el mètode de treball per barris es-
tava dissenyat per l’equip encarregat de
la participació, ja que consideren que
cada grup de persones coneix la proble-
màtica del seu barri i desprès ja s’agluti-
nen, en altres moments del procés, en
grups més heterogenis.
El regidor d’ICV-EUiA, Francesc León
va manifestar que veia mancances en la
jornada de participació, ja que només es
dedicava un dia, tot i que confiava que
es pogués ampliar si fos necessari. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - ABSTENCIÓ

7. Aprovació definitiva de les Ordenan-
ces Fiscals per a l’exercici 2009
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
es tractava de dues al·legacions en el
mateix sentit, l’increment fins el 3,6%
segons darrera revisió del IPC. Segons
les ordenances fiscals que es van aprovar
en el seu dia la mitjana d’augment és del
1,87%, molt per sota de l’IPC.
El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol va
afirmar que l’augment del 1,87% és pels
que poden fer compostatge domèstic,
utilitzen la deixalleria, i són família nom-
brosa, es a dir pel 5% de la ciutadania. 
L’alcalde va explicar que per fer la mit-
jana havien agafat un IBI mig, i que al-
guns impostos no han augmentat com
és el cas de l’impost de vehicles, i altres
han augmentat molt poc, com el clave-
gueram que puja 1,40 euros.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

8. Aprovació definitiva del Pressupost
Municipal per a l’exercici 2009 
S’extreu el punt 8 de l’ordre del dia per-
què es van presentar al·legacions en el
període d’exposició pública del Pressu-
post Municipal per a l’exercici 2009, i es
convoca un Ple extraordinari per tractar
aquest punt.

9. Delegació a l’Organisme de Ges-
tió Tributària de la recaptació de
la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defec-
tuosament

UNANIMITAT

10. Sol·licituds de subvencions al Fons
Estatal d’Inversió Local
Aprovar la sol·licitud de diferents inver-
sions amb finançament a càrrec del
Fons Estatal d’Inversió Local. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - ABSTENCIÓ

Ple extraordinari 
del 29 de desembre

1. Pronunciament del Ple sobre la ur-
gència de la convocatòria
En primer lloc, es vota la urgència de
celebrar el Ple extraordinari, segons ex-
plica l’alcalde, Ignasi Simón, la urgència
ve motivada per aprovar definitivament
el Pressupost Municipal per a l’exercici
2009 abans del 31 de desembre.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

2. Aprovació definitiva del Pressupost
Municipal per a l’exercici 2009
L’Interventor de l’Ajuntament, Agustí
Pagespetit, llegeix en la sessió plenària
l’informe emès en resposta a les al·lega-
cions presentades pel grup d’ERC. Se-
gons l’informe es desestimen les al·lega-
cions presentades a excepció del punt
primer referent a l’aprovació del Pressu-
post fora dels terminis legal. Segons
l’informe de l’Interventor “Pel que fa a
que el pressupost no s’ha formulat en
el termini que estableix la llei, si bé és
cert que no s’ha presentat per la seva
aprovació inicial abans del 15 d’octu-

bre, s’està intentant que l’aprovació de-
finitiva si que es produeixi en el ter-
mini legal establert que és el 31 de des-
embre...”.
El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va
manifestar que l’al·legació demanava
que es justifiqués perquè la data d’a-
provació del pressupost no havia estat
la legalment establerta. El regidor
també va dir que no es feia cas de l’au-
ditoria pel que fa al romanent de treso-
reria, en tot cas es podia haver fet un
informe que expliqués perquè no es
feia cas de l’auditoria. En referència a
les inversions, els ingressos dels conve-
nis d’empresa es destinen a inversions
petites i habituals “això es cremar els
diners” segons paraules del regidor. Fe-
rriol afirma que hi ha mancances en la
justificació dels criteris i manca de pru-
dència en les inversions.
L’alcalde, Ignasi Simón, va afirmar
que les al·legacions presentades eren
més un recull de l’auditoria del 2007
que no pas del Pressupost Municipal
del 2009. L’alcalde va donar la raó al
grup d’ERC en el punt referent a que
l’aprovació inicial del Pressupost no
s’havia fet abans del 15 d’octubre com
marca la llei, però també va assenyalar
que no s’havia fet a cap municipi del
Vallès Oriental, ja que ningú aprova el
Pressupost abans que les ordenances
fiscals. L’alcalde va manifestar que
l’informe d’intervenció era clar, en re-
lació als 476.147,54 euros per paga-
ment de factures pendents de paga-
ment d’exercicis anteriors que es van
reconèixer en el pressupost de 2007 i
per tant no s’ha d’incorporar en el de
2009. L’equip de govern ha fet una
modificació en el pressupost determi-
nada pel Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL), es canvia el projecte de la Va-
riant del Camí de la Serra pel projecte
de la tercera escola bressol per no mi-
norar l’esforç d’inversió. Segons l’al-
calde, aquestes modificacions es fan
per aprofitar els ajuts del FEIL, ja que
representen una oportunitat per fer
inversions al municipi. 
El regidor d’esquerra, Miquel Ballester,
va assenyalar que a la proposta d’acord
no constava la incorporació de modifi-
cacions, i que en tot cas un canvi en el
Pressupost implicava un nou període
d’exposició pública. L’alcalde va aclarir
que no es contempla a cap lloc que el
pressupost s’hagi de tornar a sotmetre a
un període d’exposició pública.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC - EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA



La Petiteca
“Taller de braçalets”
16, 17, 18, 19 i 20 de febrer
Lloc: Biblioteca de l’IES
Horari: 17 h a 20 h.
Organitza: Ajuntament

Racó del conte
6 de febrer 2009
Lloc: Biblioteca de l’IES
Hora: 17h
Organitza: Ajuntament

Sopar i ball 
“Festa dels Enamorats”
14 de febrer
Lloc: Local Social Ca l’Artigues
Hora: 21h
Organitza: Bar Local Social Ca l’Ar-
tigues

Infantils de l’Aliança 
“Baobab”
15 de febrer 2009
Espectacle de titelles a càrrec de la
companyia Microcosmos teatre. Per
a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Lloc: Ateneu l’Aliança
Hora: 12h
Organitza: Ateneu l’Aliança

Fase de diagnosi del Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM)
Jornada Ciutadana de
revisió i debat de la
Diagnosi
7 de febrer
Hora: de 9.30h a 14h
Lloc: Els Galliners

DONACIÓ DE SANG
19 de febrer
Horari: de 17 a 21h
Lloc: CAP Vall del Tenes (carretera
de Caldes a Granollers)

MUDA’t Febrer
Divendres 27 de febrer
Espectacle: Itinerari de Paraules
amb Montserrat Carulla (especta-
cle poètic)
Hora: 21h
Lloc: A l’Ateneu l’Aliança
Entrades: 

- Anticipades i socis Aliança: 10€

- Taquilla: 12€

- Menors 18 anys i Carnet d’El
Galliner: 8€

Entrades a la venda a partir del dia 2
de febrer.
Més informació a la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament o bé a cul-
tura@llicamunt.cat

ACTIVITAT 
DE LLIÇÀ SOLIDARI
29 de febrer
Acte informatiu a l’Aliança per ex-
plicar com s’han utilitzat els diners
aportats pels lliçanencs i també per
tenir una visió global de l’evolució
dels treballs que estan realitzant
aquestes dues organitzacions. 

Hora: 19h
Lloc: Ateneu l’Aliança

Inscripcions al cursos de
català per a adults
De 10 al 19 de febrer
Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Dies: dimarts i dimecres
Horari: de 15.30 a 19h
Telèfon: 93 841 52 25
Centre Cívic Palaudàries
Dies: dijous
Horari: de 17 a 20.30h
Telèfon: 93 864 60 10

Festa de Carnaval
21 de febrer
17.30 h
Concentració de participants i ins-
cripcions
18 h
Inici de la rua de carnaval
19 h
Pregó del rei carnestoltes des del
balcó de l’ajuntament
20 h
Arribada al pavelló de l’IES Lliçà i
guerra de batucada
20.30 h
Lliurament de premis del concurs de
disfresses

ESPAI JOVE EL
GALLINER

Divendres 6 de febrer
TASTET DE CONFECCIÓ
DE DISFRESSES
Ara que s’apropa carnaval... vine a
fer-te la teva disfressa. Veuràs que ets
capaç de fer. Només has de portar la
teva imaginació, nosaltres posem la
resta.

Divendres 13 de feber
TALLER PER LLIGAR 
Ja sabem que ets el més guapo o
guapa, però com no només la bellesa
importa et donem unes lliçons que
segur agraeixes.
Anima’t que t’ho passaràs bé apre-
nent molt!

Divendres 20 de febrer
BALL DE DISFRESSES 
Celebrem Carnestoltes amb un ball
de disfresses. Hi haurà tallers de
maquillatge fantàstic, cocktails ori-
ginals...
No t’ho perdis, les disfresses més
originals rebran premi!

GENT GRAN

Ball
Amb música en directe.
6, 13, 20 i 23 de febrer
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Sortida de Carnaval 
a Marina d’Or 
i Morella

Dissabte 21 de febrer
Sortida a les 8h des del punt d’origen
direcció a Castelló. Arribada a Oro-
pesa de Mar. Acomodació a l’hotel i
dinar. Tarda lliure. Al vespre, sopar i
ball de disfresses amb premi als tres
millors. 

Diumenge 22 de febrer
Esmorzar i sortida en dirección a
Morella. Visita a la localitat. Dinar
en un restaurant. 
Després del dinar es reprendrà el
viatge fins arribar a la localitat d’o-
rigen.

Preu per persona: 125 euros
Organització i reserves:
Associació Casal de la Gent Gran de
Lliçà d’Amunt

Sortida de 
Setmana Santa al 
País Basc Francès 
Vall de Baztán-Elizondo

Divendres
Sortida del punt d’origen en direcció
Saragossa i després fins a Pamplona
on es dinarà. Després del dinar, breu
visita a la ciutat i panoràmica en au-
tocar. Continuació del viatge en di-
recció nord per entrar a la Vall de
Baztán. Arribada a la capital, Eli-
zondo, acomodació a l’hotel, sopar i
allotjament.

Dissabte
Esmorzar a l’hotel i sortida en di-
recció nord per arribar a França on
passarem el dia visitant localitats
d’extraordinària bellesa del País
Basc Francès com Biarritz o St. Jean
de Luz. Per la tarda, visita a Ba-
yonne amb visita guiada pels prin-
cipals indrets i monuments de la
ciutat. Retorn a l’hotel, sopar i
allotjament.

Diumenge
Esmorzar a l’hotel i sortida en di-
recció Ascain per agafar el tren cre-
mallera per pujar a més de 900 me-
tres d’altitud atravessant un
paratge únic, digne de fotografiar.
Retorn a l’hotel per dinar. A la
tarda visita al parc natural del Se-
ñorio de Bertiz. Seguidament visita
al Mirador de Bastán. Sopar i allot-
jament a l’hotel.

Dilluns
Esmorzar i sortida en direcció la Ri-
bera Navarra. Aturada a Tudela per
veure el centre de la ciutat. Conti-
nuació del viatge. Dinar de comiat
en restaurant. Tarda en ruta per arri-
bar al punt d’origen.

Dates: del 10 al 13 d’abril
Preu per persona: 498 euros
Organització i reserves:
Associació Casal de la Gent Gran de
Lliçà d’Amunt

Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera 
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 841 91 69
Escola Bressol Municipal Nova 
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 Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà 
93 841 66 25
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
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HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

FEBRER
Farmàcia Portabella: 1 de febrer
Farmàcia Valeta: 7 i 8 de febrer
Farmàcia Esplugas: 14 i 15 de febrer
Farmàcia Galceran: 21 i 22 de febrer
Farmàcia Trullols: 28 de febrer i 1 de març

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

FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

FARMÀCIA GALCERAN
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

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Telèfons útils AGENDA  FEBRER Farmàcies

Crèdits

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.

NotaWeb
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.

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


