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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Situació límit de sequera: prenem mesures!
La situació límit de sequera obliga a l’adopció
de mesures excepcionals com la prohibició
del reg de jardins i omplir piscines amb aigua
potable.
PÀG. 3

La manca persistent de pluges
obliga a restringir el consum
d’aigua potable exclusivament per usos de boca o higiènico-sanitaris. Es prohibeix, per tant, els usos no
imprescindibles com és el reg
de jardins, l’emplenament de
piscines, les neteges de carrers
i altres, tant en l’àmbit públic
com en el privat. L’incompliment d’aquestes mesures podrà ser sancionat. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha
emès un Ban al respecte.

Nº 145 LLIÇÀ D’AMUNT
Planta baixa de 3 hab. sala menjador,
cuina amb safareig i 1 bany complet.
Terres gres, alumini climalit i calefacció.
252.500 € / (42 MM)

Per altra banda s'han emprès
diferents actuacions d'estalvi
d'aigua potable, com desactivar els regs automàtics de zones verdes, revisar tots els mecanismes amb aigua dels
equipaments municipals, cancel·lar l'ús d'aigua de xarxa
per neteja de carrers o contenidors o informar específicament als grans consumidors,
entre altres.
Cal que tots siguem conscients
de la situació i contribuïm al
compliment de les restriccions.

Nº 178 BIGUES
Torre molt ben ubicada de 3 hab., sala
menjador amb llar de foc, cuina reformada, 2 banys i 2 trasters. Calefacció i
a. c., reg automàtic, alumini climalit.
Terreny de 450 m2 aprox.

Nº 268 LLIÇÀ D’AMUNT

1175 m2.

336.600 € / (56 MM)

Precio: 1200 €/mes

Torre de lloguer moblada de 4 hab., 2
banys, gran sala menjador i garatge de
140 m2 amb sostres alts. Terreny de
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OPINIÓ
Editorial
Certament, el control de l’ús públic d’aquestes mesures és relativament senzill, però el de l’ús privat és molt més complex.
Per això faig una crida a la responsabilitat i consciència del ciutadà, perquè no hem de perdre de vista que l’aigua és un bé bàsic però escàs, que cal preservar-lo i administrar-lo correctament. Crec que és el moment de demostrar-nos a nosaltres
mateixos, i donar exemple als nostres fills, de què som capaços
realment d’estalviar aigua.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

El passat 1 de febrer el sistema d’abastament d’aigua potable
Ter-Llobregat va entrar en fase d’excepcionalitat 2 i això vol
dir que s’han pres mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics.
Lliçà d’Amunt és un dels molts municipis afectats per
aquesta mesura. De la relació d’usos prohibit amb subministrament d’aigua potable a través de la xarxa municipal d’abastament, en destaquem uns quants que, per l’estructura del
nostre municipi, són les més comunes: regar jardins, horts i
zones verdes, siguin privades o públiques; aigualeig de vials;
neteja de vehicles en llocs privats; i omplir piscines, siguin
privades o públiques.

Enquesta ciutadana

Des de l’ajuntament s’han pres mesures de reducció del consum públic d’aigua potable, com la desactivació del reg de zones verdes o la utilització d’aigua de pou per a neteges, i també
es faran actuacions encaminades a reduir el consum d’aigua en
l’àmbit privat, com pot ser controlar el frau, reduir la pressió,
promoure els difusors, incrementar el preu dels grans consums, inspeccionar els consums mensualment i no trimestralment, afavorir el pas dels aforaments a comptadors, aprovar
una ordenança d’estalvi d’aigua, informar al ciutadà de com es
pot estalviar aigua, etc.
Però aquestes mesures, tot i que ajuden, sempre seran insuficients sense la plena implicació de la societat civil i la col·laboració ciutadana. Hem de ser molt conscients del greu problema que ara ja estem patint i hem de ser conscients de què
aquest problema, al llarg dels anys, anirà a més.

És conscient de la sequera i fa alguna cosa per restringir l’ús de l’aigua?

Jo a casa m’he comprat una
bomba perquè tinc un pou i
l’utilitzo per les plantes i per
netejar a fora. Després, a casa,
fem el que podem, perquè tenim un nen petit, i gasta molta
aigua. Però, estem conscienciats que, si no fem alguna
cosa, s’acabarà l’aigua i els nostres fills ho patiran.

Parlant amb una colla sobre
aqueste tema, vam acordar que
totes les aigües de les rentadores es podien reaprofitar. Es
tracta que l’aigua de la rentadora no vagi directament al
desguàs, sinó a un safareig o a
un cubell, i reaprofitar-la per
regar les plantes, etc.

Jo intento gastar poca aigua.
Però, tinc una piscina i, a l’estiu,
el sol l’evapora, i quan baixa de
nivell, he d’afegir-hi aigua. Intento gastar poca aigua al rentar
els plats i a l’hora de fer servir el
vàter. Però, són mesures que sempre he fet. No em banyo mai, només em dutxo i, com que faig esport, ja em dutxo al gimnàs. Tinc
un jacuzzi i en quatre anys només
l’he fet servir una vegada. A l’hora
de regar també vigilo.

Jo sóc conscient de l’aigua des de
petit, quan anava amb portadores amb aigua. A casa sempre
hem estat molt conscients que cal
tancar l’aixeta i no malgastar aigua. No entenc que la gent no estigui més conscienciada amb
aquest tema. La gent si no és per
força, no fan cap esforç. A més, si
es construeix, s’ha de tenir aigua
abans. Si no hi ha aigua, no hi ha
vida.

Sempre he pres mesures d’estalvi
d’aigua, sóc conscient que és un
bé escàs. Miro de no gastar-ne
més del compte a l’hora de rentar
els plats, rentar-me les dents, regar les plantes...

Laura Ballesteros
Ca l’Esteper

Elvira Gardenyes
Ca l’Artigues

Cinta Caballé
Ca l’Artigues

Ramon Puig
Centre urbà

Maria Alabau
Centre urbà

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL

La situació límit de sequera obliga a restringir
el consum d’aigua potable
La manca persistent de pluges ha provocat l’activació de l’estadi d’excepcionalitat 2 a la conca del Ter-Llobregat, entre
d’altres, previst al Decret de sequera ordenat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Això obliga a restringir el consum d’aigua potable exclusivament per usos de boca o higiènico-sanitaris. Es prohibeix, per
tant, els usos no imprescindibles com és el reg de jardins, l’emplenament de piscines, les neteges de carrers i altres, tant
en l’àmbit públic com en el privat. L’incompliment d’aquestes mesures podrà ser sancionat.

PANTÀ DE SAU

La manca persistent de pluges al
nostre país finalment ha posat
en compromís l'abastament
d'aigua potable. El Decret de sequera de la Generalitat de Catalunya, emès l'any passat, preveia
dos escenaris d'excepcionalitat
en funció de l'estat de les reserves dels embassaments de Catalunya i a principis de febrer vam
entrar en el segon escenari a la
conca del Ter-Llobregat, que és
la que abasta d'aigua per potabilitzar a la meitat de la població
de Catalunya, entre la qual es
troba el nostre municipi. Per altra banda, les previsions meteorològiques no són optimistes i,
per tant, ens hem de preparar
per un estiu molt sec.
Això obliga forçosament a
prendre mesures dràstiques
per assegurar que l'aigua que
es potabilitza es destina exclusivament a consum de
boca o a usos higiènics i sanitaris imprescindibles. Per
aquest motiu queda prohibit
utilitzar aigua de la xarxa

d'abastament per a usos com
el reg de jardins, la neteja de
carrers o l'emplenament de
piscines.
L'Ajuntament ha decretat
aquesta restricció mitjançant un
Decret d'Alcaldia. Aquesta in-

formació s’ha difós mitjançant
diverses accions com l'emissió
d'un Ban, el web municipal, enviament de correus electrònics,
SMS, cartes, celebració de reunions, etc, així com està elaborant una ordenança que asseguri
el màxim estalvi d'aigua i que
caldrà aprovar a la màxima celeritat. Per altra banda s'han emprès diferents actuacions d'estalvi d'aigua potable, com
desactivar els regs automàtics de
zones verdes, revisar tots els mecanismes amb aigua dels equipaments municipals, cancel·lar l'ús
d'aigua de xarxa per neteja de
carrers o contenidors o informar
específicament als grans consumidors. Altres iniciatives preses
són l'habilitació d'un pou per
poder extreure aigua no tractada
per a usos de reg, neteges i emergències, l'increment de l'extrac-

ció d'aigua de pous per disminuir la dependència de la conca
del Ter, la reinjecció de l'aigua de
la piscina a l'aqüífer o la planificació d'una campanya de substitució dels sistemes de comesa
d'aigua mitjançant aforadors a
sistemes amb comptador.
La tipologia de Lliçà d'Amunt,
que és el segon en el rànking de
piscines per municipi a Catalunya i amb un gran nombre de
jardins privats, fa difícil que tota

Protecció civil de Lliçà d’Amunt
millora la seva formació
i amplia la plantilla

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha adoptat
diverses mesures d’estalvi com:
a) Augment de l’extracció d’aigua procedent de pous propis
(de 296.000 m3 el 2007 a 542.000 m3 previstos pel 2008),
a càrrec de Sorea.
b) Habilitació d’un pou per poder extreure aigua no tractada
per a usos de reg, neteges, obres o emergències.
c) Desactivació dels regs de les zones verdes municipals.
d) Prohibició del consum d’aigua potable per a serveis de neteja viària o de contenidors.
e) Campanya de revisió de sistemes d’aforaments domèstics i
foment del canvi a comptadors.
f ) Campanya de revisió d’instal·lacions municipals.
g) Comunicats als domicilis, establiments i empreses identificats com a grans consumidors.
h) Redacció d’una ordenança específica que reguli diversos aspectes relacionats amb l’estalvi d’aigua, en especial els consums superiors a les dotacions mínimes per cada habitatge.

la població adopti les mesures
adequades i requerirà fer una labor pedagògica important, així
com un control progressiu d'aquells incompliments de les restriccions. Cal que tots siguem
conscients de la situació i contribuïm al compliment de les
restriccions. Us demanem que
en feu partícip el vostre entorn,
que estalvieu aigua.
Disposar d'aigua és a les nostres mans.

L’associació de voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, seguint amb la línia de
millora continuada de la seva
formació, ha realitzat durant el
passat més de gener els cursos
de SVB (suport vital bàsic)
més DESA (desfibril·lador extern semi- automàtic) i el socorrisme de primera intervenció
nivell II.
Els motius principals per a la
realització d’aquests cursos
han estat la formació dels

nous voluntaris i per al reciclatge dels voluntaris més veterans que ja eren socorristes i
sobretot per actualitzar-se
amb els nous protocols de reanimació.
Actualment, aquesta associació, compta amb 35 voluntaris
on hi ha dos infermers, quatre
tècnics en transport sanitari
(els quals treballen al SEM) i
la resta són socorristes.
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

EDUCACIÓ

S’inaugura la nova deixalleria
de Palaudàries

Què fem quan s’acaba l’ESO?,
xerrada informativa
per a pares i mares

La nova deixalleria de Palaudàries s’inaugurarà el dissabte 29 de març.
Aquesta instal·lació de recollida selectiva complementarà la que ja funciona al centre des de l’any 1999 i donarà servei a tot el sector occidental
del municipi: els barris de Can Salgot, Mas Bo, Can Lledó, Can Roure, Palaudalba i Can Rovira Nou i Can Rovira Vell, amb un volum total de població d’uns 5.000 habitants.

L’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Lliçà, l’Ajuntament i el Servei d’Ocupació de
la Vall de Tenes (SOVT) organitzen una xerrada per tal d’orientar, informar, aclarir dubtes i donar coneixement de
tots els tipus de recursos que hi
ha, tant al municipi com a la
comarca, per tal de saber què
fer quan s’acaba el 4t curs
d’ESO, ja s’hagi aconseguit el
graduat o no. La xerrada està
adreçada als pares i mares dels
nois i noies que estan fent 4t
d’ESO.

Aquesta xerrada, que comptarà
amb la presència de la Regidora
d’Educació de l’Ajuntament,
Elisenda Montserrat, tindrà lloc
el dimarts 4 de març, a les 19.30
h, al menjador de l’IES Lliçà.
El director de l’IES Lliçà, la
tècnica de promoció econòmica de la Vall del Tenes, la responsable de la regidoria d’Educació i la informadora juvenil
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt seran els encarregats de
conduir aquesta xerrada, que
acabarà amb un refrigeri i l’entrega d’un díptic informatiu.

Els escolar visiten l’Ajuntament

EL REGIDOR D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS I LA REGIDORA D’OBRES I SERVEIS SUPERVISANT LES OBRES

La deixalleria de Palaudàries
té una superfície de 3.500 m2
i dos nivells per facilitar la
descàrrega dels residus des
dels vehicles als contenidors.
El seu disseny facilita l’entrada i sortida tant de vehicles
particulars com dels camions
per retirar els contenidors
plens. Des del punt de vista

urbanístic i paisatgístic, la
deixalleria s’ha construït en
un terreny d’equipaments que
queda protegit visualment del
carrer de Palau per una pantalla vegetal.
Les obres han costat uns
250.000 euros, dels quals
148.000 euros els ha subvencionat l’Agència de Residus de

Catalunya, organisme adscrit
al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A la inauguració està
prevista l’assistència de Genoveva Català, gerent de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, així com el president i
el gerent del Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Els alumnes de 3r del CEIP
Rosa Oriol van visitar l’Ajuntament, el 7 de febrer passat.
Durant la visita, se’ls van ensenyar les dependències municipals, se’ls va explicar el funcionament de l’Ajuntament i
l’Alcalde, Ignasi Simón, els va
rebre i va respondre les seves
preguntes. Els nens i nenes

també van rebre un obsequi
per part de l’Ajuntament: un
puzzle amb una imatge del poble feta pel fotògraf Màrius
Gómez.
Anteriorment, l’11 de de
sembre passat, van visitar
l’Ajuntament dos grups d’alumnes de 3r del CEIP Miquel Martí i Pol.

EDUCACIÓ

Inici del període de preinscripcions curs 2008-2009:
Del 25 de març al 4 d’abril
Enguany, el Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya ha aprovat les
normes de preinscripció i
matrícula per al curs 20082009 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació
primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional,
artístics, d'esports, d'idiomes

o de formació de persones
adultes.
Per fer la preinscripció als centres educatius de Lliçà d’Amunt s’ha de demanar dia i
hora de visita als telèfons que
s’indiquen. Les preinscripcions
cal fer-les al centre de preferència, entre el 25 de març i el
4 d’abril, ambdós inclosos.
CEIP Miquel Martí i Pol:
93 860 75 05

CEIP ROSA ORIOL

CEIP Països Catalans:
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol:
93 841 66 22
CEIP Sant Baldiri:
93 84146 52
IES Lliçà:
93 8416625
A l’IES Lliçà, la Jornada de
Portes Obertes serà el dia 12
de març, a les 18.00h.
CEIP MIQUEL MARTÍ I POL
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Comencen les activitats del Pla d’Igualtat
municipal 2008
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de la Regidoria de Gent Gran i
Benestar i Família, entre els serveis que ofereix a la ciutadania, inclou
accions per a la Igualtat de Gènere, amb l’objectiu de sensibilitzar la població i potenciar la participació de les dones.

Aquestes accions es concreten
cada any en el Pla d’Igualtat
municipal. El primer trimestre de l’any conté una data
important: el 8 de març, Dia
Internacional de les Dones,
que vol recordar la desigualtat
i les lluites de les dones arreu
del món i que també vol ser
una celebració més festiva on
es tinguin presents els guanys
obtinguts. Entre les activitats
que s’organitzen per commemorar aquest dia hi ha la lectura d’un manifest, que enguany serà el divendres 7 de
març, on l’Ajuntament desitjaria que s’hi apleguessin totes
les dones i els homes de Lliçà
d’Amunt. En aquest manifest,
l’Ajuntament sosté que només
sota el convenciment i la vivència quotidiana amb acti-

tuds i valors entorn la Igualtat
entre dones i homes serà possible construir societats més
democràtiques, lliures i respectuoses.
Dins de les activitats del Pla
d’Igualtat municipal del 2008,
la regidoria de Gent Gran i Benestar i Família ha creat l’Espai
Dona a la web municipal, on
hi ha informació d’interès per
a totes les dones del municipi i
un correu de consulta on-line
per facilitar la comunicació,
on les dones poden plantejar
les seves necessitats i demanar
informació específica. Aquestes consultes són d’absoluta
confidencialitat –segons la
normativa sobre protecció de
dades personals– i només hi tenen accés els professionals responsables.

Enguany, la coincidència entre el Dia Internacional de
les Dones i la jornada de reflexió de les Eleccions Generals ha ajornat algunes de les
activitats previstes, que tindran lloc el mes d’abril, com
és el cas del Concurs de fotografia “La dona lliçanenca en
qualsevol espai de participació comunitària” amb l’objectiu de fer protagonistes a
les dones del municipi i que
premiarà la foto més original
i més significativa sobre la
seva realitat, i l’exposició
“Dones grans, grans dones”
que s’exhibirà al Casal de la
Gent Gran també el mes d’abril.
PLA D’IGUALTAT 2008
Fem Igualtat. Implica-t’hi!

MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2008.
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Avui ningú no qüestiona el
convenciment sobre la necessitat de construir entre dones i
homes una societat més justa i
igualitària, on tothom tingui
reconeguts els mateixos drets i
les mateixes oportunitats en
tots els àmbits on es desenvolupen les persones.
Aquest convenciment es veu reforçat per mesures efectives i reals que tenen per finalitat promoure i establir la Igualtat de
Gènere. Amb tot, les desigual-

tats no han desaparegut i la violència, la manifestació més punyent contra la dona, continua
fent presència, mostrant la cara
més horrible de la nostra societat.
Avui 8 de març FEM UNA
CRIDA a totes les persones
per a que participin, defensant, incorporant i consolidant
valors, pràctiques i actituds,
que han de fer possible la
Igualtat de Gènere i per extensió la justícia i l’equitat social. I

MANIFESTEM que malgrat
els avenços cal continuar defensant:
• El drets de les dones en tots
els àmbits, impulsant i fomentant la participació i la
lliure expressió.
• El respecte vers les seves decisions entorn aspectes fonamentals que l’afecten com a
persona i l’existència de mitjans i recursos al seu abast
per a que aquestes siguin
operatives.

Programa d’activitats de març:
Taller “Hi havia una vegada
una nena…”

Casal de la Gent Gran
Dimecres, 5, 12 19 i 26 de març
De 15: 00 a 17:00 h
gratuït

Taller “Princeses i guerrers.
La coeducació a casa”

Centre Cívic Palaudàries
Dijous 6 de març, a les 18:00 h.
gratuït

Cinefòrum “Herència”
de Paula Hernández

Centre Cívic Ca l’Artigues
Divendres 7 de març a les 20:00 h.

Lectura del Manifest
Dia Internacional de les Dones

Divendres 7 de març a la plaça Rafael Casanovas a les 13:00 h.

Sopar del 8 de març
organitzat per l’Associació
“Dones del Tenes”

Divendres 7 de març al restaurant Roca Vell a
partir de les 21:00 h.
Tel. 93 864 32 58 (Anna)

Aquest mes de març també comença
l’activitat següent:
Curs d’Alfabetització Informàtica per a dones:
Iniciació a l’Ofimàtica
Inici del 31 de març al 3 de juny
De dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 h.
Servei Local d’Ocupació (SOVT)
Preu: 12 euros
Inscripcions: del 4 de febrer al 14 de març, telèfon 93 841 58 12

I continuen funcionant les activitats següents:
Tallers de l’Associació de Dones del Tenes
• Microgimnàs a Ca l’Artigues, els dijous de 19:00 a 20:00 h.
• Autoestima a la Sala Polivalent dels Galliners, els divendres
de 9:30 h. a 11:30 h.

A més, recordem que hi ha els Serveis d’Atenció
a les Dones:
PADI (punt d’Assessorament sobre la Igualtat d’Oportunitats)
• Atenció social
• Atenció psicològica
• Atenció jurídica
• Grup de suport terapèutic per a dones amb dolor crònic.
• Tel. 93 841 52 25

• L’existència de mesures que
l’ajudin a portar una vida
digna i sense violència.
• La coeducació i la responsabilitat compartida.
• El seu reconeixement al creixement, l’evolució i la millora de les nostres societats.
• El seu dret a l’ocupació i al
treball amb les mateixes

oportunitats i tracte que totes les persones.
Des del món local es continua
amb el mateix compromís d’impulsar i introduir la perspectiva
de gènere en totes les línies d’actuació política del municipi,
amb l’objectiu d’ aconseguir una
ciutadania conscient, activa i
responsable a Lliçà d’Amunt.
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JOVENTUT

L’Ajuntament organitza un
concert de l’artista uruguaià
Jorge Drexler
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt portarà l’artista uruguaià Jorge Drexler a
Lliçà d’Amunt amb el seu espectacle “Cara B”.

JORGE DREXLER

El concert tindrà lloc el divendres 7 de març, a les 22 h, al
Pavelló de l’IES Lliçà. Els
preus de les entrades, que seran diferents segons la situació,
estan per concretar. Per a més
informació, podeu contactar
amb la Regidoria de Joventut.
Jorge Drexler és un artista excepcional, que sap barrejar
com ningú l’electrònica i la
poesia, aconseguint cançons
que segueixen la millor tradició dels grans cantautors,
però en les quals també tro-

El Consell Comarcal col·labora en el finançament
del Pla Local de Joventut

bem textures úniques, on la
sensibilitat i els ritmes aconsegueixen fer un equip perfecte.
Acompanyat únicamente per
les guitarres i els samplers tan
característics de la seva música,
l’artista uruguayà Jorge Drexler farà un repàs a las cançons
que normalment no toca en els
seus concerts amb banda, però
també tocarà els seus temes
més coneguts i fins i tot s’atrevirà amb versions dels compositors admirats.

La Fundació
Vicente Ferrer
felicita l’Ajuntament
La Fundación Vicente
Ferrer ha agraït a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
l’esforç realitzat per l’organització del concert i el
sopar a benefici d’aquesta
fundació que va tenir lloc
el 27 d’octubre passat.

ACTE DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ

El Consell Comarcal i 11 municipis del Vallès Oriental, entre els quals Lliçà d’Amunt,
van signar, el 6 de febrer passat,
un conveni de col·laboració per
al cofinançament de la contractació dels plans locals de joventut d’aquests municipis.

Els plans locals de joventut dels
municipis són una proposta de
planificació i intervenció estratègica que ha de ser l’eina bàsica
per recollir les diferents actuacions en matèria de joventut en
funció d’un diagnòstic previ de la
realitat juvenil de cada municipi.

L’ALCALDE, IGNASI SIMÓN, SIGNANT EL CONVENI

Els plans locals de joventut són
l’eina de treball que ha de permetre fer polítiques integrals
de joventut des de la proximitat municipal.
El Consell Comarcal ha materialitzat el seu suport als
plans locals de joventut mu-

nicipals amb la iniciació d’un
projecte mancomunat per a
la realització d’un estudi de
la realitat juvenil amb els
ajuntaments que han subscrit
aquest conveni, gestionat a
través d’una entitat externalitzada.

Fa més de trenta anys que
la Fundación Vicente Ferrer treballa a Anantapur
compromesa amb el
desenvolupament de la
comunitat que formen
els dàlits o intocables i els
grups tribals, una de les
zones i una de les comunitats més pobres i excloses del planeta.
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TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

El corredor de Bus Exprés de la Vall del Tenes
segueix avançant
Els Alcaldes de les cinc poblacions per on transcorre el corredor de Bus Exprés de la Vall del Tenes,
un representant de la PTP i un altre de la DGTT es
van reunir per presentar oficialment la proposta
del nou servei d'autobús i poder incloure el projecte en el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012.
treballs previs al projecte, ja
que és complex i novedós. El
projecte inclou diverses administracions i es recolza sobre
diferents Plans, ja que afecta
infraestructures, serveis i planificació. A més, es tracta
d’una proposta sense precedents a Catalunya. Per aquest
motiu, s’ha proposat la redacció d’un projecte que reculli
tots els camps, marqui les fases d’implantació del servei i
les obres o actuacions lligades
al projecte, així com els terminis en el temps. A més, properament, se signarà un conveni, que s’intentarà que sigui
a tres bandes, entre la Generalitat, la Diputació i els Ajuntaments. La PTP seguirà vinculada com a impulsora de la

Els alcaldes de les cinc poblacions per on transcorre el corredor de Bus Exprés de la Vall del
Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del
Vallès) i un representant de l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP) es van
reunir, el 17 de gener passat, a
Barcelona, amb Manel Villalante, director general de la Direcció General de Transport Terrestre (DGTT), per tal de
presentar oficialment la proposta del nou servei d’autobús i
iniciar els tràmits pertinents per
poder incloure el projecte en el
Pla de transport de viatgers de
Catalunya (PTVC) 2008-2012.
En el transcurs de la reunió es
va parlar de com enfocar els

REUNIÓ DE TREBALL A LLIÇÀ D’AMUNT

proposta i aportarà el seus coneixements sobre el transport
de viatgers al llarg de la redacció del projecte.
Prèviament a la redacció i a
la signatura del conveni, els
alcaldes presentaran la proposta del corredor de Bus
Exprés de la Vall del Tenes
formalment a la Diputació
de Barcelona, ens que gestiona les carreteres per on

transcorrerà el servei, per tal
d’oferir-li la possibilitat que
formi part del conjunt d’administracions que participaran en el projecte.
Un cop formalitzat el conveni, es traurà a concurs la
redacció del projecte del corredor de Bus Exprés de la
Vall del Tenes, amb la intenció que estigui enllestit en
uns quatre mesos i, així, po-

der-lo incorporar a l’aprovació definitiva del PTVC
2008-2012.
Abans de la reunió amb la
DGTT, tant els tècnics dels diferents municipis com els alcaldes, van mantenir reunions
de treball, durant les quals van
aportar documentació complementària a la proposta inicial, signada el passat 17 de setembre, a Parets del Vallès.

Transport urbà de Lliçà d’Amunt
Comparativa d'utilització de transport urbà
de Lliçà d'Amunt per anys
172.335

Autobusos en servei i places ofertades

192.403

149.779

126.376

91.348

Taula de preus

60.089

1999

20.289

1999

2000

2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bitllet senzill 0,60 € 0,60 € 0,75 € 1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 1,20 € 1,25 € 1,30 €

34.052

3.073

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

T-10
BITLLET
TITOL

N/I
100%

N/I

5,32 € 5,60 € 5,80 € 6,00 € 6,30 € 6,65 € 6,90 € 7,20 €

100% 41,5 € 24,2 € 19,2 € 14,7 € 13,1 € 14,3 € 13,7 € 13,7 €
58,5 € 75,8 € 80,8 € 85,3 € 86,9 € 85,7 € 86,3 € 86,3 €
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CULTURA

Verdades ocultas y medias mentiras,
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’espectacle de música Verdades ocultas y medias
mentiras a l’Ateneu L’Aliança. Serà el diumenge 30 de març, a les 19 h.

PEDRO JAVIER GONZÁLEZ TRIO

L’espectacle anirà a càrrec de
Pedro Javier González, músic
barcelonès, compositor, intèrpret i productor, distingit
pel seu particular llenguatge
amb la guitarra, que ens oferirà un viatge musical, partint del caràcter flamenc fins
a l’horitzó de la fusió, acompanyat pel baixista Toni Te-

rré i el bateria i percussionista Roger Blavia.
Després d’haver acumulat diversos premis en l’àmbit de la
guitarra, Pedro Javier també es
llença a la ruta del mapa musical acompanyant a figures com
Toti Soler, El último de la fila,
Alejandro Sanz, Maria del Mar
Bonet o Joan Manuel Serrat.

Les entrades anticipades i
per als socis de l’ateneu L’Aliança costen 10 euros; a taquilla, 12 euros; i per als menors de 18 anys, 8 euros. Per
a més informació, podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura. Les entrades estaran
a la venda a partir del dia 3
de març a l’OAC.

La carrossa Pirates el Menut, guanyadora
del Concurs de disfresses de la Festa de Carnaval
Lliçà d’Amunt va celebrar la
Festa de Carnaval, el 2 de febrer passat. La festa va començar amb un espectacle infantil
a l’Ateneu l’Aliança a càrrec de
la companyia Set de So. Seguidament, al carrer de l’Aliança,
es van fer les inscripcions del
concurs de disfresses (individuals, parelles i grups) i va començar la Rua de Carnaval,
animada per una xaranga i encapçalada per un cadillac blanc
amb la Carnestoltina, substituta del Rei Carnestoltes, que
fins i tot anava amb escoltes.
La rua va recórrer els carrers de

l’Aliança, Folch i Torres, plaça
de Catalunya, Mossèn Cinto
Verdaguer, Folch i Torres,
Aliança, Anselm Clavé, Francesc Macià, Baronia de Montbui, Anselm Clavé i Ateneu
l’Aliança. A meitat del recorregut, davant de l’Ajuntament,
la rua es va aturar i la Carnestoltina va pujar al balcó de la
Casa Consistorial, des d’on va
saludar tothom i va donar pas
a un pregó gravat del Rei Carnestoltes per a tots els participants. La rua va acabar a l’Ateneu l’Aliança amb una Festa de
Carnaval, on es van donar els

LA XARANGA

premis del concurs de disfresses. S’hi van inscriure 27 disfresses individuals o de parella,
5 de grup, 2 de comparsa i 3
de carrossa.
Premis del Concurs
de disfresses:
• Millor disfressa individual o
de parella (100 euros): Mossèn i la Bruixa
• Millor disfressa de grup
(comprès entre 3 i 10 persones) (200 euros): Els arreplegats
• Millor comparsa (comprès
amb més d’11 persones) (300
euros): La família Adams
- Millor carrossa (implica portar un vehicle i un mínim de
10 persones) (500 euros): Pirates el Menut
La gran participació de disfresses infantils va donar lloc
a un accèssit per a una nena
que anava disfressada de cartera.
Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i que
participaven en la categoria de
comparsa o carrossa podien
sol·licitar un ajut econòmic de
fins a 150 euros en el moment
de formalitzar la inscripció al
Concurs de disfresses.

LA CARNESTOLTINA

Les participants al Sopar de les Àvies
es tornaran a aplegar al voltant
d’un berenar
Les àvies que participen en el Sopar de les Àvies, que té lloc
durant la Festa Major, es retrobaran el dissabte, 15 de març, a
les 6 de la tarda, al Casal d’Avis, al voltant d’un berenar. Durant el berenar, parlaran de la sortida que hi ha pendent i de
millores i noves propostes per al sopar de la Festa Major d’aquest any.
Les àvies que han participat en edicions anteriors rebran una
carta personal convidant-les a aquest berenar, però si hi ha alguna persona que compleix la condició d’àvia i té curiositat
per participar o per conèixer el funcionament d’aquest sopar
pot venir al berenar sense cap compromís, només cal que truqui a la regidoria de Cultura, al 93 841 52 25, per confirmar
la seva assistència, abans del 12 de març.
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ESPORTS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament contracta
el tractament de la gespa
del camp de futbol municipal

El taller de Pintura
del Centre Cívic Palaudàries
es manté des de 2005

L’Ajuntament ha contractat els serveis de l’empresa PSF GREEN
COMPANY, que es dedica a la construcció, manteniment i tractament
de la gespa de camps de futbol, tant gespa artificial com gespa natural, per tractar la gespa del Camp de Futbol Municipal.

TRACTAMENT DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

La gespa del Camp de Futbol
Municipal no està en les millors condicions, ja que no s’hi
ha fet cap tractament. Per això,
necessita un tractament per
conservar-se més temps i amb
millors condicions. Amb unes
bones condicions de la gespa,
la pilota roda més ràpid, es generen menys lesions i s’aconsegueix optimitzar el reg, és dir,
no cal utilitzar tanta aigua a l’hora de regar.
L’actuació comporta els següents treballs a realitzar:

1. Neteja de residus no desitjables (papers, fulles, pipes, etc.).
S’utilitza una màquina que incorpora un filtre calibrat pel pas
de les partícules de cautxú però
no de la brutícia no desitjada.
2. Descompactació dels materials de reompliment (sorra,
cautxú o altres materials sintètics) i homogeneïtzació de la
capa superficial.
Amb aquest treball es millora
la capacitat de drenatge de la
superfície, es recupera l’elasticitat del terreny i s’aconsegueix

que el cautxú i/o altres materials de reompliment estiguin
repartits uniformement per tot
el camp de futbol.
S’utilitzen raspalls adequats i
mecanismes específics que poden arribar fins a la capa de sorra i que són capaços de remoure tots els materials de
reompliment de manera efectiva i eficaç.
3. Aixecament de la fibra de
gespa artificial.
S’utilitzen raspalls adequats i
altres acoblaments amb moviments mecànics especials que
poden perfilar el pèl de la
gespa artificial.
4. Elaboració d’un informe
tècnic.
L’empresa elabora un informe
tècnic que conté informació
sobre l’estat del terreny abans i
després d’haver fet els treballs.
També inclou una valoració de
necessitats que servirà per
aportar una línia d’actuacions
de manteniment programada.

Una de les primeres activitats
que va iniciar-se al Centre
Cívic
Palaudàries
quan
aquest va començar a funcionar a ple rendiment l’any
2005 és el taller de Pintura.
La iniciativa va sorgir d’un
grup de dones que participaven a la gimnàstica de manteniment en el mateix equipament.
Actualment l’activitat es realitza els dimarts de 17 a 19 h i
compta amb un grup de 10
alumnes. El grup és molt estable, moltes de les persones hi
participen des del principi

però n’hi ha que s’han incorporat més recentment. També
s’ha obert l’activitat a tots els
sectors d’edats i s’hi han incorporat infants i joves.
Val a dir, que aquests darrers
mesos l’activitat ha pogut continuar gràcies a la col·laboració
del professor Raimundo Sánchez, que de manera voluntària s’ha ofert per donar les classes.
La regidoria de Participació
Ciutadana està fent gestions
perquè aquest grup d’artistes
pugui exposar les seves obres i
les puguem veure tots.

Us animeu a fer nous amics?:
Punt de Trobada
del Centre Cívic Palaudàries
Des del Centre Cívic Palaudàries neix una proposta: oferir un espai de
les instal·lacions a les persones del municipi que
vulguin fer amistats, per
trobar-se, un cop a la setmana, i parlar, fer un cafè,
compartir aficions, organitzar sortides al cinema,

sopars, excursions i altres
projectes, etc.
Si us animeu a formar part
d’aquest punt de trobada,
només heu de trucar al
Centre Cívic Palaudàries
(Dinamitzador: Cèsar Rodríguez; Tel.: 93 864 60 10
(de 16 a 22 h)) i us donaran més informació.

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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COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

El Curs d’Iniciació a Internet
i Correu Electrònic, en marxa

L’Ajuntament regala a tots
els empadronats una guia
i un punt de llibre

LA REGIDORA MARIA MARCOS AMB EL GRUP DELS DIMARTS

La regidora de Comunicació,
María Marcos, va ser l’encarregada de lliurar els diplomes,
juntament amb un obsequi, de
la primera edició del “Curs
d’Iniciació a Internet i Correu
Electrònic” que va tenir lloc al
Centre Cívic Palaudàries,
d’octubre a gener, dividit en
dos grups horaris.

Un cop el Centre Cívic Palaudàries va disposar d’equips informàtics es va programar el
“Curs d’Iniciació a Internet i
Correu Electrònic”. Aquest
curs responia a la demanda de
molts usuaris del centre que havien sol·licitat aquesta activitat.
El curs té una durada de 18 h,
repartides en 12 sessions,

d’una hora i mitja cadascuna,
i l’imparteix el dinamitzador
del centre cívic, Cèsar Rodríguez.
Les places ofertades són de 8
persones per grup (ja que només es disposa de 4 ordinadors).
La segona edició tindrà lloc de
gener a abril i la tercera edició,
d’abril a juliol.
Els horaris són els dimarts o els
dijous, de 10.15 a 11.45 h.
L’Ajuntament ha rebut una
subvenció de 2.880 euros de la
Diputació per a la realització
d’aquest curs, dins de la secció
Foment de l’ús i millora de les
Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC), del
programa de suport econòmic
a les polítiques locals Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.

Calendari dels sis cursos programats:
1r trimestre

G.1 (dimarts)

del 9 d'octubre de 2007 al 15 de gener de 2008

1r trimestre

G.2 (dijous)

de l'11 d'octubre de 2007 al 17 de gener de 2008

2n trimestre

G.3 (dimarts)

del 22 de gener al 8 d'abril de 2008

2n trimestre

G.4 (dijous)

del 24 de gener al 10 d'abril de 2008

3r trimestre

G.5 (dimarts)

del 15 d'abril al 8 de juliol de 2008

3r trimestre

G.6 (dijous)

del 17 d'abril al 10 de juliol de 2008

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.

Des de mitjan febrer, l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC)
està donant als nous empadronats/des una guia amb informació sobre els serveis i equipaments municipals, i un punt
de llibre.
Per a l’edició d’aquesta guia,
l’Ajuntament ha comptat amb
l’ajut econòmic de la Diputació
de Barcelona. Aquesta adminis-

tració va concedir 2.609,20 €,
dins de la convocatòria de subvenció Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.
El projecte s’engloba dins de
l’Àrea de Diversitat i Ciutadania i té com a objectiu ajudar a
tota la nova ciutadania que
arriba al municipi a situar-se i a
trobar aquella informació bàsica que pot necessitar.

OBRES I SERVEIS

Els canals digitals
de la Televisió de Catalunya
ja es poden veure al municipi
El repetidor de Televisió Digital Terrestre (TDT) de Televisió de Catalunya (TVC) situat a l’antena del turó de Can
Puig ja està funcionant. Per tant, tots els lliçanencs que
tinguin TDT ja poden veure TV3, C33, 3/24 i K3/300
sintonitzant el Canal 61.
Aquest ha estat el primer pas per arreglar els problemes de
cobertura de la TDT a Lliçà d’Amunt. Els repetidors de
TDT de la resta de cadenes de televisió d’àmbit estatal (els
packs de TVE, 4/Sexta, T5, A3 i Veo) ja s’han negociat i es
preveu que, properament, puguin col·locar-se i es puguin
començar a veure.

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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GOVERNACIÓ

Afectacions de la reforma del Codi Penal
en relació als Delictes contra la Seguretat Viària
La publicació de la reforma del Codi Penal en relació a conductes relatives al trànsit va entrar en vigor el 2 de desembre passat, però de manera parcial, sense que s’hagin establert, ni per part de la Fiscalia General de l’Estat ni de la Fiscalia Superior de Catalunya, instruccions sobre
les diferents interpretacions que es poden fer com a resultat de la nova
redacció de l’articulat que ha estat modificat.
Les consideracions que es fan
constar tenen l’objectiu d’establir unes pautes provisionals
per tal d’aclarir els possibles
dubtes fins a l’aclariment d’aquests per mitjà d’instruccions
detallades o bé de jurisprudència.
Cal tenir present que el títol
del Capítol on es recollien les
conductes delictives relatives al
trànsit abans de la reforma rebia la denominació de: Delictes Contra la Seguretat del
Trànsit, i aquest capítol passa a
denominar-se: Delictes Contra la Seguretat Viària.
Reformes:

1) En matèria de velocitat:
Art. 379 apart. 1
Es contempla com a il·lícit penal:
1. Superar de 60 km/h el límit
de velocitat en vies urbanes:
És a dir superar la velocitat
de 110 km/h.
2. Superar de 80 km/h el límit de velocitat establert
en vies interurbanes: Superar els 200 km/h en autovies i autopistes, els 180
km/h en carreteres convencionals i els 170 km/h en la
resta de vies fora de poblat.
Cal tenir present que les velocitats són aplicables segons les restriccions que pugui tenir el conductor
(novells, minusvàlids, etc.) i
el vehicle.
Les penes que es poden imposar per aquest tipus d’infraccions són:
1. Pena de presó de tres a sis
mesos o Multa de sis a dotze

mesos i treballs en benefici
de la comunitat entre trenta
i noranta dies.
2. En qualsevol cas privació
del dret a conduir vehicles
de motor i ciclomotor per
un temps superior a un any i
fins a un màxim de quatre.
Els procediments s’instruiran
per Judici Ràpid per delicte.
2) En matèria d’alcohol
Art. 379 apart. 2
Es contempla com a il·lícit penal:
Conduir un vehicle sota la influència de l’alcohol o drogues tòxiques o psicotròpiques (es manté la redacció
anterior a la reforma). I en
qualsevol cas serà condemnat amb les mateixes penes
que condueixi amb una taxa
d’alcohol en aire expirat superior a 0,60 mg/l, o amb
una taxa d’alcohol en sang
superior a 1,2 g/l.
Les penes que es podran imposar són:
1. Pena de presó de tres a sis
mesos o pena de multa de
sis a dotze mesos i treballs
en benefici de la comunitat
entre trenta i noranta dies.
2. En qualsevol cas la privació
del dret a conduir vehicles
de motor i ciclomotors per
un temps superior a un any i
fins a un màxim de quatre.
3) Negativa a efectuar les
proves reglamentàriament
establertes
Art. 383, anteriorment recollit a l’art. 380, aquest art. estipula com a infracció penal

El conductor que requerit per
un agent de l’autoritat, es negui a sotmetre’s a les proves reglamentàriament estipulades
per a la comprovació de les taxes d’alcoholèmia i la presència
de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
Aquest art. ja no fa referència,
ni tampoc precisa el delicte de
desobediència greu previst a
l’art. 556 del Codi Penal.
Fins ara la negativa a efectuar les proves de detecció es
podia tramitar administrativament i penalment, segons
si existien símptomes o no de
conduir sota els efectes de les
substàncies a dalt esmentades, amb la nova reforma
sempre s’aplicarà la via penal, excepte als vianants o
implicats en un accident de
trànsit que no siguin conductors.
Les penes que es poden imposar són:
1. Pena de presó de sis mesos a
un any i la privació del dret
a conduir vehicles de motor
i ciclomotors per un temps
mínim d’un any i un màxim
de quatre.
Els procediments per aquests
delictes s’instruiran pel procediment de Judici Ràpid per delicte.
4) En matèria de conducció
amb temeritat manifesta
L’art. 380 considera il·lícit
penal
Conduir un vehicle a motor o
ciclomotor amb temeritat ma-

nifesta i posar en concret perill
la vida o la integritat de les persones.
Cal tenir present que el punt 2
del present art. estipula que es
considerarà manifestament temerària la conducció en els següents casos:
• El superar en 60 km/h el límit
de velocitat en vies urbanes.
• Superar en 80 km/h el límit de
velocitat en vies interurbanes
• Superar les taxes d’alcohol de
0,60 mg/l en aire expirat o bé
els 1,2 g/l en sang
Cal especificar que a part dels supòsits anteriors o d’altres que puguin argumentar una conducció
manifestament temerària, cal especificar quin és el perill concret
que ha provocat en les persones,
ja que si no el Ministeri Fiscal arxivarà la causa penal.
Les penes que es poden imposar són:
1. Presó de sis mesos a un any i
privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors
per un temps d’un a sis anys.
L’art. 381.1 estipula com a
conducta punible
La mateixa conducta que l’art.
Anterior però amb manifest
despreci per a la vida dels demés (conducció suïcida o “kamikaze”).
Les penes que es poden imposar són:
1. Presó de dos a cinc anys,
multa de 12 a 24 mesos i privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors
per un temps de 6 a 10 anys.
L’art. 381.2 grava la mateixa
conducta però sense haver posat en perill concret la vida o la
integritat de les persones.
Les penes que es poden imposar per aplicació d’aquest precepte són:
1. Presó d’un a dos anys,
multa de 6 a 12 mesos i
privació del dret a conduir

vehicles a motor i ciclomotor per un temps entre 6 i
10 anys.
Cal tenir present que en els
dos art. relacionats amb la
conducció amb manifest despreci per a la vida o la integritat de les persones, article
381.1 i 381.2, no és necessari
que hi hagin ferits per condemnar els fets punibles.
També s’ha de tenir en compte
que el vehicle o ciclomotor
s’ha de considerar instrument
del delicte i per tant s’ha intervenir i posar a disposició de
l’autoritat judicial.
La instrucció del procediment es farà per Judici Ràpid
per delicte
5) En matèria del permís de
conduir
L’art. 384 considera com a
delicte
Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut
mai el permís o llicència de conducció (en vigor a partir de
1/05/2008).
Igualment es considera punible conduir un vehicle a motor
o ciclomotor havent estat privat cautelar o definitivament
del permís o llicència per decisió judicial (en vigor a partir
del 1/05/2008).
També es considera delicte
conduir un vehicle a motor o
ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís per
pèrdua total dels punts assignats legalment (en vigor des
del 2/12/2007)
La instrucció de diligències
en aquests casos es desenvoluparan pel procediment de
Judici Ràpid
Les penes que es poden imposar són:
1. Presó de sis a dotze mesos o
multa de dotze a vint-i-quatre mesos i treballs en benefici de la comunitat entre
trenta-u a noranta dies.
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Cal tenir present que la interpretació, a dia d’avui, d’aquest
article en relació a la conducció
sense haver obtingut mai el permís o llicència de conducció,
comet l’il·lícit penal el conductor que no hagi obtingut mai
cap permís o llicència, és a dir si
un conductor circula amb un
turisme sense la corresponent
autorització administrativa del
tipus (B), però te concedida una
autorització per a conduir motocicletes del tipus (A), no s’ha
de procedir penalment.
La instrucció de les diligències
es tramitaran pel procediment
de Judici Ràpid (les conductes
que entren en vigor a partir del
1/5/2007 es denunciaran administrativament fins la data
estipulada).
Art. 385.1
Es considera punible penalment:

Col·locar en la via obstacles
imprevisibles, així com el vesament de substàncies lliscants o
inflamables. Sostreure, anul·lar
o alterar la senyalització o per
qualsevol altre mitjà.
Art. 385.2
També es considera infracció
penal:
No restablir la seguretat de la via
quan hi hagi obligació de fer-ho.
Les penes que es poden imposar són:
1. Presó de sis mesos a dos anys
o multa de 12 a 24 mesos i
treballs en benefici de la comunitat de 10 a 40 dies.
Consideracions:
1. En les penes de presó inferior a dos anys i sense que la
persona tingui antecedents
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anteriors, la mesura no serà
efectiva.
2. En la pena d’inhabilitació del
dret de conduir vehicles a motor i ciclomotors quan sigui
superior a dos anys, comportarà per defecte la pèrdua de la
vigència del permís o llicència
des del moment de produir-se
la sentència. Aquesta mesura
comporta que el condemnat
no podrà optar novament a
aconseguir el permís o llicència fins que hagi formalitzat la
totalitat de la pena.
3. Amb la nova redacció del tipus penal en els delictes de
conducció sota la influència
de begudes alcohòliques per
superar la taxa legalment establerta, es podria interpretar
que ja no és necessari fer l’acta
de simptomatologia, ja que
s’adjunta com a prova en diligència específica el compro-

vant de l’etilòmetre amb la
taxa donada. A causa de les diverses interpretacions de manera provisional i fins a nova
ordre es continuarà adjuntant
l’acta esmentada a les diligències.
4. En els mateixos casos de l’article anterior (alcoholèmies),
caldrà adjuntar a les diligències la denúncia administrativa tal i com ja es fa actualment, donar còpia a
l’interessat i es farà constar a la
mateixa diligència i a l’apartat
d’observacions de la butlleta
el text següent: “Els fets denunciats donen lloc a l’obertura de diligències penals amb
núm. ...... adreçades al jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia del partit judicial pertinent. Si s’abona l’import de
la multa als efectes previstos a
l’art. 67 del reial Decret Legis-

latiu 339/1990, de 2 de març,
aquest ingrés restarà en dipòsit i s’aplicarà el pagament de
la sanció en cas que es dicti resolució sancionadora en via
administrativa, o li serà retornat en cas contrari.
5. En els casos de negativa a realitzar les proves reglamentàriament establertes per a determinar les taxes d’alcohol amb
símptomes, també s’instruirà
el procediment penal corresponent a la conducció sota els
efectes de l’alcohol, i evidentment caldrà adjuntar l’acta A21 de simptomatologia.
6. En els procediments penals
per conducció manifestament
temerària, caldrà consignar a
les diligències la filiació de
com a mínim una persona
usuària de la via (conductor,
vianant, etc.) que hagi estat en
concret perill.

REGISTRE CIVIL

El registre civil inscriu naixements, matrimonis i defuncions
El Registre Civil municipal està
situat a les dependències del Jutjat de Pau, al c. de Rafael Casanova, 8, 1r., i s’hi inscriuen:
• Tots els naixements que ho
sol·licitin, hagin o no nascut
al municipi.
• Els matrimonis celebrats a la
població, siguin canònics o civils.
• Les defuncions ocorregudes
al municipi.
En el Registre Civil de residència
es poden demanar: fes de vida, i
certificacions de naixements,
matrimonis i defuncions.

Igualment, es pot sol·licitar
l’imprès 790 de sol·licitud i autoliquidació de certificats d’antecedents penals, últimes voluntats i contractes d’assegurances
de cobertura de defunció.
També es tramiten diversos tipus d’expedients: de matrimonis civils, de filiació, de modificació de nom i cognoms,
d’errors en inscripcions, de
trasllat d’inscripcions per
adopció, d’inversió de cognoms, de normalització lingüística de nom i cognom, de
duplicats de llibres de famí-

lia…, encara que la inscripció
principal sigui fora del municipi de residència.
I, a més de tot això, informen
sobre expedients d’adopció i de
nacionalitat, i seguint instruccions del Registre Civil de Granollers actuen de notificadors i
requereixen documentació.
Si voleu més informació podeu
consultar el web municipal
www.llicamunt.cat, o bé trucar
al telèfon 93 860 72 14, en horari d’atenció pública de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i
dijous de 16 a 20 hores.

TOTALS ANY 2007
37

34

Naixements
160

Matrimonis
Defuncions
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NOTÍCIES DEL POBLE
L’equip lliçanenc Segadors dn’Aps, a la final
espanyola de la 2a edició de la First Lego League

SEGADORS DN’APS VA EXPOSAR EL PROJECTE CIENTÍFIC PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE L’HOSPITAL DE GRANOLLERS

L’equip lliçanenc Segadors
dn’Aps, format per Òscar Elvira (16 anys), Arnau Torrillas
(15 anys), Oriol Torrillas (13
anys), Jordi Soley (13 anys) i
Jordi Fígols (13 anys), va participar, el 20 de gener passat, a
la seu de CosmoCaixa de Barcelona, a la final espanyola de
la 2a edició de la First Lego
League, la competició internacional de robòtica més important del món.
La final espanyola va comptar
amb la participació de 16
equips, classificats a les semifinals disputades a Barcelona i
Madrid el desembre passat,
amb un total de 50 participants.
Segadors dn’Aps va començar
a preparar el desafiament el setembre passat, amb trobades
setmanals.
La competició engloba tres
tipus de proves: el desenvolupament de diverses missions
amb el robot construït i programat per cadascun dels
equips, l’exposició d’un pro-

jecte científic i l’exposició
d’un projecte tècnic; es disposa de tres oportunitats.
L’equip lliçanenc va obtenir
395 punts d’un màxim de
400.
La competició d’enguany
reptava els equips de nens i
nenes d’entre 10 i 16 anys a
investigar i presentar solucions amb l’ajut d’un robot,
així com a resoldre la problemàtica del medi ambient a
través de les energies renovables.

L’EQUIP LLIÇANENC
VA OBTENIR
395 PUNTS
D’UN MÀXIM DE 400
Segadors dn’Aps va exposar el
projecte científic per a la millora energètica de l’Hospital
de Granollers amb una sèrie
de mesures a curt i llarg termini per aconseguir una major eficàcia energètica amb la

utilització d’energies renovables. En relació al projecte
científic, l’equip lliçanenc va
exposar els criteris tècnics utilitzats per a la construcció
dels seu robot i va fer una demostració de les diferents
aplicacions en el desenvolupament de les missions encomanades.
L’equip lliçanenc Segadors
dn’Aps també va participar en
la primera edició de la First
Lego League. En aquella ocasió, van guanyar el títol de
campions d’Espanya, cosa que
els va permetre d’anar a una de
les dues semifinals internacionals disputada a Noruega.
Aquest any, el títol de campions d’Espanya ha estat per
l’equip madrileny Complubot,
que anirà a una de les dues semifinals internacionals, a Tokio o a Atlanta.
A banda del títol de campió
d’Espanya, la final espanyola
comptava amb altres premis:
millor robot, millor esperit
d’equip, etc.

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.

Sara Rodríguez Escoríhuela (20 de gener de 2008)

L’Escola de Música Vall del Tenes
participa en un “macro-concert”
al Palau Sant Jordi
Més d’un centenar d’alumnes i la majoria dels professors de l’Escola de Música La
Vall del Tenes participaran,
el dissabte 29 de març, a les
18 h, al Palau Sant Jordi de
Barcelona, en el concert
multitudinari de commemoració del 15è aniversari de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).
En aquest concert s’interpretaran nou peces originals
d’Albert Guinovart sota la
direcció de Salvador Brotons: 2 obres pel grup de
percussió, 2 obres pel grup
de vent, 2 obres pel grup de
corda, 2 obres pel grup de
veu i 1 obra conjunta.
Aquest “macro-concert” aplegarà uns 4.000 alumnes de totes les escoles de música de Catalunya.
L’Escola de Música La Vall del
Tenes és sòcia de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música
i, a més, el director, Xavier
Nogué, n’és membre de la
Junta i forma part de la comissió del 15è aniversari, responsable de l’organització del
concert.
L’ Escola de Música La Vall del
Tenes disposa de dues entrades
per participant; la resta es poden adquir pel Tel-entrada de
Caixa Catalunya.
El concert fou precedit d’unes trobades per seccions a
diferents punts de la geogra-

fia catalana durant quatre
caps de setmana de febrer i
març. Cada trobada està apadrinada per un grup convidat. El grup fa una masterclass
entre els assajos i treballa amb
els participants alguns aspectes de la interpretació del
grup. També toquen en el
concert de la trobada i tocaran en el del Palau Sant Jordi.
Els grups són Spanich Brass
Luur Metalls (quintet de metall), Vox Alba (cor femení),
Virus String Quartet (quartet
de corda) i Tactequeté (grup
de percussió).
La funció de les trobades és
assajar les obres, conèixer altres músics del mateix instrument, treballar amb els
directors de secció i participar a la MasterClass del grup
convidat i escoltar-lo en concert.
Per la seva banda, l’objectiu
principal del “macro-concert”
és que els alumnes participin
d’una experiència musical
única i enriquidora.
El dissabte 29 de març, a les
11 h, hi haurà la recepció dels
participants i, a les 12 h, es
farà un assaig general. A les
14 h, es dinarà i, a les 16 h,
començarà la preparació del
concert (roba, afinació). A les
17 h s’obriran les portes del
recinte i, a les 18 h, s’iniciarà
l’espectacle, que acabarà a les
19.30 h.
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OPINIÓ
Grups Municipals

Els projectes d’urbanització de la U. A.
I-El Pla i de la U. A. II- Ca l’Oliveres,
aprovats per l’anterior equip de govern
formats per ERC i EUA-IC, estan
plens de deficiències. Aquests dos projectes han hagut de ser redactar de nou
per l’actual equip de govern, donat que
les errades i deficiències, en ells incloses, eren tan importants que feien inviable la seva execució, la seva continuïtat.
Aprovar amb massa preses i manca
d’informació uns projectes d’urbanització et porta a no tenint present coses tan bàsiques com les necessitats i
costos reals de les companyies subministradores d’aigua, llum i telèfon per
poder donar un servei de qualitat a les
nostres veïnes i veïns, et porten a fer
errades en el càlcul de les superfícies o
no preveure fets tècnics com la recollida d’aigües pluvials o fins i tot
errors en els preus, entre altres.
Es possible que totes aquestes errades
siguin casuals? És difícil acceptar-ho,
potser l’explicació més convincent és
que aquestes errades venen motivades
per les preses de voler començar unes
obres a corre-cuita a un mes de les
eleccions municipals del 2007.
Aquest caprici, aquesta urgència,
aquesta necessitat de demostrar, a última hora, que s’estaven fent coses i
que no era fum tot el que venien, ara
ha passat factura: les obres costaran
molts més diners als veïnes i veïns
afectats, a part de temps i molèsties.
A aquests fets s’ha d’afegir certes deficiències administratives: d’adjudicar
unes obres no realitzant la preceptiva
publicació en el diari oficial o equivocar-se en el càlcul del IVA aplicant-lo
dos vegades, entre altres.
Actualment ja ha estan redactats els
nous projectes que corregeixen aquestes deficiències, complint amb tots els
tràmits legals de exposició pública i
concurrència i serà adjudicat i gestionat amb eficiència, serietat, professionalitat i amb el respecte de la llei.

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. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà

Tornen les eleccions. Com totes són
importants. Encara no hem viscut cap
situació electoral que no s’hagi qualificat com decisiva per a alguna cosa.
El mes que ve farà quatre anys que s’iniciava un nou cicle, una manera de
fer diferent que l’anterior. La il·lusió
per a nous objectius i obrir pas a l’esperança d’aconseguir-los és propi d’aquestes situacions.
Al nostre poble, no fa gaire, encara no
fa vuit mesos hem viscut una altre situació de canvi. Encara hi ha el ressò
de l’esclat i de la decepció. El temps
però de mica en mica fa que les coses
deixin de ser cridaneres i permet que
els xerraires de fira caiguin en la indiferència de la gent.
Fer volar coloms és propi de xerraires.
Permeteu-nos utilitzar aquesta expressió un altre cop i és que, aquella història del sanejament comptable, de la
gestió exemplar i de la feina ben feta
no la trobem per enlloc. Valoració
d’un episodi per a no repetir, així i en
majúscules era el títol del primer apartat del nostre programa electoral. Pàgines en blau. Ens varem quedar curts.
Els xerraires xerren paraules que se les
emporta el vent. No expliquen fets.
Expliquen comptes que acaben malament. Les Oliveres i el Pla varen ser actuacions d’última hora que ara s’han
d’assumir en el seu valor real. Nosaltres
hem de resoldre i explicar l’augment
d’una previsió mal pressupostada. I la
gent no entén com és possible que
s’hagi fet d’aquesta manera.
Els xerraires dibuixen gestos, castells a
l’aire o piscines allà on no toca i també
acaben malament. Una despesa no recuperable d’uns 180.000 euros per fer
un projecte i una perspectiva a l’entrada del poble no és una gestió eficaç.
Els que xerren, o sigui els xerraires, no
se’n recorden del que diuen. El nostre
compromís electoral, deien, ens porta
a fer els blocs de pisos de Ca l’Artigues
i mentre tant ignoraven les manifestacions de la gent del barri. Ara ens
diuen a nosaltres que no permetem la
participació ciutadana.
Els xerraires xerren massa i els fets són
tossuts.
No hem parat res. Simplement endrecem la seva herència i a poc a poc
anem de pressa per complir les prioritats dels nostres programes electorals.
El programa és el nostre compromís.

Després del temps transcorregut de legislatura s'ha constatat que les mentides i la demagògia es poden vèncer per
mitjà dels fets i el treball. Prova d'això
és que tots els projectes avancen a bon
ritme: les obres de la 2a fase de la Biblioteca s'han reprès, l’escola Bressol a
la Plaça Consell de Cent ja s'ha començat, la deixalleria de Palaudàries està
acabada, i en pocs mesos es començarà
la construcció del nou CAP a Palaudàries. Però no solament està previst realitzar noves obres, sinó que també en el
dia a dia, s'estan fent coses i es s’ estan
proposant moltes de noves. Entre les
primeres, podem destacar l'esforç que
s'està fent en tot el relacionat amb la
Mobilitat i Seguretat Viària. S'estan
posant més senyals, corregint defectes,
pintant carrers, fent passos de vianants,
accessibilitat en les voreres… Així, hem
aconseguit que la Diputació posi senyals a la carretera a l'alçada del carrer
Independència per a restringir la velocitat a 50 km/h i un avís de sortida de
vehicles. D'aquesta manera es farà més
segura la sortida d’aquest carrer a la carretera.
Ara mateix s’estan portant a terme una
sèrie d'intervencions per a millorar l'aparcament al centre, tals com: fer un
gran pàrquing darrere de l'IES, millorant entrades i sortides del mateix.
Posar en funcionament un sistema de
zona blava, tan reclamat fins ara pels
comerciants.
Pels problemes que hi ha en els barris
relacionats amb la velocitat dels vehicles, es restringirà a 40 km/h a la majoria dels carrers, permetent circular a 50
km/h solament als principals. S'està estudiant la ubicació d'un pàrquing per a
camions de més de 5,5 tones.
En el propers mesos està previst treure
a concurs 2 llicències de taxi, d’aquesta
manera s’oferirà un servei inexistent
fins ara.
Aquí assenyalem algunes de les actuacions que s'estan fent o es faran d'una
forma immediata i podem constatar
que aquest Equip de Govern treballa i
tira endavant tots els projectes que s’havien reclamat quan estava a l’oposició i
que ara farem realitat.

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

El Grup Municipal d’Esquerra de
Lliçà d’Amunt va néixer fa més de 17
anys amb una clara vocació municipalista, força allunyada del “partidisme” clàssic dels altres grups polítics de Lliçà. Des de sempre hem estat
un grup heterogeni, obert i actiu,
amb l’objectiu primordial de treballar
per al poble –i no per al partit–, la
qual cosa ha permès que la base social
sigui àmplia i que molts dels nostres
veïns ens recolzin en les eleccions municipals, però no ho facin en altres
conteses electorals. Ben a l’inrevés del
que els passa als altres grups polítics,
que arrosseguen molt vot de partit en
les eleccions de caràcter general, però
que perden suport a nivell local.
Aquest fet posa de manifest que encara hi ha força gent a Lliçà que sap
diferenciar molt bé el que vota en
cada moment i, per això, Esquerra va
guanyar les passades eleccions municipals –encara que no sigui al govern–
i ara segur que no guanyarà les eleccions del 9 de març!
Tanmateix, ara que tothom fa promeses
increïbles i que les baralles polítiques
arriben al clímax, els catalans estem emprenyats i necessitem representants a
Madrid que siguin independents, rebels, tossuts... en la defensa dels nostres
interessos de país. De què serveix votar
un PSC que es dissol dins el PSOE com
el sucre en el cafè? I votar CiU, que festeja amb els enemics de Catalunya per
obtenir unes engrunes de poder? I no
cal parlar del PP, transformat en una caricatura de si mateix, cada cop més ancorat a la dreta i amb una calculada
agressivitat anticatalana que utilitza per
esgarrapar vots a l’Espanya profunda.
El Grup Municipal d’Esquerra comprèn la desil·lusió de molts ciutadans
davant la política actual i sap que el
nostre partit també n’és coresponsable; per això volem animar tothom a
participar, a fer-se sentir, a reclamar
amb els vots allò que ens pertoca. Perquè, ens agradi o no, a les Corts espanyoles se seguiran decidint els
grans temes que ens afecten –com a
persones i com a nació– i Esquerra hi
ha de ser. Fins al dia en què decidim
tirar pel dret...

saport. 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.

El PSC és el partit socialista de Catalunya més popular de Lliçà d’Amunt.
La seva gran popularitat l’ha fet capdavanter de la reivindicació d’esquerres al
nostre municipi, per exemple :
• Demanant homenatges per l’anterior
alcalde Isidre Ballester (CIU), que
després de 20 anys de govern i una
mala gestió econòmica que va arruïnar el nostre municipi va dimitir al
perdre les eleccions.
• Negant als més de 800 demandants
de VPO a Ca l’Artigues l’accés a un
habitatge digne; recordem als nostres
veïns que al ple on es va votar la construcció o no d’aquests habitatges no
hi havia cap regidor del PSC.
• Pactant amb el grup polític més proper a la dreta del municipi, un govern que tan sols s’està ocupant de
desestimar tot allò que després de 20
anys d’immobilisme, tenia un projecte de municipi sostenible consensuat per la majoria ideològica dels
ciutadans de Lliçà d’Amunt.
La nostra pregunta és… tots els votants del PSC estan a favor d’aquesta
política de dretes?
Pensem que no. És per això que des
d’aquestes línies demanem als autèntics socialistes que reprenguin la direcció del seu partit i s’uneixin als projectes d’esquerres que si oferien, ofereixen
i poden oferir un model sostenible per
al nostre municipi i una gran qualitat
de vida per als nostres ciutadans i ciutadanes.
Un govern amb repartiment de poders
l’únic que fa és posar preu als seus ciutadans, però les persones ni es compren
ni es venen. Des d’ICV-EUiA volem
demanar al PSC que deixi de ser aquest
partit tan popular i torni a retrobar-se
amb aquells ciutadans i ciutadanes que
històricament els han recolzat per altres
accions més progressistes i properes a la
classe obrera.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Ple ordinari
del 31 de gener de 2008
1.- Aprovació de l’acta de les
sessions de 27 de setembre, 25 d’octubre, 29 de
novembre i 18 de desembre de 2007.
Els partits municipals van
discutir algun aspecte de
l’acta del Ple del 25 d’octubre, però finalment es va
mantenir el redactat. També
va haver-hi una rectificació
en l’acta del Ple del 18 de
desembre, en referència a
uns diners de préstecs.
UNANIMITAT

2.- Donar compte del Decrets
emesos per l’Alcaldia des
de 14 de novembre de
2007 a 14 de gener de
2008.
El Ple va donar compte dels
decrets emesos per l’Alcaldia
des del 14 de novembre del
2007 fins al 14 de gener del
2008.

3.- Aprovació inicial de la Modificació dels Estatuts de
la Mancomunitat de la Vall
del Tenes.
El Ple va aprovar inicialment
la modificació dels Estatuts
de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes amb incorporacions per
ajustar els articles a la normativa vigent.
UNANIMITAT

4.- Aprovació provisional de
la modificació del Pla General al carrer Matarranya.
El Ple de l’Ajuntament, a la
sessió efectuada el dia 27 de
setembre de 2007, va apro-

var inicialment la Modificació del vigent Pla General en
relació a les qualificacions
urbanístiques de la finca del
carrer Matarranya de Lliçà
d’Amunt. Durant el període
d’exposició al públic s’han
presentat per part del senyor
Joaquim Ferriol i Tarafa, en
el seu nom i en representació
del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. El Ple va
desestimar les al·legacions
presentades pels motius que
s’especifiquen en els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics i va aprovar
provisionalment la Modificació del vigent Pla General
en relació a les qualificacions
urbanístiques de la finca del
carrer Matarranya de Lliçà
d’Amunt.
En primer lloc, l’alcalde, Ignasi Simón, va donar la paraula (sol·licitada segons el
Reglament Orgànic Municipal (ROM)) al senyor Antonio Manso, president de
l’Associació de Veïns del barri de Ca l’Artigues. Manso,
en nom d’aquesta associació,
va demanar que aquesta
aprovació es deixés sobre la
taula fins que no hi hagués
una “autèntica” participació
ciutadana sobre el tema. El
president de l’Associació de
Veïns de Ca l’Artigues no va
opinar sobre l’estructura dels
habitatges proposat per l’actual equip de govern, que
deixa pels veïns, però si que
va retreure una manca de serveis.
ERC va votar en contra perquè, segons ells, es respon
sintèticament a l’al·legació
presentada i, a banda d’una
resposta tècnica i jurídica,
creu necessària una resposta
política. ERC va recordar els
objectius polítics de la proposta del seu partit: crear
centralitat, habitatges protegits i serveis, i va reclamar
una argumentació sobre les
discrepàncies amb el model

anterior. ERC també va dir
que, simultàniament a l’exposició pública, calia sol·licitar informes als organismes
competents. A més, va retreure que no s’especificaven
els habitatges de protecció
oficial i els de renda lliure.
Aquest partit de l’oposició va
dir que aquesta actuació estava lligada a una altra operació al carrer Ramon Llull i
que, per tant, hauria de
constar i s’haurien d’unir en
una sola modificació. També
va reclamar un equipament
privat i la participació ciutadana, que tot i que legalment
no és obligatòria creuen que
és un compromís adquirit. A
més, creu que no és acceptable que el projecte no s’acompanyi d’una memòria
social i que no es pugui consultar per mitjans telemàtics.
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va contestar que la
participació ciutadana ve legitimada per la consulta ciutadana de les eleccions municipals, ja que aquest va ser
un dels punts claus de la
campanya electoral i les tres
opcions polítiques que ara
governen defensaven la mateixa posició. Va remarcar el
fet que l’anterior equip de
govern no havia fet cas a les
manifestacions i al·legacions
en contra de la construcció
dels blocs de pisos i que malgrat la oposició popular, poc
temps abans de les eleccions
van fer la compra del solar
del carrer Matarranya.També
va dir que els arguments ja
s’havien debatut en l’aprovació inicial, que respecten la
proposta anterior però que
ara és responsabilitat seva decidir.
ICV-EUiA va opinar que
amb la nova proposta el barri
perd coses, però que és el
projecte de l’equip de govern
actual i que, si hi ha participació, els veïns sabran que
han de fer.

PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

5.- Aprovació provisional de
la Modificació del Pla General als carrers Guerau
de Liost, Bartomeu Rosselló i Porcel i Ramon Llull.
El Ple de l’Ajuntament, a la
sessió efectuada el dia 25
d’octubre de 2007, va aprovar
inicialment la Modificació
del vigent Pla General en els
carrers de Guerau de Liost,
Bartomeu Rossell-Porcel i
Ramon Llull del barri de Can
Salgot. Durant el període
d’exposició al públic s’han
presentat diferents al·legacions d’igual contingut. El
Ple va desestimar les al·legacions presentades pels motius que s’especifiquen en els
informes emesos pels Serveis
Tècnics i Jurídics i va aprovar provisionalment la Modificació del vigent Pla General en els carrers de
Guerau de Liost, Bartomeu
Rosselló-Porcel i Ramon
Llull del barri de Can Salgot.
ERC va denunciar incongruències entre aquest projecte i el del carrer Matarranya
pel fet d’haver-ho fet en dos
documents. També va reclamar informació sobre la intenció política, a més de la
participació ciutadana. A
més, va demanar nous equipaments pel barri abans de posar-hi habitatges nous.
El regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va insistir que les discussions polítiques ja es van
fer anteriorment i que les
possibles diferències entre els
dos documents no eren essencials per a l’aprovació, ja que
s’estava portant a aprovació
una previsió d’usos. També va
recordar que aquestes dues
operacions

s’han unit per poder tirar endavant la promoció d’habitatges del carrer del Matarranya,
un terreny que havia comprat
l’anterior equip de govern
uns mesos abans de les eleccions municipals.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

6.- Verificació del Text refós
de la Modificació del Pla General al carrer de Can Farell,
núm. 47.
El Ple de l’Ajuntament, en
sessió del dia 19 de juliol de
2007, va aprovar provisionalment la Modificació del
Pla General de Lliçà d’Amunt pel que fa al canvi de
qualificació i és de la
parcel·la situada al carrer de
Can Farell, número 47 de
Lliçà d’Amunt. El Ple va verificar el Text Refós de la
Modificació del Pla General
de Lliçà d’Amunt pel que fa
al canvi de qualificació i és
de la parcel·la situada al carrer de Can Farell, número
47 de Lliçà d’Amunt, incorporant la prescripció assenyalada per la Comissió Territorial
d’urbanisme
de
Barcelona: l’establiment normatiu del reconeixement de
la parcel·la i l’edificació existent, tot indicant que en cas
d’enderroc la nova construcció s’adaptarà als paràmetres
propis de la clau 3d, zona de
ciutat jardí.
UNANIMITAT

7.- Aprovació definitiva del
Pressupost Municipal per
al 2008.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 18 de desembre de
2007, va aprovar inicialment
el Pressupost General de l’A-
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juntament per a l’exercici
2008. Durant el període d’exposició al públic s’ha presentat
una al·legació per part del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. El Ple va
desestimar els punts 2 a 9, estimar parcialment el punt 1 i estimar els punts 10 a 14 de l’escrit d’al·legacions presentat pel
senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, en representació del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovar definitivament el Pressupost municipal per l’exercici
2008, les seves Bases d’execució, i la plantilla de personal.
ERC va fer referència al punt 1
de l'al·legació presentada, la qual
es va estimar parcialment, dient
que creuen que caldria una explicació de les diferències princi-

Març de 2008

pals respecte al 2007. En relació
als punts 2 al 9, que es van desestimar, ERC va anomenar-ne algunes i va manifestar que creuen
que les argumentacions són pobres i, fins i tot, no verídiques,
amb trampes. També va dir que
pensen que s'hauria de corregir
el pressupost, tot i perdre algun
temps, però que així es guanyaria en credibilitat.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que considerava el
pressupost del 2008 ben fet i
ben dimensionat i que tenia
confiança en l'Interventor i
considerava correctes les respostes a les al·legacions. També
va dir que un pressupost és una
intenció de fer coses i que,
quan se'n fes la liquidació, ja es
veuria si hi havia alguna desviació. Per la seva banda, el re-

Renoi quina anyada
al Taller de Manga!

Els premis han estat:
1r. Premi de l’Esther Romero
Cané i 2n. Premi de l’Iris Trujillo Puebla en el Concurs Còmic Manga de Bigues – Sant
Jordi 2007.
1r. Premi de l’Esteban Villegas
Blanxart en el Concurs Tira
còmica de Lliçà de Vall – Juliol
2007.
L’Irina Fernández Duran, en el
Saló del Còmic de Barcelona,
celebrat l’octubre, va guanyar

PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

8.- Afers Urgents.
No hi havia cap afer urgent.

9.- Mocions.
ERC va presentar una moció
perquè l'Ajuntament es comprometés a que la tercera escola bressol municipal a Lliçà
d'Amunt es construís al barri
de Ca l'Artigues.
L'equip de govern va votar en
contra d'aquesta moció, no
pas perquè no hi estigués d'acord, sinó perquè aquest
tema ja està previst, és un
compromís, i creu que no calia fer-ne una moció. A més,
el regidor d'Urbanisme, Pere
Grau, va donar-ne més detalls i va dir que la tercera escola bressol municipal es faria a Ca l'Artigues però no al
carrer del Matarranya, on
pensava fer-la l'anterior
equip de govern, sinó al cos-

tat del CEIP Rosa Oriol, per
tal de no haver de fer una escola bressol de dues plantes,
tenint altres terrenys per ferla d'una sola planta.
PSC: EN CONTRA; CiU:
EN CONTRA; PP: EN
CONTRA; ERC: A FAVOR;
ICV-EuiA: A FAVOR

10.- Preguntes.
ERC va formular tres preguntes en relació al projecte de
construcció del Consultori de
Palaudàries, el cost econòmic
de tots i cadascun dels actes
municipals de la programació
de Nadal i Reis i les obres d'asfaltatge dels vorals de la ctra.
BV-1432.

La Cabra Solidaria vuelve
a Bosnia-Herzegovina

ENTITATS

Un dels tallers de l’Aula Artística de Lliçà d’Amunt que ha
tingut més èxit, ja des dels seus
inicis, ha estat el de Manga.
El Taller de Manga es fa els dimecres a la tarda i té dos torns,
un de 5 a 2 quarts de 7 de la
tarda per a nens i nenes fins a
12 anys i un segon torn de 7 a
9 del vespre per a joves.
L’any passat ha estat un any
ple de guardons pels alumnes
del taller de Manga de l’Aula
Artística de Lliçà d’Amunt i
no pot estranyar-nos gens atès
que el taller està conduït per
la monitora Carme Martín
Viola.

gidor d'Hisenda, Eduard Vadillo, va definir les al·legacions
d'ERC de perepunyetes i va dir
que per ell només tenien com a
objectiu el desgast polític. Vadillo va contraatacar el tema de
la credibilitat i les trampes
amb exemples de l'anterior
equip de govern i va manifestar que “ERC no té autoritat
moral per dir que per quatre
tonteries s'ha de modificar el
pressupost”.

1 Curs de còmic manga a l’escola d’en Joso.
L’Esther Romero Cané obtingué el Premi a la millor il·lustració dins el Premi Josep Escobar Còmic 2007.
A banda d’aquests premis cal
esmentar dues “antigues” i premiades alumnes del Taller de
Manga: la Cristina Prims Vicario i la Rocio Vidal Chica. La
Rocio està fent Belles Arts i va
anar 2 anys a l’Escola de Còmic Joso, que és l’escola de
Còmic Manga més important
a nivell de tot Espanya i que té
seu a Barcelona i Sabadell.
L’Aula Artística de Lliçà d’Amunt funciona des de l’octubre del 2000 i a més d’alumnes de Lliçà d’Amunt també
n’hi assisteixen d’arreu de la
Vall del Tenes i apart del Taller de Manga, oferta els tallers de Ceràmica i Dibuix
per infants i els de Dibuix i
Pintura, Restauració de Mobles i Patchwork adreçat a joves i adults.

Aula Artística

Por lo que este año volvemos a
solicitar padres de acogida, las
familias que deseen acoger a
un niño pueden ponerse en
contacto, con la ONG. La Cabra Solidaria, o a través de la
regiduría de Cultura, Juventud
y Cooperación del Ayuntamiento, donde les informaremos ampliamente de todo lo
relacionado con los niños, actividades a realizar, fechas de
acogida, y trámites legales.
La cabra solidaria vuelve en el
mes de marzo a la ciudad de
Tesanj, con mas ayuda humanitaria y para preparar la segunda acogida de niños por
vacaciones 2008.
Después de la favorable experiencia por parte de los padres
acogedores, y de la satisfacción
de los propios niños por venir de
vacaciones a Lliçà d’Amunt, la
O.N.G. La Cabra Solidaria
vuelve a preparar una nueva
campaña para este año.

Como el año pasado y con la
colaboración municipal, se
acogió a diez niños en todo
Lliçà, a los cuales se les prepararon diferentes actividades
tanto culturales como de ocio
en común, también asistieron
todas las mañanas al esplai organizado en Lliçà, con esto se
pretende un contacto cercano
con otros niños de nuestro
municipio, como un aprendizaje de nuestras costumbres y
el idioma.

Ajuntament.
Regidoria de Cooperació
Tel. 93 841 52 25
Mail:
munozze@llicamunt.cat
La Cabra Solidaria.
Persona de contacto
Federico Monroy
Tel. Fax 93 864 98 93
Mail:
fede@lacabrasolidaria.es
www.lacabrasolidaria.es

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 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.
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SERVEIS
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’or-

dre 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 aplicarhi 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’anunci. Si són docu-

MIDES I TARIFES PER ALS ANUNCIS
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 €
Els preus són sense IVA

ments 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.

LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

Recepta de cuina

Consells de Protecció Civil davant
aiguats i inundacions I

PREVENCIÓ ABANS QUE ARRIBIN LES PLUGES
• Reviseu periòdicament la
teulada i mantingueu nets
els conductes i desguassos
d'aigua de pluja, especialment als patis o terrats superiors dels edificis.
• Tingueu elements d'utilitat
a mà, com un transistor, una
llanterna, medicaments indispensables, roba d'abric i la
documentació personal.

• Al cotxe és recomanable
portar llanterna, roba d'abric, una farmaciola i mapes de carreteres.
• Recordeu que un telèfon
mòbil us pot ser de gran
ajuda.
PRECAUCIÓ SI US SORPRENEN
PRECIPITACIONS
• Busqueu refugi dins d'un
edifici segur i tanqueu-ne bé
les portes i les finestres.
• Allunyeu-vos de les rieres i

Salmón al horno
els torrents o de les zones
que es poden inundar i no
hi estacioneu el vehicle.
• No travesseu un riu, una
riera o una zona inundada ni
a peu ni amb cotxe, cal sortir-ne immediatament.
• Amb cotxe, circuleu preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderant la velocitat.
• Si teniu problemes de visibilitat, atureu el cotxe i senyalitzeu la vostra situació.

Isabel Asensio
Ingredientes para cuatro
personas:
- 6 rodajas de salmón
- 1 bote de nata para cocinar
- 150 g. de uvas pasas

Hacer un picada con:

- 2 dientes de ajo
- Perejil
- Aceite de oliva y sal

Preparación:
1. Se dejan las uvas en remojo durante un par de horas.
2. Se sazona el salmón con el ajo y la sal, previamente machacado en el mortero.
3. En una fuente de horno se pone un vaso de aceite y se colocan las rodajas de salmón.
4. Se mete en el horno y cuando estén doradas se saca la
fuente, se incorporan las pasas, la nata para cocinar y se
vuelve a poner al horno a 170 grados durante 15 min.
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.
data: fins al 7 de març
Graffotos
Fotografia i disseny gràfic. A
càrrec dels artistes Jaume Prat i
Màrius Gómez.
data: del 9 de març al 4 d’abril
Sense títol
Instalació. A càrrec de Sabotatge Produccions.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 96
Més informació:
629 06 42 81;
espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

RACÓ DEL CONTE
La iaia explica contes
A càrrec de Carme Pujol Fàbregas.
Data: divendres 7 de març
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

XERRADA
Pompeu Fabra, al servei de la
llengua
A càrrec de Jordi Mir, filòleg i
activista cultural.
Data: divendres 7 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Col·lectiu El Ganxo

Més informació: Regidoria de
Joventut
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
Calçotada
Data: dissabte 8 de març
Hora: 12 h
Lloc: Local Social de Can Farell
Preu: socis, 9 euros; no socis,
11 euros; nens, 5 euros
Organitza: AV Can Farell

tant les imatges a partir del seu
propi imaginari”. Direcció:
Luca Radaelli. Amb: Begonya
Ferrer i Ramon Molins.
Data: diumenge 9 de març
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: adults, 5 euros; nens i
nenes (de 2 a 12 anys), 3 euros;
socis de l’Ateneu l’Aliança, 3
euros
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza: Ateneu l’Aliança

ELECCIONS
Eleccions a les Corts Generals

ACTIVITAT
La petiteca

Data: diumenge 9 de març

Data: del 10 al 14 de març
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

XERRADA
Què fem quan s’acaba l’ESO?
Adreçada a pares i mares dels
nois i noies que estan fent 4t
d’ESO.

CONCERT
Jorge Drexler amb “Cara B”
Acompanyat únicamente per
les guitarres i els samplers tan
característics de la seva música,
l’artista uruguaià Jorge Drexler
farà un repàs a las cançons que
normalment no toca en els
seus concerts amb banda, però
també tocarà els seus temes
més coneguts i fins i tot s’atrevirà amb versions dels compositors admirats.

Data: dimarts 4 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: menjador de l’IES Lliçà
Organitza: IES Lliçà, Ajuntament i SOVT

Data: divendres 7 de març
Hora: 22 h
Lloc: Pavelló de l’IES Lliçà
Preus: per concretar, depenent
de la situació

ESPECTACLE INFANTIL
Pinotxo Bric a Brac
Titelles. A càrrec de la companyia Zum Zum Teatre.
“Dos comediants es mouen
entremig d’estris i capses apilades desordenadament i quan
agafen els objectes, aquests esdevenen màgicament vius convertint-se en una casa, les orelles d’un ase, en un monstre
marí, el nas d’en Pinotxo que
creix quan diu mentides... A
través de la narració i de la manipulació dels objectes, van recreant les imatges que situen a
l’espectador en els paisatges de
la història, cada detall porta a
crear una atmosfera màgica on
petits i grans aniran comple-

PILATES
Dies i horaris: Dilluns i dimecres.
21 h a 22 h
Preu: 20 €/mes

CATALÀ PER ADULTS
Dies i horaris: dimarts 17.00-18.00 h i
dijous 18.00-19.00 h
Preu: gratuït, Places limitades

ACTIVITAT
Com gotes d’aigua
Sessió poètica basada en poemes de l’escriptora Joana Raspall, que interpreten de manera amena i divertida els
artistes del grup Cos de Lletra, Salva Artesero i Ruth Vilar, i el músic Jordi Roca, tots
tres de Sant Feliu de Codines.
Com gotes d’aigua pretén
apropar-nos a l’univers poètic
de Joana Raspall per diferents
camins: a través de la paraula,
les cançons i les faules. L’acte
comptarà amb l’assistència

dels alumnes dels cursos de
català i participants en el programa Voluntariat per la
Llengua de Lliçà d’Amunt,
que clou la 4 edició i n’inicia
la 5a.
Data: dimarts 11 de març
Hora: 19.30 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Servei Comarcal
de Català del Vallès Oriental

TORNEIG
La Mona de Botxes
Per a tots els aficionats/des a
les botxes. Hi haurà servei de
bar.
Data: diumenge 16 de març
Hora d’inici: 10 h
Lloc: Patinòdrom
Inscripcions: el mateix diumenge, de 8.30 a 9 h, al mateix lloc
Més informació: Pavelló Municipal d'Esports, de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de 15 a
22 h
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
Casal de Pasqua
Dates: del dilluns 17 al dijous
20 de març
Inscripcions: fins al 7 de març
Preus: 4 dies, 65 euros; dies
esporàdics, 16 euros; 4 dies +
menjador, 70 euros
Organitza: Grup d’Esplai

Centre Cívic La Serra
Centre Cívic La Serra
C/ Ribera d’Ebre, 81 (planta baixa)
08186 – Lliçà d’Amunt
93 860 73 50
Persona de contacte: Bea Quintana
Horari: 16:00 h a 22:00 h

DANSA DEL VENTRE
Dies i horaris: dimarts de 20.30 h a 22 h
Preu: 15 €/mes
AERÒBIC
Dies i horaris: dilluns i dijous de 20.00 h
a 21.00 h
Preu: 15e/mes
Inici: 1 octubre 2007

IOGA
Dies i horaris:
- divendres de 18.00 h a 19.00 h (grup A)
- divendres de 19.00 h a 20.00 h (grup B)
Preu: 15 €/mes
MICROGIMNÀSTICA
Organitza: Associació de Dones del Tenes
Dies i horaris: Dijous. 19h a 20h
Preu: 20€/mes
TALL I CONFECCIÓ
Dies i horaris: dimecres de 17.00 h a
20.00 h
Preu: 12 €/mes

BALLS DE SALÓ
Dies i horaris: dimecres 20h a 21 h
Preu: 90€ per parella al trimestre.
GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT
Dies i horaris:
- grup A: dilluns., dimecres i divendres
. 16 h a 17 h
- grup B: dilluns, dimecres i divendres.
17 h a 18 h
- grup C: dimarts i dijous. 16 h a 17 h
(falta concretar)

Preu: majors de 60 anys; gratuït. Altres
10 €/mes GRUP A i B, i 7€/mes GRUP C.

* Propers cursos maig-juny:

SEVILLANES
Dies i horari: dijous de 17 h a 18 h. Activitat gratuïta.

medicinals. Curs introductori per co-

NOVES PROPOSTES:
* Inici al març:
• Dansa Batuka: Promociona i contribueix a la millora del benestar físic. Dimecres de 18 h a 19 h

així com la seva identificació. El curs

* Inici a l'abril:
• Curs introductòri a l'horta ecològica. Nocions bàsiques per gestionar el
nostre hort d'autoconsum a partir dels
principis de l'agricultura biològica. Dilluns de 18.00 h i 20.00 h.

• Curs de cuina creativa. Curs on

• Curs de coneixement de plantes
nèixer les propietats terapèutiques de
les plantes medicinals mediterrànies,
inclou 2 sortides a camp i un taller
d'elaboració de productes medicinals.

aprendrem a treure el màxim profit
dels aliments de temporada a partir
de la imaginació i la senzilllesa. Cuina
saludable i imaginativa.
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Març de 2008
A l’agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les entitats registrades en el Registre municipal d’entitats. Les activitats s’han de lliurar durant la primera setmana del mes anterior a
la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari
(c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Les activitats han d’incloure: el
tipus, el nom, una explicació, la data, l’horari, el lloc, les inscripcions, el preu i l’organització.

MUDA’T
Verdades ocultas y medias
mentiras
Espectacle de música. A càrrec
de Pedro Javier González Trio,
guitarrista que viatja des del caràcter flamenc a l’horitzó de la
fusió en un trajecte que enllaça
modernitat i tradició, acompanyat pel baixista Toni Terré i
el bateria i percussionista Roger
Blavia. Verdades ocultas y medias mentiras s’inspira en la observació dels usos de la paraula,
vist des de la distància que permet el llenguatge musical i de la
mà d’aquesta gran narradora
d’històries que, amb un somriure entre els dits, acompanya
a Pedro Javier en tots els seus
viatges, la seva guitarra.
Data: diumenge 30 de març
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Entrades: a partir del 3 de
març, a l’OAC; anticipades i
socis, 10 euros; a taquilla, 12
euros; menors de 18 anys, 8
euros
Més informació: regidoria de
Cultura
Organitza: Ajuntament

SESSIÓ ORDINÀRIA
Ple
Data: dijous 27 de març
Hora: 19 h
Lloc: primera planta de l’edifici de la Policia local
Organitza: Ajuntament

CONCERT
Concert al Palau Sant Jordi
Amb la participació d’alumnes
de l’Escola de Música La Vall del
Tenes. Concert multitudinari de
commemoració del 15è aniversari de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música (ACEM),
on s’interpretaran nou peces originals d’Albert Guinovart sota la
direcció de Salvador Brotons.

CURS
Alfabetització d’adults
Aprendre a llegir i escriure

Data: dissabte 29 de març
Hora: 18 h
Lloc: Palau Sant Jordi de Barcelona
Entrades: Escola de Música
La Vall del Tenes (dues entrades per participant); Tele-entrada de Caixa Catalunya
Més informació: Escola de
Música La Vall del Tenes
Organitza: Associació Catalana
d’Escoles de Música (ACEM)

CURS
Cuines del món

ACTIVITAT
Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.
Data: divendres 28 de març
Organitza: Alternativa Lliçà
per a Tots

INAUGURACIÓ
Nova deixalleria de Palaudàries
Data: dissabte 29 de març
Hora: 12 h
Lloc: camí de Palau, s/n
Organitza: Ajuntament

Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 15.30 a 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran

Data: 4 dies del mes d'abril
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions
i més informació: Regidoria
de Cooperació, del 3 al 26 de
març
Preu: 10 euros/dia;
30 euros/curs
Organitza: Lliçà Solidari

VIATGE
Croàcia
6 dies.
1r dia: Barcelona-DubrovnikNeum, 2n dia: Neum-Split;
3r dia: Neum-Mostar-Orebic;
4t dia: Orebic; 5è dia: Korcula;
6è dia: Orebic-Barcelona.
Dia de sortida: 4 de maig
Preu: 590 euros (100 euros a
l’hora de reservar la plaça)
Inscripcions
i més informació:
AV Ca l’Artigues (Sr. Febrer:
93 860 70 64)

ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Divendres 7, 14 i 28 de març
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
Dissabte 8 de març
GRAN CALÇOTADA
“El Álamo”
Esmorzar i calçotada per dinar al restaurant “El Alamo”, amb tarda
de ball. Visita a unes caves del Sarral i passeig per Montblanc.
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
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 GabarraRocamadour (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: RocamadourFigueras-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

Centre Cívic Palaudàries
Centre Cívic Palaudàries

BALLS DE SALÓ

C/ Segre, 65
08186 – Lliçà d’Amunt
93 8646010 (16h a 22h )
Persona de contacte: Cèsar Rodriguez - dinamitzador

Dies: divendres de 21h a 22 h
Preu: 15 €/mes persona
SEVILLANES

DANSA DEL VENTRE
Dies i horaris: divendres de 18 h a 19.30 h
o de 19.30 h a 21 h
Preu: 15 €/mes
AERÒBIC
Dies i horaris: dilluns i dimecres de 18.20 h a 19.20 h
Preu: 15 €/mes
TAI - TXI
Dies i horaris: dimecres 16.30 h a 17.45 h
Preu: 38 €/trimestre

Dies i horaris: dimarts 19.30 h a 20.30 h
Preu: 15 €/mes
BATUKA
Dies i horaris: dilluns i dimecres de 21 h a 22 h
Preu: 15 €/mes
CATALÀ PER ADULTS
Dies i horaris: dilluns i dimecres 19.30 h a 21 h
Preu: a concretar

BATUKA JUVENIL
Dies i horaris: divendres 17 h a 18 h
Preu: 12 €/mes
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Dies i horaris:
- grup A: dilluns, dimecres i divendres 8.30 h a 9.30 h
- grup B: dilluns, dimecres i divendres 9.30 h a 10.30 h
- grup C:dilluns,dimecres i divendres 10.30 h a 11.30 h
- grup D: dimarts i dijous 8.45 h a 9.45 h
Preu: majors de 60 anys; gratuït.
Altres 10 €/mes GRUP D 7€/mes .
ANGLÈS
Dies i horaris: dimarts de 9h a 10.15 h o divendres de
18h a 19.15 h
Preu: 15€ /mes

PRÓXIMS previstos :
INICIACIÓ A LA SALSA
(dijous de 20.30 h a 21.30 h)
Preu: 45 €/trimestre
MASSATGE XINÈS
(dijous 17 h a 19 h) preu a concretar.
TAST DE VINS
(dimarts de 20 h a 21h) preu a concretar.
IOGA
(dimarts de 17 h a 18 h) preu a concretar.
ALFABETITZACIÓ
(a concretar horari i preu)
SARDANES
(horari i preu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS

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

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

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

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

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

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

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

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

LA2 LA SERRA - EL PLA

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Esplai
93 841 56 95

Farmàcia Esplugas: 1 i 2
Farmàcia Galcerán: 8 i 9
Farmàcia Trullols: 15 i 16
Farmàcia Portabella: 21, 22 i 23
Farmàcia Valeta: 24, 29 i 30

LLIÇÀ D’AMUNT

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

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01

FEBRER

ADRECES DE LES FARMÀCIES

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

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

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Calvé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari:
de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 20 h
divendres de 8 a 14 h.
Juliol i agost:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, SL.
Tel. 93 229 23 60
Distribució:
Nivell Publicitari
Tiratge: 6.000 exemplars
Paper: offset 100% reciclat de 90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

