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El servei de recollida de residus incorpora
140 contenidors de vidre

Canvis en el servei de recollida de residus i neteja viària, dirigides a millorar el servei. PÀG. 3
S’han adquirit contenidors de
vidre per dotar cada punt de recollida amb aquesta fracció.
S’ha adquirit un camió recol·lector de càrrega poste-

Nº 035 GRAN OPORTUNITAT.
Casa de 80 m2 a zona rústica. Sala
d’estar amb llar de foc, porxo, cuina,
bany i 3 dormitoris. Calefacció, pou
d’aigua, plaques solars. Terreny assolellat de 5.200 m2.

Nº 200 CASC URBÀ.
Torre amb garatge i piscina, de 4 hab.
(1 amb terrassa), sala d’estar amb llar
de foc, cuina amb sortida al jardí, 2
banys, terreny enjardinat amb rec, vistes, sol. Bona oportunitat.

216.400 € / (36 MM)

402.700 € / (67 MM)

rior nou per a la matèria orgànica. Es reorganitzarà el
personal per tal que dues escombradores funcionin simultàniament cada dia.

Nº 265 Torre de 220m2 d’OBRA NOVA
en 2 plantes. Sala d’estar i cuina amb
sortida a porxo i jardí, 4 hab. (1 amb
vestidor i solàrium), 2 banys, safareig i
garatge. Bons acabats i extres (portes
carrer i garatge motoritzades, vídeoporter, etc.). Terreny pla de 470 m2.
432.800 € / (72 MM)
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OPINIÓ
Editorial
La participació ciutadana es pot enfocar de moltes maneres: no
existeix una única fórmula perquè el ciutadà intervingui, aconselli i, fins i tot, incideixi en les decisions que afecten el nostre
poble.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

El mes de novembre l’equip de govern va reactivar els consells
de participació ciutadana d’esports, de cultura i el Consell del
poble. Aquests consells, ara més oberts que mai, tornen a revifar, perquè són els òrgans que els ciutadans van decidir, en el
seu dia, que havien de ser les vies reals de la participació.
Ja tenim convocada una segona sessió de participació ciutadana perquè els representants de les entitats, ciutadans i representants polítics puguin dir la seva.
Però la participació ciutadana no és tan sols els consells, és
també el contacte diari amb la gent, que sabem ha millorat
sensiblement, és el nou tarannà dels que governen, que fa que
la gent s’acosti més a l’Ajuntament, sense pors, petant la xerrada amb qualsevol de nosaltres.

ara, uns espais, com la bústia del lector perque els ciutadans
puguin escriure, un espai d’opinió per a les entitats i un altre
espai per als grups polítics, que fins ara només podíem dir la
nostra un o dos cops a l’any, coincidint amb els monogràfics.
Entenem la participació de diferent manera, però el que sí és clar
és que qualsevol via és vàlida sempre i quan s’escolti al ciutadà.

Recentment també s’ha engegat l’eina “Consensus” des de la pàgina web de l’Ajuntament, eina moderna de participació per a tots
aquells que no tenen temps d’involucrar-se d’una altra manera.

I de ben segur que crearem més vies, amb unes ja estem treballant i en d’altres esperem que ens suggeriu vosaltres, però, això
sí, sense caure mai en la imposició per part de ningú.

A la vegada i en la revista municipal “INFORMA’T” que s’edita mensualment, s’han deixat, cosa que no s’havia fet fins

Enquesta ciutadana

Què li ha semblat la Cavalcada de Reis d’aquest any?

Yo no la vi porque mi mujer se
encontraba mal. Mi hijo sí la
vio, porque trabajaba en ella, y
me dijo que le pareció muy
bien. Mi hijo también estuvo
con el paje anunciador que
pasó por los barrios unos días
antes. Mi hijo vive en el centro
urbano, yo vivo en un barrio.

Molt maca. Jo la vaig veure
prop de casa, a la plaça del
Consell de Cent, però no vaig
seguir el recorregut. Em va
agradar més que la d’altres
anys, va ser més lluïda i feia
més festa.

Jo no vaig venir, però el meu fill
si, amb el seu fill i, a ells, els va
agradar molt. Les associacions
de Palaudalba, Can Rovira Nou,
Can Rovira Vell, Can Salgot...
van fer Reis en el Centre Cívic,
el mateix 5 de gener, i va haverhi molta assistència de públic de
la gent que hi estava més a la
vora. També es va fer una xocolatada i hi havia molt d’ambient.
A Can Rovira nou, en una
granja, abans del dia 5 de gener,
també va venir un patge durant
dos dies, portat per ells.

No estuvimos aquí, estuvimos
en Mollet, porqué tenemos familia allí. Los días previos si
que estuvimos en casa y hubiésemos ido a lo del paje anunciador, pero no lo vimos ni nos
llegó ninguna carta ni información.

Antonio Gilberte
Ca l’Esteper

Francesc Villalobos
Centre Urbà

Maria Dolors Palau
Can Rovira Nou

Rosa María Villareal
Ca l’Artigues

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

Em va semblar discriminatori. A Palaudàries van venir els Reis en cotxe i
les associacions de veïns de diferents
barris (Can Roure, Palaudalba, Can
Rovira Nou i Can Rovira Vell), que ho
van organitzar, van fer el que van poder. L’any passat, va venir la Cavalcada
del poble, però aquest any no. No vam
baixar al poble, perquè allà hi ha un
conjunt de nens, que van a l’escola
junts, i sempre s’han trobat per celebrar-ho allà i els fa il·lusió allà. Del
Patge Anunciador dels dies previs, no
en sé res. Tots paguem igual i tenim els
mateixos drets la gent que viu al centre
urbà que la que viu als barris.
Manuel Hidalgo
Mas Bo
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El servei de recollida de residus incorpora
140 contenidors de vidre
En el darrer Ple ordinari del 2007 es van aprovar una sèrie de canvis en el servei de recollida de residus i neteja viària, alguns dels quals ja s’havien produït i mancava l’aprovació oficial. D’altres, però, són novetats dirigides a millorar el servei:

NOU CAMIÓ RECOL·LECTOR PER A LA MATÈRIA ORGÀNICA

El contenidor groc, per als envasos
Segons la regidoria de Medi
ambient, el contenidor de color groc és un dels que ha tingut major ús per part de la població d’ençà que es va
col·locar als carrers. Popularment, se’l coneix com al contenidor del plàstic, però, segons
aquesta regidoria, això està
portant problemes.
En realitat, el contenidor groc
és per a envasos lleugers.
Aquests envasos poden ser de
tres tipus:
- Envasos de plàstic: iogurts,
ampolles o garrafes d’aigua,
ampolles d’oli, envoltoris
de bolleria industrial, etc.
També bosses de plàstic i
plàstic film.
- Envasos metàl·lics: llaunes
d’olives, de conserves, esprais de cosmètica, etc.

També tapes d’altres recipients de vidre i paper d’alumini.
- Brics: envasos de llet (el
mal anomenat “cartró” de
llet), de sucs, de gaspatxo,
etc.
No hi podem posar altres tipus
de plàstic, perquè el sistema de
reciclatge només està previst
per a envasos i, sinó, la planta
on es fa la tria dels envasos penalitza. Així, doncs, no hi hem
de posar:
- Penjadors
- Joguines
- Làmines plastificades
- Qualsevol altre plàstic que
no sigui un envàs
- Bidons industrials de plàstic (volums superiors a 20
litres)
- Vidre

- S’han adquirit 140 contenidors de vidre per dotar cada
punt de recollida amb aquesta
fracció. Actualment, hi ha
contenidors de vidre en un
punt de cada dos. Els nous
contenidors es van començar
a instal·lar el mes de gener.
- S’ha adquirit un camió recol·lector de càrrega posterior nou per a la matèria orgànica, quedant l’actual

com a reserva. La compra
d’aquest camió té una subvenció de 60.000 euros de
l’Agència de Residus de la
Generalitat de Catalunya.
El camió va començar a
funcionar a primers de gener.
- Es reorganitzarà el personal
per tal que dues escombradores funcionin simultàniament
cada dia.

HISENDA

Calendari Fiscal 2008
NO DOMICILIATS
IMPOST CIRCULACIÓ VEHICLES

del 04/02 al 04/04

GUALS ENTRADA VEHICLES

del 04/02 al 04/04

IBI URBANS

del 03/04 al 03/06

IBI RÚSTICS

DOMICILIATS

1ra fracció 02/06
2na fracció 01/10
del 04/09 al 04/11

ESCOMBRARIES PARTICULARS
normal i selectiva

del 03/04 al 03/06

1ra fracció 02/06
2na fracció 03/11

ESCOMBRARIES COMERCIALS

del 03/04 al 03/06

1ra fracció 02/06
2na fracció 03/11

IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES

del 04/09 al 04/11

SERVEI CEMENTIRI MUNICIPAL

del 04/09 al 04/11

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Lliçà d’Amunt s’apropa oficialment als 13.500 habitants
L’Ajuntament va rebre, el desembre passat, la xifra oficial de població de Lliçà d’Amunt a 1 de gener
de 2007 que, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) és de 13.491 persones.
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ESPORT

Lliçà d’Amunt inaugura un camp d’aeromodelisme
Lliçà d’Amunt inaugurarà, el diumenge 10 de febrer, a partir de les 11 h, un camp d’aeromodelisme, situat a Ca l’Amell, a
uns 300 metres de Santa Justa.
mero, que convidarà tots els assistents a un refrigeri.
L’Aeroclub Gallecs ha tingut
la seu, durant els seus 25 anys
d’història, en un espai agrícola de Gallecs. Aquest espai
agrícola es va declarar protegit
l’any 2006 i l’Ajuntament de
Mollet i l’entitat van firmar
un acord per limitar-hi les activitats. Des de llavors, l’entitat ha estat buscant un espai
adequat per practicar l’aeromodelisme de manera segura i
controlada.
Des del 2006, l’entitat està registrada en el Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament

de Lliçà d’Amunt i, ara, passarà a anomenar-se Aeromodelisme R/C de la Vall del Tenes.
Actualment, aquesta entitat
compta amb 120 socis (majoritàriament del Vallès, però
també de Barcelona) i en preveu un màxim de 150, 10 places de les quals estan reservades per gent de Lliçà d’Amunt.
L’entitat forma part de la Federació Aèria Catalana i està registrada en la Federación Aerea
Española i les internacionals
FAC, FAE i FAI. Ha organitzat competicions a nivell autonòmic, estatal i internacional, i
alguns socis n’han guanyat.

PT-17 STEARMAN

L’acte començarà a les 11 h
amb la benvinguda a càrrec
del president de l’entitat Aeroclub Gallecs, Toni Romero,
una entitat que ara passarà a
anomenar-se Aeromodelisme
R/C de la Vall del Tenes. Seguidament, hi haurà una exhibició d’aeromodelisme que
comptarà amb l’assistència del
subcampió d’Europa júnior
d’acrobàcia F3A, el català Joan

Rombaut. En el moment de
tancar aquesta edició del butlletí, estava per confirmar l’assistència del tres vegades campió d’Espanya, el català Ferran
Martin.
Després de l’exhibició, l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi
Simón, lliurarà una placa a cadascun dels membres de l’antiga junta directiva de l’entitat,
que van formar-ne part durant

12 anys, com a reconeixement
a la seva tasca. També es farà el
nomenament d’Antoni Reina
com a soci honorífic de l’entitat. A més, hi haurà els parlaments del president de l’entitat, Toni Romero, i de
l’alcalde, Ignasi Simón, el qual
farà lliurament d’un detall institucional al president.
La cloenda anirà a càrrec del
president de l’entitat, Toni Ro-

P-40 WARHAWK

El gimnàs del Pavelló ofereix la matrícula gratuïta durant el febrer
El gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports ofereix als abonats diverses activitats dirigides en un horari que va des de
les 8 fins a les 22 h. Actualment, s’estan impartint classes
d’activitats dirigides com aeròbic, steps, gimnàstica de manteniment, tonificació muscular,
batuca,
estiraments,
pilates, ioga, etc.
Paral·lelament, hi ha la sala
de musculació on els abonats
segueixen un entrenament
personalitzat que els elabora
un monitor especialitzat.
També hi ha la zona de relaxament, que consta d’un hi-

dromassatge i una sauna finlandesa.
Concretament, els horaris són:
dilluns, dimecres i divendres,
de 8 a 22 h, i dimarts i dijous,
de 8 a 12 h i de 15 a 22 h.
El preu és de 27 € mensuals i,
durant el mes de febrer, la matrícula és gratuïta. Hi ha
descomptes per a dos o més
membres d’una mateixa família, membres de família nombrosa, majors de 60 anys empadronats a Lliçà d’Amunt i
majors de 60 anys no empadronats a Lliçà d’Amunt.
L’horari de les activitats dirigides és el següent:

HORARIS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TBC

AERÒBIC

STEPS

MANTENIMENT

GAC I ESTIRAMENTS

8a9
9.10 a 10.00
10.15 a 10.45

IOGA

IOGA

10.45 a 11.45
12.00 a 13.00
TANCAT

TANCAT

13.20 a 14.10

TBC

15.15 a 16.05

BATUCA/TONIFICACIÓ

MANTENIMENT

STEPS

MANTENIMENT

TBC

18.15 a 19.00

BATUCA/TONIFICACIÓ

MANTENIMENT

STEPS

MANTENIMENT

PILATES

19 a 19.50

MANTENIMENT

MANTENIMENT

STEPS

AERÒBIC

19.50 a 20.40

PILATES

19 a 20.30h
CARDIO-TONO
ESTIRAMENTS

PILATES

GAC I ESTIRAMENTS

MANTENIMENT

20.40 a 21.30

TBC

BODY TRAINING

TBC

AERÒBIC

STEPS

MANTENIMENT

TBC

Notícies de l’Ajuntament > 05

Febrer de 2008

ESPORT

Gran èxit d’assistència a la festa de l’esport
LLUÍS DATSIRA

Sara Gay, del Club Esportiu BTT Concos, i Àngel Boixader, del Club d’Escacs, van rebre els premis al millor i a la millor esportista de l’any durant la Nit de l’Esport, que va tenir lloc el 14 de desembre passat, al Pavelló Municipal d’Esports, amb
l’assistència d’unes 550 persones.

SOPAR

aconseguit places meritòries,
sinó també aquells que han
lluitat per aconseguir-ho. El
regidor d’Esports va transmetre un missatge de felicitació per als protagonistes de
la nit, esportistes i aficionats
de l’esport local, va agrair la
col·laboració dels patrocinadors i dels treballadors municipals per fer possible la
realització de l’acte, així com
dels encarregats de les actua-

cions que van amenitzar
l’acte i els membres de la Policia Local i de Protecció Civil. També va agrair la presència de les autoritats locals,

SARA GAY
I ÀNGEL BOIXADER,
MILLORS
ESPORTISTES

encapçalades per l’alcalde,
Ignasi Simón.
La Nit de l’Esport va comptar
amb diverses actuacions i música ambient que van amenitzar el sopar, “un sopar popular
sense cap pretensió econòmica”, segons el regidor d’Esports. Prèviament al sopar, es
va projectar un vídeo amb
imatges de l’esport local. Un
cop acabat el sopar, l’alcalde,
Ignasi Simón, i el regidor d’Es-

ports, Juan Miguel Valderrama, van ser els encarregats de
lliurar els premis de l’esport.
Es van atorgar un total de 76
premis distribuïts en quatre categories, que un jurat havia escollit
entre totes les candidatures presentades i entre tots els nominats: premis a entitats i clubs
d’esports d’equip; premis a entitats i esportistes d’esports individuals; premis als valors esportius
(premis per a entitats esportives
LLUÍS DATSIRA

Aquesta festa té com a objectiu
reconèixer l’esforç i la dedicació de les entitats esportistes i
dels esportistes locals.
La Nit de l’Esport es va iniciar amb un discurs del regidor d’Esports, Juan Miguel
Valderrama, que va manifestar la voluntat de l’Ajuntament de reconèixer, valorar i
premiar l’esforç i el sacrifici
de tots els esportistes durant
l’any, no només els que han

EL REGIDOR D’ESPORTS, JUAN MIGUEL VALDERRAMA

L’ALCALDE, IGNASI SIMÓN

SARA GAY, MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY

de l’Ajuntament

Febrer de 2008

LLUÍS DATSIRA
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Relació de premiats de les diferents categories:
Premis a entitats i clubs d’esports d’equip:
CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT:
1. CADET “C” MASCULÍ (Per quedar Campions de Lliga).
2. CADET “B” MASCULÍ (Per quedar 6ens de Catalunya a la màxima categoria i
Campions del Torneig Internacional d’Orchies).
3. PRE-MINI FEMENÍ (Premi especial al treball i la constància)
CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT:
1. INFANTIL “B” (Per quedar Campió de Lliga).
2. CADET “A” (Per aconseguir l’Ascens de categoria).
FUTBOL SALA VALL DEL TENES:
1. BENJAMÍ (Per aconseguir l’Ascens de categoria).
2. INFANTIL (Per aconseguir l’Ascens de categoria).
CLUB BILLAR LLIÇÀ D’AMUNT (Per aconseguir l’ascens de categoria).
LLIGUES INTERNES DE LA REGIDORIA D’ESPORTS:
1. EQUIP DE BOTXES CAN FARELL
2. EQUIP DE FUTBOL SALA LA FONT

ÀNGEL BOIXADER, MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY

BTT CONCOS (Per les victòries i els bons resultats obtinguts durant curses de la tem-

tenen per a l’esport valors
com el companyerisme, el respecte i el sacrifici individual i
col·lectiu.
La festa va acabar amb discoteca mòbil a càrrec del DJ
Crifa-C.

porada al Vallès Oriental, Occidental, als provincials de Barcelona, als intercomarcals):
1. SANDRA ARTIGAS
2. PABLO LÓPEZ
3. LOURDES CÓRDOBA
4. PAULA PAREDES
5. FRANCISCO GALVÁN

6. TONI ALCÁNTARA
7. SARA GAY
8. ANNA LAREDO
9. JUDITH CASAS
10. MARIO SINUÉ

11. NÚRIA COSTA
12. LAIA CREUS
13. ÀLEX CONESA
14. CARLOS ARTIGAS
15. TATIANA CANTÓN

AE SHORYN RYU KARATE (Per les victòries aconseguides en diferents campionats,
en torneigs i a la constància):
LLUÍS DATSIRA

tència de tota la gent i va felicitar tots els esportistes i entitats i clubs guardonats. Ignasi
Simón va manifestar el seu
desig de continuar apostant
per l’esport al municipi i va
recalcar la importància que

1. DANIEL PÉREZ
2. AIDA XAVIER
3. DAVID SÁNCHEZ
4. ABEL NAVARRO
5. NOEMÍ RODRIGUEZ
6. ALEJANDRO CREHUET
7. ISMAEL ORTEGA

8. ISAURA XAVIER
9. NURIA LISTA
10. CRISTIAN RODRÍGUEZ
11. FERNANDO LISTA
12. DANIEL PÉREZ BURGAZ
13. JOSEP MUÑIZ
14. ANTONIO SILVA

15. JESSICA MORENO
16. FRANCISCO FERNANDEZ
17. BELÉN DOMÈNECH
18. SILVIA FEMENIA
19. SARA MUÑIZ
20. DEREK BUENO
21. ROGER CLADELLAS

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC LLIÇÀ D’AMUNT (Per la progressió, els Campionats
d’Interclubs i els mèrits assolits):
1. NEUS ÁLVAREZ
2. ANDREA VALDIVIESO

3. LAURA SANLUIS
4. AIDA SOLÀ

NATACIÓ (Campions de Catalunya):
1. JOSEP PARERA

2. LÍDIA PARERA

RAL·LI (Pilots i copilots):
1. ANSCARI I CAROLINA NADAL

2. DAVID SAYÓS I MONTSE VENTOSA

Premis als Valors Esportius:
Premis a les entitats en matèria de formació de les persones integrants de la mateixa,
que possibiliten la millora de la qualitat del treball i dels objectius de l’entitat:
1. BTT CONCOS
2. CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT

3. CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
4. CLUB D’ESCACS LLIÇÀ D’AMUNT

5. ASSOSIACIÓ SHORIN RYU KARATE
6. FS VALL DEL TENES

Premis a les entitats per la constitució, consolidació, ampliació i difusió de la pràctica
esportiva al municipi:
ACTUACIÓ
LLUÍS DATSIRA

que complien els requisits especificats en aquesta categoria); i premis al mèrit esportiu (al millor i
la millor esportista de l’any).
La cloenda de l’acte va anar a
càrrec de l’alcalde, Ignasi Simón, el qual va agrair l’assis-

Premis a entitats i esportistes d’esports individuals:

7. UNIÓ EXCURSIONISTA DE LA VALL DEL TENES
8. GRUP 24 HORES
9. SOCIETAT DE CAÇADORS
L'ESQUIROL PETIT
10. CLUB COLOMS ESPORTIUS
PINEDA DELVALLÉS
11. CLUB “BOMBONERA” ATLÈTIC LLIÇÀ

12. CLUB BILLAR LLIÇÀ D'AMUNT
13. ASOSIACIÓ DE VEINS DE CA L’ESTAPÉ 14.
CAN ROURE
15. CAN ROVIRA
16. ACE CA L’ESTAPÉ
17. CAN FARELL
18. TEAM PALAUDALBA

Premis al mèrit esportiu:
Premi a la millor esportista de Lliçà d’Amunt de l’any 2007:
SARA GAY, dels BTT Concos
Les nominades han estat les següents:
Paula Montesino, del Club bàsquet
Lliçà d'Amunt
Sara Gay, dels BTT Concos

Aida Xavier, del Shorin Ryu Karate
Andrea Valdivieso, del Club patinatge artístic Lliçà
d’Amunt

Premi al millor esportista de Lliçà d’amunt de l’any 2007:
ÀNGEL BOIXADER, del Club d’Escacs
Els nominats han estat:
Anscari Nadal, un dels pilots de rallis
David Sayós, l’altre pilot
Àlex Castro, del Club bàsquet Lliçà d’Amunt
Oleguer Marcos, del Club esportiu Lliçà d’Amunt
Daniel Pérez, del Shorin Ryu Karate

UN ALTRA ACTUACIÓ

Àlex Conesa, dels BTT Concos
Àngel Boixader, del Club d’escacs
Javier Rodríguez, del FS Vall del Tenes
Antoni Hernández, del Club billar Lliçà d’Amunt
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CULTURA

Els tres Reis Mags d’Orient visiten Lliçà d’Amunt
Multitud de lliçanencs van rebre els tres Reis Mags d’Orient, el 5 de gener passat, en una Cavalcada de Reis espectacular,
que aquest any es va concentrar al centre urbà. Els dies anteriors, els barris van comptar amb la visita del Patge Anunciador.

L’ALCALDE VA DONAR LA BENVINGUDA ALS REIS MAGS D’ORIENT

Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient van arribar, el 5 de
gener passat, a Lliçà d’Amunt,
carregats de regals i il·lusió per
a tots els lliçanencs.
La Comitiva Reial es va concentrar a les 17.30 h a la plaça del
Consell de Cent. Des d’aquesta
plaça, a les 18 h, va sortir i va recórrer el carrer de Folch i Torres,
passant per la plaça de Catalunya i els carrers de l’Aliança i
d’Anselm Clavé, va girar a l’alçada dels pisos del carrer de Sant
Joan i va tornar pels carrers d’
Anselm Clavé i de Baronia de
Montbui, fins arribar al Pavelló
Municipal d’Esports. Al llarg
d’aquest recorregut, va fer tres
parades on l’esperaven tres entitats locals amb les seves actuacions, les quals es van afegir a la

Cavalcada de Reis: a les 18.15
h, a la plaça de Catalunya, la
Colla de Diables Torrapebrots;
a les 18.30 h, a la cruïlla entre
els carrers de l’Aliança i d’Anselm Clavé, la Colla de Gitanes;
i a les 18.45 h, a la cruïlla entre
el carrer Anselm Clavé i l’avinguda dels Països Catalans, la
Colla de Gegants. A les 19.15 h,
en el carrer d’Anselm Clavé, just
davant de l’Ajuntament, hi va
haver una quarta parada, en la
qual l’Alcalde, Ignasi Simón, va
donar la benvinguda al poble a
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient i els va lliurar tres elements màgics: un estel, una clau
i un cor, perquè els fos més fàcil
el repartiment de regals a totes
les llars del municipi durant la
nit. Finalment, a les 19.30 h, al

Pavelló Municipal d’Esports,
tots els nens i nenes del municipi van poder saludar Ses Majestats els Reis Mags d’Orient,
els quals els van lliurar un petit
obsequi.
La rua també va comptar
amb la col·laboració de la
Comissió de Sant Antoni
Abat, amb carros, i la secció
muntada de l’associació de
voluntaris de Protecció Civil, amb cavalls. A més,
anava encapçalada per un
grup musical.
Els dies 2, 3 i 4 de gener, el
Patge Anunciador i el seu seguici van visitar els diferents
barris del municipi anunciant
la visita de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient. L’activitat consistia en l’explicació de
la història de Ses Majestats
Els Reis Mags d’Orient i el
motiu d’aquesta celebració en
forma de contes. Posteriorment, el Patge Anunciador
recollia les cartes dels nens i
nenes del municipi i els lliurava un objecte que havien de
portar el dia 5 de gener a la
Cavalcada de Reis per rebre
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient.
Amb una sola Cavalcada de
Reis al centre urbà, l’Ajuntament pretenia que tots els
nens i nenes de Lliçà

Carta d’una desconeguda, el proper
espectacle del cicle MUDA’T
El proper espectacle del cicle de
Música, Dansa i Teatre MUDA’T, que organitza l’Ajuntament, portarà l’obra de teatre
Carta d’una desconeguda a l’Ateneu L’Aliança. Serà el dissabte
16 de febrer, a les 22 h. L’obra
està interpretada per les actrius
Emma Vilarasau, Marta Marco,
Carlota Olcina i Ivana Miñoz,
que interpreten una mateixa
dona enamorada en silenci.

Les entrades anticipades i
per als socis de l’Ateneu L’Aliança costen 15 euros; a taquilla, 18 euros; i per als me-

d’Amunt s’apleguessin en un
mateix espai. A més, aquesta
unificació ha permès invertir-hi més recursos i fer una
Cavalcada de Reis més espectacular, cosa que també és

més fàcil d’organitzar en el
centre urbà. D’altra banda,
d’aquesta manera, l’hora
d’inici de la Cavalcada de
Reis ha pogut ser més d’hora
que anys enrere.

CAVALCADA DE REIS

PATGE ANUNCIADOR

Finalitza la redacció de L’Abans
nors de 18 anys, 12 euros.
Per a més informació, podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura.

CARTA D'UNA DESCONEGUDA

L’historiador Albert Benzekry, que, des del juliol del
2006 ha estat treballant a
l’Ajuntament recopilant informació i fotografies per
redactar el llibre de L’Abans,
publicat per l’editorial Efadós, va finalitzar la feina el
novembre passat. El resultat
de tot plegat són 655 pàgines de llibre i més de 1.200
fotos. En total, n’ha recopi-

lat més de 2.300, que han
quedat totes dipositades
–digitalitzades- a l’arxiu
municipal.
El llibre de L’Abans és un
col·leccionable en fascicles,
que la gent compra setmanalment en diferents comerços, el qual recull la memòria
fotogràfica i oral de Lliçà
d’Amunt des del 1898 fins al
1975.
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La VII Fira de Nadal omple de parades
i activitats la plaça de Catalunya
El cap de setmana 15 i 16 de desembre va tenir lloc la VIII Fira de Nadal, de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 20 h, a la
plaça de Catalunya.

LA FIRA DE NADAL VA CELEBRAR LA 8NA EDICIÓ

Es tracta d’una fira comercial, artesanal i d’entitats del
municipi, on es poden trobar

infinitat de productes, al voltant d’un gran arbre de Nadal.

CANTADA DE NADALAS

Durant l’horari de la fira i
sota el nom d’“Acosta’t a la
Fira”, es van organitzar dife-

Lliçà d’Amunt celebra la diada del seu patró
Lliçà d’Amunt va celebrar la
diada del seu patró, Sant Julià, el
7 de gener passat, amb una
missa en honor al sant i un concert de música espiritual moderna a càrrec del grup Esencia
de Vida, a l’església que porta el
nom del patró del nostre poble,
l’església parroquial de Sant Julià. Aquest dia era un dels festius
del nostre municipi.
La missa en honor al patró de
Lliçà d’Amunt, Sant Julià, va
tenir lloc a les 12 h. Seguidament, a les 13 h, hi va haver el
concert de música espiritual

moderna. El grup Esencia de
Vida va tocar música jazz,
blues, celta, pop, simfònica, flamenca, reggae...; els temes eren

seus, però també van versionar
clàssics del gospel; van cantar
en català, en castellà i en altres
llengües romàniques.

rents activitats: mostres artesanals i venda de dolços nadalencs d’arreu de Catalunya i

altres territoris; tallers de vidre per aprendre l’art i ofici de
treballar el vidre (tallar-lo,
manipular-lo, decorar-lo i
transformar-lo en una bonica
peça per endur-se a casa); sorteig de paneres de Nadal comprant una tira de números per
col·laborar amb La Marató de
TV3 destinada a l’estudi i la
millora de les malalties cardiovasculars; taller “L’arbre
dels desitjos”; taller “Com ferte una joguina”; caga tió gegant; xocolatada popular;
“Racó dels animals” per descobrir el animals del pessebre;
cantada de nadales i escudella
popular.

CULTURA I TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

L’Ajuntament recapta més de
1.000 euros en les seves accions
destinades a la Marató de TV3
Amb motiu de la Marató de
TV3, Transports de Lliçà
d’Amunt va recaptar, el 14 de
desembre passat, 702 euros,
un 29% més que l’any anterior, que va ser de 544,25 euros. Per la seva banda, amb
aquest mateix motiu, la regidoria de Cultura va recaptar

350 euros durant la Fira de
Nadal. Per tant, l’Ajuntament
va recaptar un total de 1.052
euros en els seves accions destinades a la població per recaptar fons per destinar a la
Marató de TV3 d’enguany
contra les malalties cardiovasculars.

CONCERT DE MÚSICA ESPIRITUAL MODERNA

Arriba la festa de Carnaval
La festa de Carnaval tindrà lloc
el proper dissabte 2 de febrer,
organitzada per l’Ateneu L’Aliança i la Comissió de Festes.
La programació començarà a les
18 h, a l’Ateneu L’Aliança, amb
un espectacle infantil a càrrec
del grup Set de So. Un cop finalitzat l’espectacle infantil, a les
19 h, al carrer de l’Aliança, es

concentrarà la rua de Carnaval,
des d’on sortirà a les 19.30 h per
fer un recorregut pel poble i tornar al punt de partida. A les
20.30, a l’Ateneu L’Aliança, tindrà lloc la festa de Carnaval, on
es lliuraran els premis del concurs de disfresses.
Aquest concurs contempla les
categories de carrossa, comparsa,

grup i individual/parella. Les entitats inscrites al Registre municipal i que participin a la festa
amb una carrossa o una comparsa i que compleixin les bases
dels concurs, rebran un ajut econòmic, que hauran de sol·licitar.
Per a més informació podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura.

“PUJA AL BUS PER LA MARATÓ DE TV3”
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INFRAESTRUCTURES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comencen les obres
d’urbanització del polígon
industrial Molí d’en Fonolleda

L’equip de govern potencia els
consells participatius del municipi

Les obres d’urbanització del polígon industrial Molí d’en Fonolleda van
començar el mes passat, després d’adjudicar-se a l’empresa ROMERO
GAMERO S.A.U. per un import de 5.117.432,47 euros. Les obres han
d’estar enllestides en 15 mesos.
Aquest és un projecte històric.
Es va aprovar el 1998, però va
haver-hi al·legacions i, fins
que no s’han resolt tots els recursos contenciosos administratius a nivell jurídic, no s’ha
pogut treure a concurs.
A més de dotar de serveis aquest

polígon industrial, està previst
millorar-ne la vialitat amb l’obertura d’un nou carrer, el carrer de
la Metal·lúrgia, que enllaçarà
l’actual carrer del Treball amb l’inici del terme municipal de Lliçà
de Vall. A més, en l’encreuament
entre l’avinguda dels Països Ca-

talans i l’inici del carrer del Treball es construirà una rotonda.
Segons la regidoria d’infraestructures, l’assentament del polígon industrial Molí d’en Fonolleda permetrà una major
consolidació de naus industrials.

CONSELL SECTORIAL DE CULTURA

La regidoria de Participació
Ciutadana aposta per donar
un impuls i potenciar els consells participatius del municipi. Durant el mes de novembre de 2007 es va realitzar
una primera sessió amb cada
un dels consells: el Consell
sectorial de Cultura, el Consell sectorial d’Esports i el
Consell Municipal de Participació Ciutadana (Consell de
Poble).
Aquestes reunions van servir,
d’una banda per establir un
primer contacte amb els membres que formen aquests òrgans i d’altra banda, mitjançant la realització d’un taller
participatiu, per obtenir un
diagnòstic dels aspectes més
rellevants de cada un dels àmbits d’actuació dels consells.

La regidoria de Participació
Ciutadana va comptar amb la
col·laboració de Delibera-Serveis de Participació Interactiva, empresa especialitzada
en l’organització de processos
participatius, per la dinamització dels tallers participatius.
El projecte va comptar amb el
finançament de la Direcció
General de Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya i la Direcció de
Serveis de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
Amb els informes obtinguts
d’aquestes sessions es planificaran i prioritzaran els temes
municipals més importants
per treballar de manera conjunta i global en els diferents
òrgans participatius.
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

El projecte ENCAIX necessita
famílies col·laboradores
L’Àrea de Polítiques Socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental està
portant a terme el projecte ENCAIX – Servei de Col·laboració entre Famílies.

CARTELL ENCAIX

El projecte sorgeix del treball realitzat per part de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència,
donant suport i assessorament
als serveis implicats en l’atenció a
la infància de la comarca. Aquest
equip ha detectat que hi ha famílies que no compten amb el suport familiar (avis, oncles...) ni
xarxa social que puguin donarlos un cop de mà en la cura i
atenció dels seus fills en les tasques del dia a dia i es troben desbordades per aquesta situació. El

Servei de Col·laboració entre Famílies – ENCAIX ofereix suport
a aquestes famílies.
Per això, es requereix de persones i/o famílies que estiguin disposades a col·laborar d’una
forma totalment desinteressada
i altruista i vulguin fer-se càrrec
d’aquests nens i nenes (unes hores al dia, alguns dies a la setmana...) per acompanyar-los a
l’escola, al metge, quedar-se
amb ells el cap de setmana... Hi
pot col·laborar qualsevol per-

sona que vulgui compartir el
seu temps amb aquests infants i
estigui disposat a tenir-ne cura.
Tot i ser un recurs del Consell
Comarcal, no és un servei
llunyà, perquè el que es treballa és la proximitat de l’infant i
la persona/família col·laboradora, és a dir, que la col·laboració es porta a terme en el mateix municipi.
El servei de col·laboració entre
famílies – ENCAIX, és un recurs que pretén prevenir possibles desatencions familiars i, alhora, fomentar el voluntariat,
reforçant així la xarxa veïnal i social amb els aspectes relacionats
amb l’ajuda mútua.
Per a més informació, us podeu adreçar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, c.
de Miquel Ricomà, 46, de
Granollers: tel. 93 860 07 00,
adreça electrònica www.vallesoriental.cat i correu electrònic social@vallesoriental.cat.
Xerrades informatives:
• dijous 21 de febrer, a les
18.30 h, al Centre Cívic Palaudàries
• dimecres 27 de febrer, a les
18.30 h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

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

del llenguatge.

☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

Lliçà d’Amunt compta
amb un Agent d’Igualtat
Amb l’entrada del 2008 s’ha
incorporat una Agent d’Igualtat al servei de les ciutadanes i
ciutadans de Lliçà d’Amunt.
La Diputació de Barcelona,
en conveni amb la Generalitat, ha format i contractat 60
Agents d’Igualtat, que ha distribuït per 60 municipis dels
311 que té la província de
Barcelona (entre els municipis
de la comarca hi ha Granollers, Mollet, La Llagosta, La
Garriga, Cardedeu, Les Franqueses, Canovelles, Llinars
del Vallès, Sant Celoni i Lliçà
d’Amunt). L’Agent d’Igualtat
del nostre poble és la Carme
Expósito. Les seves tasques
principals són les de diagnosticar, sensibilitzar, dinamitzar,
dissenyar, impulsar i avaluar
actuacions i programes dirigits a promoure la igualtat de
gènere i contribuir al desenvolupament d’una ciutadania
activa de les dones a la configuració del municipi i la societat.
L’any 2007 ha estat l’Any Europeu de la Igualtat d’Oportu-

nitats per a tothom, amb l’objectiu de conscienciar les persones dels seus drets a un tractament igualitari i a una vida
sense discriminació.
També el 2007, a l’Estat espanyol, ha estat aprovada la
Ley Orgánica para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Des de les administracions hi
ha la voluntat d’impulsar polítiques públiques que tinguin
com a finalitat l’augment dels
recursos i la implementació de
mesures que permetin construir societats cada cop més
justes i igualitàries. Treballar
per la Igualtat de Gènere és
una necessitat malgrat els
avenços i una aposta per la
transformació i el canvi social,
segons la regidoria de Gent
gran i Benestar i família de l’Ajuntament.
Lliçà d’amunt realitza accions per la Igualtat de Gènere des de l’any 1995 i
compta amb el Pla Municipal
d’Igualtat d’Oportunitats des
de l’any 2001.

El Casal de la Gent Gran
necessita ajudanta de perruqueria
La perruqueria del Casal de la Gent Gran necessita una ajudanta amb experiència. Les persones interessades han de telefonar al número 93 841 61 55 i demanar per la Ma Carmen Coca.

A. LIMPSER
limpiezas generales
comunidades
oficinas
tratamiento de suelos
también limpieza de tapicería, toldos y cristales

ROSA PÉREZ LACAMBRA

Móvil 652 91 00 03
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L’Ajuntament aposta per les noves tecnologies
El web municipal va acabar l’any 2007 amb més de 65.000 visites, la pàgina web municipal ha anat augmentant progressivament el nombre de visitants des de la seva estrena a l’estiu de 2005.
Gràfic 1. Visites web 2006 - 2007
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Gràfic 2. Visites per mesos 2007
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Les dades segons els mesos de
l’any també ens mostren resultats interessants, els màxims registrats es situen als
mesos de maig, juny, i setem-

bre. Aquestes pujades del
nombre de visites coincideixen amb les dates de les darreres eleccions municipals (27
de maig de 2007) i amb les de
la Festa Major del municipi
(del 7 a l’11 de setembre). En
el web es van penjar els resultats electorals i aquest va ser
un reclam important perquè
augmentés el nombre d’usuaris/àries. D’altra banda, a finals d’agost es va penjar el
programa d’actes de la Festa
Major, i molts ciutadans/es
van consultar en línia la programació festiva.
(gràfic 2)

Respecte al 2006, també ha
augmentat la quantitat d’usuaris/àries que han col·locat
la pàgina web municipal dins
de la categoria de favorits. Segons les dades registrades a
l’any 2007, 36.636 dels
48.025 visitats diferents, han
col·locat el web municipal
dins de la secció de favorits
del seu navegador.
(gràfic 3)
El nombre de tràmits en línia també ha augmentat des
que l’Ajuntament ampliés el
catàleg de tràmits en línia a
finals de gener de 2007.

Gràfic 3. El web municipal a favorits

Amb l’adhesió de l’Ajuntament al projecte de tramitació municipal promogut pel
Consorci de l’Administració
Oberta
de
Catalunya
(CAOC) el web municipal
va passar del 6 als 14 tràmits
telemàtics. Aquesta ampliació del catàleg de tràmits en
línia a través del web municipal ha possibilitat millorar
la prestació de serveis a la
ciutadania. Des de la posada
en marxa de la plataforma
(febrer de 2007) fins a la recollida de les dades (31 de
desembre de 2007) s’han fet
344 tràmits en línia, amb ga-
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ranties jurídiques i de seguretat, a través del web municipal. L’expedició i renovació
del DNI, la instància genèrica i les queixes i suggeriments són els tràmits més
freqüents.
(gràfic 4)
A part dels tràmits telemàtics, la
pàgina web municipal compta
amb una bústia que permet a la
ciutadania fer arribar a l’Ajuntament qualsevol petició, queixa o
suggeriment. Al llarg de tot
l’any 2007, l’Ajuntament ha rebut 63 contactes a través de la
bústia del web municipal.

Gràfic 4. Tràmits en línia 2007
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Al desembre de 2006, les dades registrades mostraven un
total de 50.582 visites al web, i
33.918 visitants diferents. A
l’any 2007, aquestes xifres es
van superar i el nombre de visites totals, amb data del 31 de
desembre, va arribar a 65.208,
i el nombre de visitants diferents a 48.025, tal i com podeu veure al gràfic.
(gràfic 1)
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NOTÍCIES DEL POBLE
El grup lliçanenc Segadors DN’APS,
guanyadors de la segona edició de la final
de Catalunya de la First Lego League
L’equip de cinc nois lliçanencs
Segadors DN’APS (Oscar Elvira, Jordi Fígols, Jordi Soley,
Arnau Torrillas i Oriol Torrillas) va guanyar la segona edició de la final de Catalunya de
la First Lego League, entre
equips de nois d’entre 9 i 16
anys. La competició va tenir
lloc el 16 de desembre passat a
la seu de CosmoCaixa de Barcelona.
Després de tres mesos de feina,
sobre una superfície de la mida
d’una taula, els equips participants havien de dur a terme 15
missions en dos minuts i mig:
desplaçar uns barrils plens
d’oli, arrrossegar un cotxe fins
al pàrquing, fer rodar un petit
vagó miner. Cada missió pun-

tuava. Un robot extraordinàriament eficient podia aconseguir fins a 400 punts.
La First Lego League és un esdeveniment creat el 1992 per
estimular les vocacions científiques que aquest any ha tingut lloc simultàniament en 43
països i en què han participat
uns 110.000 nens d’entre 9 i
16 anys. En el moment de
tancar aquesta edició del butlletí, l’equip de Lliçà d’Amunt
havia de competir en la final
estatal, que s’havia de celebrar
el 20 de gener a Barcelona.
Després, hi ha una final europea i, finalment, la final internacional. Cada edició del torneig gira al voltant d’una
temàtica específica, i donat

que aquest any era l’energia,
les missions del robot sobre la
taula tenien un toc energètic:
els cotxes per arrossegar eren
d’hidrogen, per exemple.
Apart del treball sobre la taula,
els equips havien de presentar
un projecte tècnic –així van
construir el robot– i també un
projecte científic –així s’estalvia energia–. El detall més estimulant és que a partir dels
mateixos materials –un software per programar l’androide, cinc sensors de moviment, les peces– cada equip
crea un robot diferent.
L’edició passada, Segadors
DN’APS va representar Espanya en la final europea, a
Noruega.

Els estudiants d’institut que cursin estudis
a l’escola de música poden reduir fins a 5 hores
de crèdits variables i la música setmanalment
En la línia de consolidar la
continuïtat dels alumnes que
cursen el Programa Jove a les
escoles de música, des d’aquest
curs, els alumnes que cursen
estudis en una escola de música poden reduir crèdits varia-

bles i l’assignatura de música
als instituts de secundària.
Així, un alumne que cursa un
mínim de tres hores lectives a
l’escola de música pot reduir
fins a 5 hores de crèdits variables o assignatures optatives.

El preu del transport augmenta
L’1 de gener va canviar l’any i el
preu del transport. I com en els
darrers anys, l’augment del 2008
és lleugerament superior al de
l’índex de preus al consum
(IPC), en un intent d’aproximar
el cost del bitllet al del servei.
El bitllet que més ha pujat és
l’abonament anomenat T-10,
que ho ha fet el 4,35%. El seu
preu de 6,90 euros ha passat a
costar 7,20. És l’abonament
més utilitzat.
El bitllet senzill, que no està integrat en el sistema i suposa el
6,7% del total de viatges, s’ha encarit un 4% i passa de 1,25 a 1,30

euros. Per volum d’ús, darrera de
la T-10 d’un zona (utilitzada en el
45% dels viatges) hi ha la T50/30 d’una zona (10% dels viatges), que passa de 28,60 a 29,80
euros (un 4,20% més). La T-Mes
d’una zona (6,2% dels viatges)
incrementa de preu en un 4,28%
(de 44,35 a 46,25 euros).
Els títols del 2007 seran vàlids
fins el 29 de febrer, excepte les TTrimestre i T-Jove que ho seran
fins el 31 de març. Les targetes
d’aquest any no utilitzades es poden canviar per les noves, abonant la diferència, fins el 30 de
juny.

En el cas d’alumnes que cursen
fins a 4 hores lectives a l’escola
de música poden reduir a més
l’assignatura de música a l’institut. Això ha sortit publicat a
les instruccions del curs 20072008 de la Generalitat.

L’Escola de Música La Vall
del Tenes organitza
una Festa-Concert Jove
L’Escola de Música La Vall
del Tenes va organitzar, el
passat 14 de desembre, la
primera Festa-Concert Jove,
que va consistir en un concert a càrrec d’alumnes de
Formació Avançada i del
Programa Jove i una festa
amenitzada per músics i conjunts d’altres escoles que s’hi
van afegir.
La consolidació dels programes per a joves músics de la

Vall del Tenes és un dels reptes de l’Escola de Música La
Vall del Tenes. En aquest moment, aquesta escola de música compta amb una Orquestra de Guitarres, una
Orquestra de Vent i Corda,
una Orquestra de Vent i quatre Combos. Aquests conjunts instrumentals estan integrats en la major part per
alumnes de Formació Avançada i del Programa Jove.

Els alumnes més petits
de l’Escola de Música La Vall
de Tenes actuen a L’Aliança
Els alumnes petits i mitjans de
l’Escola de Música La Vall del
Tenes van fer un concert, 15
de desembre passat, a l’Ateneu
L’Aliança. Hi van actuar els
alumnes de sensorial i iniciació
dels quatre pobles de la mancomunitat, a més de les orquestres de petits i alguns
alumnes d’instrument.
Durant aquella setmana, els
alumnes participants en el
concert van fer un assaig a l’Ateneu l’Aliança per tal de fami-

liaritzar-se amb la sala.
A més dels alumnes més petits
de l’escola, també hi van actuar les orquestres inicials i alguns alumnes d’instrument de
l’etapa d’iniciació a l’instrument.
Segons l’Escola de Música La
Vall del Tenes, és molt important que els més petits de l’escola comencin a fer actuacions
en públic per poder assolir
l’hàbit de sortir a l’escenari
amb naturalitat.
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Línia directa de transport públic per carretera
per enllaçar Granollers amb l’aeroport
de Girona-Costa Brava
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha
posat en servei una nova línia
directa de transport públic per
carretera per enllaçar Granollers amb l’aeroport de GironaCosta Brava. Així, la ciutat
compta per primer cop amb
un servei públic d’autobús per
connectar amb l’aeroport de
Girona de manera directa i per
autopista, amb 6 expedicions
al dia, 3 d’anada i 3 de tornada, de dilluns a diumenge,
durant tot l’any, també durant
el mes d’agost. Aquesta línia
d’autobús regular va a càrrec
de Barcelona Bus –una empresa de la família Sagalés–.

La línia té tres sortides des de la
terminal d’autobusos de Granollers a un quart de vuit del
matí, a tres quarts de dotze del
migdia i a dos quarts de vuit
del vespre. Des de l’aeroport,
els viatges són a les nou del
matí, a dos quarts de tres de la
tarda i a les nou del vespre. El
viatge dura uns 45 minuts i el
bitllet, que s’ha de comprar a
les taquilles, costa 8,5 euros l’anada i 15 euros amb anada i
tornada. Si es compra un bitllet
doble es tenen 30 dies per fer la
tornada.
A l’aeroport de Girona l’autobús s’atura a la parada que hi
ha just al davant de la porta

d’accés a la zona de facturació.
La sortida cap a Granollers es
fa de les parades que també hi
ha davant mateix de l’aeroport.
Des de Girona, es pot volar a
50 aeroports d’Europa i de la
resta de l’Estat espanyol. Ryanair, principal operador amb
diferència, vola a 47 destins.
A banda, hi ha connexions
amb l’aeroport de Madrid,
Transvia.com amb París
(Orly) i Rotterdam i Centralwing amb Cracòvia.
Recordem que Transports de
Lliçà d’Amunt connecta Lliçà
d’Amunt amb Granollers.
Més informació: 902 13 00 14;
www.barcelonabus.com.

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.

Àlex Gracia Quiroga (19 de novembre de 2007)

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 – Móvil: 650177774
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CRÒNICA DEL PLE

PLE EXTRAORDINARI
DEL 18 DE DESEMBRE
DE 2007
1- Aprovació inicial del
Pressupost General de
l’any 2008:
El Ple va aprovar inicialment
el Pressupost General per a
l’exercici 2008 sense dèficit
inicial i amb un superàvit
inicial de 217.991 euros, essent l’import de les despeses
de 31.863.704 euros i el dels
ingressos de 31.645.713 euros. El Ple també va aprovar
la plantilla de personal que
es detalla en el pressupost i
les bases d’execució d’aquest
pressupost.
El
regidor
d’Hisenda,
Eduard Vadillo, va dir que el
pressupost per a l’any vinent
és conseqüència d’un treball
ferm de l’equip de govern,
que adopta les seves línies
polítiques i que és real, coherent, transparent i que va en
la línia de la contenció de la
despesa.
En relació als ingressos corrents, es va destacar l’increment del 8% del capítol 1,
d’impostos directes, i el realisme del capítol 2, d’impostos indirectes, segons la recaptació del 2007. Al capítol
3, de taxes, contribucions especials, quotes urbanes i altres ingressos, s’ha incorporat el conveni amb Mango.
El capítol 4, de transferències corrents, ha augmentat
un 16%, ja que s’han demanat més subvencions. El capítol 5, d’ingressos patrimonials, és de 61.916 euros. El
capítol 7, d’ingressos per
transferències de capital, ascendeix a 4.769.974,39 euros. El capítol 9, d’ingressos
per crèdits, és de 3.000.000
euros.
En relació a les despeses corrents, es va destacar l’incre-

ment del 25% del capítol 1,
de personal, tot i no haver-hi
un augment de la plantilla.
El capítol 2, de despeses per
béns i serveis, és de
5.937.409,93 euros. El capítol 3, de despeses financeres,
ascendeix a 471.889,40 euros. El capítol 4, de despeses
per transferències corrents,
és de 351.980 euros. El capítol 6, de despeses per inversions, suma 18.175.345,44
euros; aquesta xifra inclou el
capítol 7, de despeses per
transferències de capital,
que, per tant, queda a 0. El
capítol 8 també queda a 0. El
capítol 9 reflecteix la situació
heretada.
En aquest sentit, el pressupost del 2008 queda sense
dèficit ni superàvit inicial.
De tota manera, si hi sumem
el superàvit del pressupost de
l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), tenim 217.991
euros inicials en el Pressupost General del 2008.
En relació als ingressos, el
grup municipal d’ERC va dir
que “bàsicament confieu en
convenis i subvencions que
no teniu assegurats al
100%”. Quant a l’increment
del 8% dels ingressos corrents, ERC va dir que “està
basat en un increment de les
plusvàlues que es pretenen
recaptar, bàsicament pel
tema Mango”. En relació a
les despeses, el grup municipal d’ERC va retreure l’increment d’un 12 a un 24%
de la partida de personal.
ERC també va dir que es
tractava d’un pressupost de
despeses de 31 milions d’euros, dels quals 18 milions
són per inversions, “que es
poden agafar amb pinces,
perquè són intencions”.
La regidora de Recursos Humans, Neus Rius, va aclarir
que l’increment de sous serà
el que marca la Llei de pres-

supostos, el 2%, tot i que en
el cas dels funcionaris és més
elevat, perquè es paguen
triennis. La regidora va anomenar alguns llocs de treball
de més previstos en la plantilla. Rius també va explicar
que està prevista la regularització de part de la Brigada, ja
que hi ha operaris que estan
fent tasques de categoria superior. La regidora de Recursos Humans va exposar que
l’equip de govern no creu en
l’externalització de serveis.
També va dir que hi haurà
promocions internes. A més,
va remarcar que l’execució
del primer semestre del 2007
ja va donar una desviació
pressupostària, que en el segon semestre de l’any l’actual
equip de govern ha gestionat
per tal de contenir. La regidora de Recursos Humans,
Neus Rius, també va anomenar algunes irregularitats.
Per la seva banda, l’Alcalde,
Ignasi Simón, va contestar
que la voluntat de l’equip de
govern és executar totes les
inversions previstes.
El grup municipal d’ERC
també va anomenar la disminució de les partides de Cultura i Cooperació i l’augment de la partida de
Joventut. L’alcalde, Ignasi Simón, va manifestar que la
disminució de la partida de
Cultura es compensa amb
l’augment de la de Joventut i
que, malgrat la disminució
de la partida de Cooperació,
s’hi pot arribar a destinar
igualment el 0,7% del pressupost.
El grup d’ICV-EUiA va
coincidir amb ERC en que el
tema de les inversions “crec
que no es complirà” i en que
el resultat del pressupost es
veurà a finals del 2008.
L’alcalde, Ignasi Simón, va
insistir a dir que “el pressupost consolidat en inversions

al 2007 eren 27 milions i
l’estructura era la mateixa”.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

2.- Sol·licituds d’inclusió al
Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC)
2008-2012:
El Ple va aprovar d’acollir-se
a la convocatòria del
PUOSC 2008-2012 i la
sol·licitud de subvencions següents: urbanització de l’entorn de l’escola bressol municipal de la plaça del
Consell de Cent; urbanització de l’entorn del futur
CAP de Palaudàries; escola
bressol municipal de Ca l’Artigues; projecte de la variant
del Camí de la Serra; tractament d’aigües residuals a Ca
l’Artigues; projecte d’urbanització de l’entorn de l’IES
de Sant Valerià; enllumenat
públic de Can Salgot; condicionament i reforma de local
per a Centre de Rehabilitació
i Serveis Tècnics Municipals;
Centre de Dia; projecte d’urbanització de Les Oliveres;
projecte d’urbanització de
Can Franquesa; projecte
d’urbanització de la UA
XVII Raval de Can Xicota I;
projecte d’urbanització de la
UA CM1-Can Merlès; projecte d’urbanització de la UA
XIX Can Ribell; projecte de
condicionament de la llera
del torrent Merdanç (solar
del CEIP Rosa Oriol); millores de la carretera de Palaudàries; ampliació del Cementiri
municipal;
climatització del Pavelló; urbanització de l’entorn del futur CEIP (5è); nou Ajuntament; reforma i ampliació de
la masia de Ca l’Oliveres per
a Biblioteca municipal (fase
II); i estacionament dissua-

sori cotxe + bus per a la línia
de Bus exprés de la Vall del
Tenes.
El grup municipal d’ERC va
votar en contra per manca
d’informació i va dir que trobava “incoherències entre el
pressupost municipal, el
pressupost de l’EMO i el que
es demanava al PUOSC”.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que les subvencions que
es donen són d’un 60% com a
màxim. També va dir que
quan es tingui clar quins projectes ens subvencionen, es filarà més prim en les memòries,
ja que ara és molt difícil quan
es demanen subvencions per a
22 projectes.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

3- Aprovació provisional de
la Modificació del Pla General a l’avinguda dels
Països Catalans:
El Ple va aprovar provisionalment la modificació del Pla General en relació a l’intercanvi del
sistema general d’equipaments
col·lectius (clau C) i de la zona
de jardins urbans (clau V) a l’avinguda dels Països Catalans.
El grup municipal d’ERC qüestiona que l’estudi d’inundabilitat que s’ha fet arribi fins al nou
emplaçament per a la Piscina
municipal. El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, contesta afirmativament i diu que la zona
no és inundable. L’alcalde, Ignasi Simón, explica que va haver-hi l’aprovació inicial i no hi
ha hagut al·legacions.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA
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OPINIÓ
Grups Municipals

Dins els terminis legals, el 18 de desembre de 2007, es va aprovar el pressupost de l’any 2008. És un pressupost de contenció de la despesa
corrent, però que toca de peus aterra,
que s’ajusta a les despeses reals.
El que no hem volgut fer, com s’ha fet
amb els pressupostos dels darrers quatre anys, és fer previsions que ja d’entrada sabíem que no es podrien complir. L’exemple més clar és amb les
despeses de personal que, cada any,
reiteradament, s’han sobrepassat, de
les previsions inicials, en uns 500.000
euros de mitjana.
Estem parlant d’un pressupost que
compleix, en quant als ingressos, amb
les promeses electorals de l’Equip de
Govern, i que són, no incrementar els
impostos per sobre de l’IPC i treure la
taxa per fer les franges de protecció
per d’incendis forestals.
Però no tots els impostos s’han incrementat, perquè l’anterior equip de
govern els va deixar al seu màxim legal, com és el cas de l’impost de construccions i obres, les plusvàlues o
l’impost de vehicles de tracció mecànica, entre altres. La resta d’impostos,
taxes i preus públics sí s’han incrementat de mitjana un 3%, a excepció
d’alguna taxa, com és el cas dels guals,
que estava totalment desfasada.
Es tracta d’un pressupost valent, treballat, que mostra les ganes de fer coses, d’activar unes inversions bàsiques
pel poble, com pot ser construir una
segona deixalleria, fer un nou enllumenat a Can Farell, fer una nova escola bressol, acabar la biblioteca, urbanitzar el Raval de Can Xicota, el
segon CAP a Palaudàries o la zona industrial del Molí d’en Fonolleda.
D’un pressupost global de 31,5 milions d’euros, 18,1 milions són d’inversió. No aturem res, ans el contrari,
activem unes inversions bàsiques pel
benestar dels nostres ciutadans. Inversions que es financen amb préstecs,
amb convenis privats, amb subvencions i contribucions especials o quotes urbanístiques, sempre respectant
el marc legal.

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 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.

És la nit dels infants! I és que la nit del
5 al 6 de gener els Reis Mags d’Orient
reparteixen regals complaent la il·lusió
de la gent menuda. Les poblacions,
totes, unes hores abans, surten al carrer per rebre la comitiva reial. Els Reis
d’Orient estan a tot arreu. Fan valer la
seva condició de Mags.
A la Casa de la Vila són honorats per
l’alcalde i el balcó és l’aparador d’uns
personatges, savis, enigmàtics, acollidors, cordials i estimats. Les mirades
de la innocència expressen l’encanteri
agafats de la ma dels pares o germans.
És el moment d’entregar la carta de la
il·lusió. I el rei tendrament encercla el
nen o nena que correspon amb un
somriure tímid...
- Sí, he estat bon minyó.
O bé... esclata amb un plor sonor. És
el personatge resplendent amb barba
de colors que aclapara als mes inexperts.
No en saben res de si la comitiva ha
anat al centre i als barris. Això és cosa
de grans.
La cercavila ha esta un èxit de participació i la gent que hi ha treballat ha
pres nota d’allò que ha funcionat i
d’allò que és necessari fer millor. Des
d’aquí vagi la nostra més sincera felicitació per l’experiència compartida.
Segur que ha estat gratificant.
No ha estat fàcil. Tothom, sigui del
color que sigui, que hagi estat al capdavant sap dels problemes tècnics,
previstos o imprevistos que s’han de
resoldre al moment, de les estones
d’explicació del format, de l’acceptació o no per part de la gent, de la polèmica interessada i de la que no ho
és, del dubte... No cal dir que això és
pot extrapolar a qualsevol proposta
d’acció l’èxit de la qual es basa amb la
participació de la gent.
Si som colla, la convocatòria és un
èxit.
Però hem de continuar treballant per
poder convèncer del projecte compartit a tothom que en tingui dubtes.
Pensem que la dispersió en actes d’aquesta mena té un caràcter més de urbanització que no de barris. Creiem
que assistir conjuntament a una comitiva és fer pinya davant d’un sentiment de comunitat i de poble en honor als infants.
Tant de bo que l’any que vé la Màgia
dels Reis ens faci retrobar a tots al mateix lloc. Per nosaltres... que no sigui!.
Ho posarem a la carta!

Si hiciéramos caso de los comentarios,
manifestaciones y publicaciones del
Grupo de ERC y algunos de sus satélites
(PILLU), desde que se ha formado el actual Equipo de Gobierno (PSC-CiUPP), parecería que Lliçà d’Amunt se está
desmontando y que todo se paraliza…
pero por suerte esto no es así.
Esta misma sensación, quizás también, la
pudieron tener algunos ciudadanos en las
elecciones del 2003, en las cuales ERC
consiguió sacar un sorprendente resultado, fruto del acoso y derribo al gobierno
de CiU. En aquel momento, también los
ciudadanos y los grupos en la oposición,
que ahora gobernamos, teníamos serias
dudas de cómo iban a transcurrir los
acontecimientos durante esa legislatura
(las obras que se harían, las que se cambiarían, etc.,) pero ni grupos políticos, ni plataformas cívicas/sociales pusieron en entredicho la legitimidad de los resultados ni
la formación de gobierno entre ERC y
ICV-EUiA.
Sin embargo, por parte de ERC y sus plataformas afines, no se ha reconocido este
pacto y no han hecho más que sembrar
dudas sobre la legitimidad y cohesión del
mismo. En plenos, pancartas, octavillas,
prensa local, boletines internos de partidos… Se está desprestigiando a un Equipo
de Gobierno legítimo, tanto como el anterior formado por ERC/ICV-EUiA.
Desde el PP pedimos a los ciudadanos que
presten atención a los proyectos que se están realizando y no se dejen embaucar por
la demagogia que se está llevando a cabo
por determinado partido y sus diversas
apariencias cotidianas.
Ya han pasado 6 meses desde que estamos
en el gobierno:
- La Fiesta Mayor se hizo con toda normalidad (hay quien dice que incluso
mejor que las anteriores)
- Se ha suprimido la tasa de prevención
de incendios forestales
- Se han aprobado las ordenanzas fiscales para el 2008, con un incremento
en torno al IPC
- Se han aprobado los presupuestos del
año 2008 en los plazos establecidos por
la ley
- En enero se reanudarán los trabajos de la
construcción de la Biblioteca Municipal.
- La Deixallería de Palaudàries está previsto que termine a finales de este
mismo mes.
- La Escola Bressol de la P/Consell de
Cent se comenzará en este mes de enero
- La variante de La Serra se hará, lo mismo
que la Escola Bressol de Ca l’Artigues…
No. Lliçà d’Amunt no se desmonta, ni se
paraliza. Simplemente hay otra forma de
hacer las cosas.

d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a
la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.
Els articles d’opinió poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima
d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que
els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon

Ja ha arribat el pressupost.
Ja tenim pressupost municipal. Fora
de termini i amb poques novetats.
La primera de les novetats és que augmenten els impostos. Aquests grups
s’havien compromès a baixar-los.
Sempre havien dit que no es podien
pagar tan cars els impostos i els han
apujat més.
També esperen recaptar més diners de
les activitats municipals: pavelló, escoles bressol, casal de gent gran, piscina,
guals. Un increment de més del 20%
en aquests ingressos, que són els que
paguem tots els lliçanencs pels serveis
que ens presta l’Ajuntament. Costarà
molt arribar als 3,8 milions d’euros
per aquests conceptes.
Esperen recaptar més de 2 milions
d’euros només per impostos i taxes relacionats amb el sector immobiliari.
El més prudent hauria estat preveure
menys ingressos en previsió de la reducció de l’activitat d’aquest sector i
del major cost que representarà pel
municipi la gestió que ara en farà la
Diputació.
Endeuten l’Ajuntament per 3 milions
d’euros més. Aquells que en els seus
programes prometien reduir l’endeutament ara fan la major previsió de
crèdit de la història del municipi, deixant l’endeutament en 13 milions
d’euros, també a nivells històrics.
Esperen que Mango i altres empreses
els donin uns altres 3 milions. Esperen
augmentar en 2’5 milions les subvencions. Algunes d’aquestes subvencions, com el PUOSC, són per 5 anys
i en gasten 2/3 el primer any. Amb
aquests ingressos i contribucions especials volen fer les inversions. Evidentment, ara mateix no hi ha res lligat.
Els que tant havien criticat que l’ajuntament s’endeutés agafen 3.000.000
en préstecs i posen l’Ajuntament al límit de l’endeutament permès. Els que
tant havien criticat els augments d’impostos, els han augmentat. Els que
tant havien criticat els augments de les
partides de personal, augmenten
aquesta partida en més de 600.000
euros del necessari. Els que deien que
els pressupostos d’Esquerra eren fer
volar coloms, ens estan prometent inversions que no saben com pagaran. Si
no es compleix tot el que esperen, al
final del 2008 hauran obert, altra vegada, el forat municipal.

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.

Al dia de tancament no s’ha rebut cap
escrit del grup municipal Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa

Aquí pot inserir la seva publicitat
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ENTITATS

Carta oberta de Lliçà Solidari
Lliçà Solidari ja porta 12 anys
creant espais perquè això de la
solidaritat sigui una característica pròpia de Lliçà d’Amunt.
Primer ho vàrem fer col·laborant
en projectes que arribessin a diferents països de tots els continents com ara: Brasil, Nepal, Senegal, etc. Després, els projectes
es triaven segons els països d’on
provenien les persones empadronades al nostre poble: Ma-

rroc, Perú, Bolívia i Equador, invitant-los a participar amb l’elaboració de “tastets” en la festa
del sopar solidari “Tastem el
món”. Ara retornem a un projecte amb el qual ja vàrem col·laborar: La Fundació Vicki
Sherpa Eduqual del Nepal que
beneficia a més de 3.000 persones a través de tres centres educatius que promocionen l’alfabetització d’adults, la integració

de nens i nenes amb discapacitats, la formació de mestres, l’escola taller i uns centres d’acollida. Hi retornem després d’una
visita al Nepal on es va constatar
la continuïtat i bona organització d’aquesta Fundació.
Aquest curs també col·laborarem amb la Fundació
Asha-Kiran, amb la que
mantenim un vincle bastant

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 ex-

directe i que promou una llar
d’acollida de nens i nenes a la
ciutat de Pune, a l’Índia.
Amb el temps, Lliçà Solidari
ha vetllat perquè l’Ajuntament
aportés el 0,7% a cooperació
amb projectes que conjuntament triàvem del llistat del
“Fons català de cooperació i
desenvolupament” i últimament es va arribar al 1 %.

En aquest moment Lliçà Solidari funciona a través d’un
grup amb reunions periòdiques. Ens ha arribat gent jove
i celebrem l’empenta i il·lusió
que suposa. Si voleu contactar ho feu a través de l’e-mail:
llicasolidari@hotmail.com i
sereu molt benvinguts.

Lliçà Solidari

tensió 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 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.

Passatemps | Mots encreuats

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 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 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.

HORITZONTALS: 1. Interpreta personatges d'una obra. Dona que ha tingut un fill.
2. Que corren. 3. Resa. Un mercat on intercanvien vocals. 4. Instrument de tres cordes. Part terminal del braç. 5. Tros de terra
on hom sembra llegums, cols, raves, etc. Té
una deficiència congènita de pigment a la
pell, cabells i ulls. 6. Aliatge format amb els
mateixos elements de la cera. Pastís farcit de
brossat o de formatge. 7. Símbol del sodi.
Persona que beu molt. 8. Planta resultant de
la unió de dues o més parts de plantes diferents. Tija per rostir pollastres. 9. Alliberar.
10. Refugi. Planta de la família de les liliàcies.

VERTICALS: 1. Toca fent la vertical. Femella
de l'ànec collverd. 2. Petard que corre zigzaguejant arran de terra. 3. Cometré traïció. Lletra
psicòpata. 4. Metall preciós. Sàrria feta de branques torçades, per a transportar llenya. 5. Peix
amb el cos jaspiat de blanc i negre. Pronom personal de tercera. 6. Donar. De no gens d'importància. 7. Pinça dels crancs. Un mul decapitat.
8. Porció d'una corba. Era el lloc destinat al
culte dels lars. 9. Tornar una quantitat. 10. Cap
o cable que subjecta tot pal. Pati interior porxat.

Passatemps extret d’una publicació editada per
la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
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SERVEIS
ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS REGIDORS
Regidors de l’equip de govern

Regidors de l’oposició

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Ignasi Simón Ortoll | Alcalde | PSC
alcaldia@llicamunt.cat
Regidor de Governació i Promoció Econòmica
Horari d’atenció al públic:
divendres al matí
Neus Rius Munné | 3r tinent d’alcalde | PSC
Regidora d'Atenció al Ciutadà,
Participació Ciutadana i Recursos Humans
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres
María Marcos González | PSC
Regidora de Comunicació i Obres i Serveis
Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous, de 16 a 20 hores

Josep Santiago Ariza | 1r tinent d’alcalde | PP
Regidor d'Infraestructures i Equipaments
Horari d’atenció al públic:
dimecres,
de 10 a 14 hores

ERC
erc@llicamunt.cat
Joaquim Ferriol i Tarafa
Emi Soler i Gimeno
Josep Camps i Mas

Pere Grau Parera | 2n tinent d’alcalde | CiU
Regidor d’Habitatge, Urbanisme
i Medi Ambient i Protecció civil
Horari d’atenció al públic:
dimecres, de 18 a 20 hores,
i divendres, d’11 a 13.30 hores
Àngel Montins Bruguera | CiU
Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 14 a 15 hores
i dimarts i dijous, de 18 a 20 hores

Juan Miguel Valderrama García | PSC
Regidor d'Esports
Horari d’atenció al públic:
divendres a la tarda

Elisenda Montserrat Llobet | CiU
Regidora d'Educació i Gent Gran i Benestar i
Família
Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 10 a 12 hores

Eduard Vadillo Sánchez | CiU
Regidor d'Empreses Municipals i Hisenda
Horari d’atenció al públic:
dimarts a partir de les 19 hores

José Antonio Ferreiro Valle | PP
Regidor de Salut Pública i Transport Públic i
Mobilitat
Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 18 a 20 hores

Marga Vilageliu i Relats
Miquel Ballester i Draper
Toni Albaladejo i Jiménez

ICV-EUiA
icv-euia@llicamunt.cat
Francesc León Cuenca

Horari d’atenció al públic dels regidors d’ERC:
de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores
Horari d’atenció al públic del regidor d’ICV-EUiA:
per concretar

LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

Consells de Protecció Civil davant nevades, glaçades i onades de fred

Si sou a casa o en un edifici:
- Escolteu la ràdio.
- Feu un ús correcte de la calefacció i desconnecteu els aparells elèctrics que no siguin
necessaris. Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i
brasers a llocs tancats.
- Manteniu un rajolí constant
d'aigua a les aixetes per evitar
que es congelin les canonades.

- No telefoneu: cal deixar les línies lliures per als equipaments de socors.
- No deixeu que les persones
d'edat avançada ni tampoc els
més petits surtin a l'exterior.
Si heu de sortir al carrer:
- Abrigueu-vos bé, cal que dugueu peces de roba lleugeres,
l'una sobre l'altra.
Si sou fora:
- Protegiu-vos sobretot la cara i
el cap, i eviteu que l'aire fred
us entri directament als pulmons.
- Eviteu fer esforços físics intensos. Es corre perill de patir
una lesió a l'organisme.
Si heu d'agafar el cotxe:
- Eviteu agafar el cotxe, sobre-

tot si és de nit. Si l'agafeu,
equipeu-lo.
- Planifiqueu la sortida, coneixeu la previsió meteorològica.
les rutes i els llocs on refugiarvos en cas de tempesta.
- Porteu dins dels cotxe cadenes, ràdio, pala, corda, roba
d'abric i aliments calòrics
(xocolata, fruits secs...).
- Ompliu els dipòsits de líquid
anticongelant i del combustible, i aquest darrer ompliu-lo
cada 100 km de viatge.
Si heu de circular durant la
nevada:
- Feu-ho per les vies principals
i autopistes. Si la ruta és perillosa, torneu enrera o busqueu refugi.

- Cal que poseu les cadenes a
les rodes motrius del cotxe,
en un lloc on no interrumpeu la circulació.
- Enceneu els llums d'encreuament i els de boira.
- No avanceu els altres vehicles, si les condicions no són
favorables.
- Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a
la normal.
- Aneu amb compte en els indrets ombrívols, ja que pot
haver-hi gel. Si hi ha gel, no
trepitgeu el fre.
Si el temporal us agafa dins
del cotxe:
- Intenteu buscar refugi. Si no
en trobeu, quedeu-vos dins del

cotxe, ja que els pneumàtics
actuen com a aïllant del fred.
Poseu un mocador de colors
vius a l'antena del cotxe.
- Deixeu la calefacció posada i
la finestra una mica oberta.
No us adormiu amb el motor
en marxa.
- Netegeu periòdicament la neu
del vehicle. Manteniu net el tub
d'escapament per evitar que el
fum entri dins del vehicle.
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COMUNICACIÓ

PROGRAMACIÓ
DE L’ESPAI JOVE
EL GALLINER

Publicitat
Per a empreses i comerços
Si es desitja contractar publicitat al butlletí municipal, s’ha
d’omplir un formulari que es
troba a l’Ajuntament i al web
municipal, i lliurar-lo 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,
que es posarà en contacte amb
l’interessat per confirmar la reserva.
Condicions generals
- Recàrrecs per ubicacions específiques: el butlletí es reserva el dret de decidir la pàgina i posició en la qual
apareixeran publicats els
anuncis. Qualsevol posició
determinada expressament
pel client a través de l’ordre
de reserva publicitària comportarà un recàrrec del 10%

sobre el preu tarifa (posicionament fix, pàgina dreta, pàgines centrals, etc.). Les insercions ordenades amb
recàrrec que per qualsevol
motiu no s’hagin pogut publicar amb aquesta exigència
es facturaran al preu de tarifa, sense aplicar-hi el citat
recàrrec.

- Reserves d’espai: un mes abans
de la data de publicació.
- Lliurament d’originals: la
primera setmana del mes anterior a la publicació de l’anunci.
- La confecció d’originals anirà
a càrrec de l’anunciant. Si són
imatges: en jpg o tif a 300 dpi
i amb les mides reals de l’a-

nunci. Si són documents vectorials de Freehand o Illustrator també amb les mides reals
de l’anunci i amb la tipografia convertida en traçat; i si té
vincles d’imatge enviar
també el vincle.
- Un cop lliurats els originals,
no es permetran canvis ni
anul·lacions de l’anunci.

Preu
mensual

Preu
trimestral

Preu
semestral

Preu
anual

Pàgina interior sencera:
39 x 29 cm

320,00 €

840,00 €

1.440,00 €

2.800,00 €

Contraportada sencera:
39 x 29 cm

400,00 €

1.050,00 €

1.800,00 €

3.500,00 €

Mitja pàgina interior:
19,50 x 29 cm

160,00 €

420,00 €

720,00 €

1.400,00 €

Faldó interior:
9,75 x 29 cm

80,00 €

210,00 €

360,00 €

700,00 €

Faldó portada:
9,75 x 29 cm

100,00 €

262,60 €

450,00 €

875,00 €

Mòdul senzill interior:
9,75 x 14,50 cm

40,00 €

105,00 €

180,00 €

350,00 €

> dissabtes 2, 16 i 23 de
febrer
Taller de mecànica
Horari: de 16 a 19 h
Inscripcions: Espai Jove
El Galliner
Organitza: Ajuntament
> divendres 15 de febrer
Tastet de batuka
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove
El Galliner
Organitza: Ajuntament
> divendres 22 de febrer
Torneig de Play
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove
El Galliner
Organitza: Ajuntament
> divendres 29 de febrer
Tastet d’Automaquillatge
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove
El Galliner
Organitza: Ajuntament

Els preus són sense IVA

Recepta de cuina

Merluza buenavista
Ingredients:

Antonia Hernández Izquierdo

- 1 kg y medio de merluza abierta sin espina
- 200 g de palitos de cangrejo
- 200 g de gambitas peladas
- 3 huevos duros
- 1 tarro de mahonesa
Elaboració:
1. Picar los palitos de cangrejo, las gambas y
el huevo duro y mezclar todo con la mahonesa.
2. Preparar la merluza en una bandeja (untada con mantequilla o aceite)
3. Salar ligeramente la merluza.

4. Con el preparado anterior cubrir toda la
merluza, adornar con unas tiras de pimiento morrón (al gusto de cada uno).
5. Poner al horno durante 20 min. a 180 ºC
y lista para servir, en la misma bandeja
del horno.

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 d’una fotografia i del nom de la persona que la facilita.
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AGENDA
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.
> fins al 9 de febrer
Fanals
Fotografia. A càrrec de l’artista Jordi Casanova.
> del 10 de febrer fins al 7 de
març
Eix Molins de Rei- Lliçà
Disseny gràfic i instal·lació.
A càrrec dels artistes Jaume
Prat i Màrius Gómez.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 96
Més informació:
629 06 42 81;
espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

> divendres 1 de febrer
RACÓ DEL CONTE
“Encarnastolta’t”
A càrrec de Carme Romero i
Vanesa Cabeza.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

> dissabte 2 de febrer
ESPECTACLE INFANTIL
Rediversió
A càrrec de la companyia Set
de So.
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: adults, 5 euros; nens i
nenes, 3 euros; socis, 3 euros
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza:
Ateneu L’Aliança

> dissabte 2 de febrer
FESTA
Carnaval

Espectacle infantil, rua i festa.
Hi haurà un concurs de disfresses amb premis que contemplarà les categories de carrossa, comparsa, grup i
individual/parella. Les entitats inscrites al Registre municipal i que participin a la festa
amb una carrossa o una comparsa i que compleixin les bases dels concurs, rebran un
ajut econòmic, que hauran de
sol·licitar.
Programació:
- 18 h, a l’Ateneu L’Aliança: espectacle infantil a càrrec del
grup Set de So
- 19 h, al carrer de l’Aliança:
concentració de la rua de
Carnaval
- 19.30 h, des del carrer de l’Aliança: sortida de la rua de
Carnaval
- 20.30 h, a l’Ateneu l’Aliança:
festa de Carnaval amb lliurament de premis.
Més informació:
www.llicamunt.cat i regidoria
de Cultura
Organitza: Ateneu L’Aliança i
Comissió de Festes

CURSOS
Català
Segon quadrimestre (2008).
Data de les inscripcions: del
4 al 8 de febrer
Dies i horari de les inscripcions:
- dilluns, dimarts i dijous, de
17.30 a 20 h, a l’Ajuntament
- dimecres, de 17.30 a 20 h, al
Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Servei Comarcal
de Català del Vallès Oriental

> dissabte 16 de febrer
MUDA’T
Carta d’una desconeguda
Espectacle de teatre. A càrrec
d’Emma Vilarasau, Marta
Marco, Carlota Olcina i Ivana
Miñoz. Les quatre actrius interpreten una mateixa dona
enamorada en silenci.
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Entrades: anticipades i socis,
15 euros; a taquilla, 18 euros;
menors de 18 anys, 12 euros

Més informació: regidoria de
Cultura
Organitza: Ajuntament

> dissabtes 16 i 23 de febrer i
1 i 8 de març
TROBADA
Preparació del concert del
Palau Sant Jordi
Per a alumnes de l’Escola de
Música La Vall del Tenes.
Lloc: Lleida, Girona, Reus i
l’Auditori de Barcelona
Més informació: Escola de
Música La Vall del Tenes
Organitza: Escola de Música
La Vall del Tenes

> del 18 al 22 de febrer
LA PETITECA
Taller de puzzles
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN
> divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer
ACTIVITAT
Ball
Amb música en directe.
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran
> diumenge 10 i dilluns 11 de febrer
CARNAVAL
Platja d’Aro
Visita a Pals, estada a l’hotel “La terrassa” de Platja d’Aro, visita a
Platja d’Aro, sopar i festa de Carnaval amb música en viu i concurs
de disfresses i visita a la fàbrica de xocolata Torras de Banyoles.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent Gran
Preu: 89 euros
Més informació: Casal de la Gent Gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

XERRADES
Projecte ENCAIX-Servei de
Col·laboració entre famílies
A càrrec de la tècnica del Consell Comarcal encarregada del
projecte.

Dissabte 8 de març
GRAN CALÇOTADA
“El Alamo”
Esmorzar i calçotada per dinar al restaurant “El Alamo”, amb
tarda de ball. Visita a unes caves del Sarral i passeig per Montblanc.

> dijous 21 de febrer
Hora: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent Gran
Preu: 45 euros
Més informació: Casal de la Gent Gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

> dimecres 27 de febrer
Hora: 18.30 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Ajuntament

> divendres 29 de febrer
ACTIVITAT
“Sopars de Ca la Coixa”
Amb temes actuals i distrets.
Organitza: Alternativa Lliçà
per a Tots

CURS
Alfabetització d’adults
Aprendre a llegir i escriure.
Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 15.30 a 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran

Del 20 al 24 de març
SETMANA SANTA
Encantos de Francia (El Perigord/Rocamadour)
Primer dia: Origen-Carcassone-Rocamadour (visita a Carcassone); segon dia: Sarlat-Perigord Negre-Passeig a Gabarra- Rocamadour (coneixença de la vall de Dordogne i els castells de Belcastel i la Treine, visita a Sarlat i creuer a Gabarra); tercer dia:
Rocamadour-Figeac-Rocamadour (visites a Rocamadour i Figeac); quart dia: Rocamadour-Gouffre de la cave-Poblacions del
Quercy-Rocamadour (visites a les Goufres de la cave i algunes poblacions del Quercy); cinquè dia: Rocamadour-Figueras-Origen.
Allotjament en hotel.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent Gran
Preu: 590 euros
Més informació: Casal de la Gent Gran
Organitza: 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
93 841 66 22
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10

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

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

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

ADRECES DE LES FARMÀCIES

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

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 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS

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

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

LA2 LA SERRA - EL PLA

Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05

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

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

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

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

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

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

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80

Farmàcia Galcerán: 2 i 3
Farmàcia Trullols: 9 i 10
Farmàcia Portabella: 16 i 17
Farmàcia Valeta: 23 i 24

LLIÇÀ D’AMUNT

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Esplai
93 841 56 95

FEBRER

LA2 EL PLA - LA SERRA

PINEDA VALLÈS
CAN COSTA
CA L'ARTIGUES
CAN FARELL
PINEDA FEU
EL PLA
LLIÇÀ CENTRE

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01

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

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71

Dissabtes tarda: de 4.30 a 8 h
Diumenges i festius: matins de 10 a 1 h

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.

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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