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A finals de juny, es va encetar el calendari
de les festes de barri d’aquest estiu, que
s’allargarà fins a mitjan agost. Durant
gairebé dos mesos, cada cap de setmana
un dels barris del municipi celebrarà la
seva festa.

Totes les festes de barri compten amb
una programació d’activitats diversa: jocs
infantils, campionats esportius, sopars
populars, balls, etc., tot un desplegament
d’enginy al gust de cada barri.

Nº 257 CASA D’OBRA NOVA AL POBLE

Sala menjador de 40 m2, cuina office, safareig,
4 hab., sala polivalent. i garatge de 60 m2.
Calefacció de gas ciutat, aire condicionat,
persianes automàtiques centralitzades, porta
del garatge automàtica, etc... Solar plà, bones
vistes i Sol.

Preu 499.000 € / (83 MM)

Un any més arriben les festes
de barri, que omplen els
caps de setmana d’estiu de
novetats i alegria. Es tracta
d’unes festes inoblidables
per a petits i grans. PÀG. 3

Nº 061 LLOGUER AMB OPCIÓ
A COMPRA

Dúplex semi-nou de 3 hab. (1 suitte amb
vestidor i hidromassatge), 2 banys, àmplia sala
menjador, cuina i garatge 1 cotxe. Gres, alumini

climalit, alarma, calefacció de gas ciutat...

Preu: 900 €/mes

VENDA DE SOLARS

Varies parcel·les a Lliçà, Sta. Eulàlia i

Bigues, a partir de 110.000 €.

Lliçà d’Amunt Lliçà d’Amunt Lliçà d’Amunt



Des del 20 de juny, amb la Festa de Can Farell,
fins al 17 d’agost, amb la Festa de Can Costa,
es celebra, any rere any, les 15 festes dels Barris
de Lliçà d’Amunt, festes en què les associacions
de veïns posen cura en oferir una programa
atractiu tant per a grans com per a petits. Unes
festes que es concentren majoritàriament al
mes de juliol. 

Sopars, campionats, balls, jocs i espectacles in-
fantils són les activitats més rellevants. Activitats
totes elles cada cop més participatives, on la gent
té l’oportunitat de compartir, de retrobar-se amb
els seus veïns i amics i oblidar, encara que sigui
per una estona, el dia a dia de la feina, o l’esforç
de tirar endavant una família. Són hores de diver-
sió, moments que ens han de permetre descon-
nectar de tots els problemes, grans o petits, que
hom pot tenir.

Les festes dels barris s’han convertit en una identi-
tat més del nostre poble i com a tal, des de l’equip
de govern, el que volem és potenciar-les, amb un
recolzament explícit, no tan sols econòmic sinó
també logístic i moral.

La participació de la gent i la implicació dels orga-
nitzadors són potser, junt amb el magnífic am-
bient de festa que es viu, les característiques prin-
cipals d’aquestes festes veïnals tan nostres.

Només em resta, en nom de l’equip de govern, en-
coratjar els organitzadors a seguir tirant endavant
aquests actes festius i en general a tots els ciutadans
i ciutadanes del poble a participar més que mai, a
viure les festes, festes que són el preludi de la da-
rrera festa de Lliçà d’Amunt, la gran festa, la nostra
festa, la festa de tots, la Festa Major, colofó de les
vacances estivals.

Editorial

OPINIÓ

Enquesta ciutadana Participa en les Festes de barri?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Sí que participo. Me llega la
programación de la fiesta de
barrio en el buzón. Vamos por
los niños. Me parecen muy
bien estas fiestas. Hay payasos,
espuma, lo típico, pero bien.
Creo que estas fiestas son nece-
sarias para conocernos un po-
quito más.  

Montse Cupons
Can Rovira Nou

A mí me gustan las fiestas de
barrio. Son fiestas muy fami-
liares, donde nos conocemos
mucho. Y los niños se relacio-
nan. Pero no suelo participar
mucho, únicamente cuando
hay para los niños. Que sigan
por muchos años.   

Covadonga Noriega
Ca l’Artigues

Participo en las fiestas de ba-
rrio pero poco, porque yo y mi
mujer ya somos mayores. Yo
soy aficionado al dominó y voy
a un bar a jugar, porque en el
local social no hay nadie que
participe de este deporte. Pero
estoy informado de las activi-
dades de las fiestas de barrio y
muchas son para los críos. De
todas formas, me parece bien
que se hagan. 

Diego del Valle
Pinedes del Vallès

Llevo poco más de un año en
el pueblo. Me llega la revista
Informa’t a casa y miraré que se
organiza en mi barrio para las
fiestas. Me parece bien que se
organicen fiestas de barrio. 

Francisco Marfil
Can Salgot 

A mí creo que no me llega la
publicidad de la fiesta del ba-
rrio, pero tampoco he partici-
pado nunca, porque no las en-
cuentro interesantes. Me
gustaría que hubiera activida-
des más deportivas. Pero está
bien que se organicen las fies-
tas de barrio.

Dídac Rodríguez
Can Farell

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



NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

A finals de juny, es va encetar el calen-
dari de les festes de barri d’aquest estiu,
que s’allargarà fins a mitjan agost. Du-
rant gairebé dos mesos, cada cap de set-
mana un dels barris del municipi cele-
brarà la seva festa.
Totes les festes de barri compten amb
una programació d’activitats diversa:

jocs infantils, campionats esportius, so-
pars populars, balls, etc., tot un desple-
gament d’enginy al gust de cada barri. 
Aquesta programació està organitzada
per les associacions de veïns i s’adreça a
tots els veïns del barri. Són festes popu-
lars, riques i variades, pensades amb
molta imaginació i il·lusió, i comparti-

des per tots els veïns. D’aquesta manera,
les festes de barri esdevenen un bon mo-
ment per fer veïnatge.
L’Ajuntament destina una partida del
pressupost de cada any de la Regido-
ria de Cultura per ajudar al finança-
ment de les festes de barri. Par a les
festes de barri, a més d’ajuda econò-

mica, l’Ajuntament també aporta in-
fraestructura i material. De tota ma-
nera, l’Ajuntament agraeix la col·la-
boració de les associacions de veïns,
perquè, amb aquesta i altres iniciati-
ves ajuden a cohesionar socialment el
nostre poble. 
A continuació us detallem la programa-
ció de les festes de barri d’enguany per a
tots els veïns de Lliçà d’Amunt de cada
barri i els d’altres barris que vulguin
compartir la seva festa.
L’Ajuntament us convida a gaudir de les
festes de barri de Lliçà d’Amunt. Es
tracta de festes de tots i per a tots.

Un any més arriben les festes de barri, que omplen els caps de setmana d’estiu de
novetats i alegria. Es tracta d’unes festes inoblidables per a petits i grans.

FESTES DE BARRI

Ca l’Artigues
Dates: divendres 4 i dissabte 5 de juliol 
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues

L’Aliança
Data: dissabte 5 de juliol
Programació:
21.30 h: Còctel de benvinguda (a càrrec
de la Comissió)
22 h: Sopar (sopar a càrrec de cadascú i
postres a càrrec de la Comissió)
23 h: Concurs de ball per a tots amb el grup
de música “Grup Palau” i bingo popular
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Comissió del barri de L’Aliança

Can Salgot
Dates:
Divendres 11 de juliol
18.30 h: Concurs de dibuix (d’1 a 12
anys) (patrocinat per Francisco Ibáñez)
19 h: Concurs de pastissos
22 h: Havaneres
22.30 h: Rom cremat
24 h: Ball amb música en directe a càrrec
de Juan Carlos
Dissabte 12 de juliol
10.30 h: Xocolata amb melindros
11 h: Pallassos
12 h: Escuma
21.30 h: Sopar de germanor (llom, can-
sada i botifarra; aigua, pa, vi i postres)
22.30 h: Exhibició de balls llatins
23 h: Ball amb música en directe a càrrec
d’Els Palau

Can Xicota
Durant aquests dies de festa al barri hi
haurà música ambiental, bar permanent
al local social, jocs de taula i venda de
mocadors, samarretes i paperetes per a
la Gran Rifa de la Festa d’Estiu.
Dates i programació:
Divendres 11 de juliol:
22 h: Festa del Ball de Saló (amb anima-
dors). Vine a ballar amb o sense parella
els balls de tota la vida
A continuació: Discoteca Mòbil amb
“Toni DJ”

Dissabte 12 de juliol:
10 h: Concurs de Truites. Porta la teva
truita, segur que és més bona que la de la
teva veïna. Lliurament de truites: de les
10 fins a les 11.45 h, en el local social.
Premis: 1r premi: sopar al restaurant
“Portat Vell” per a dues persones, 2n
premi: a determinar; 3r premi: llibre de
cuina
10.30 h: Trobada de Petanca
12 h: Reunió del Jurat del Concurs de
Truites
13 h: Aperitiu per a socis i col·laboradors
(se serviran les truites del Concurs)
17 h: Concurs de Dibuix Infantil. Diferents
premis per edats i obsequis per a tothom.
19 h: Concurs de Triples- Bàsquet. Cate-
goria A: fins a 12 anys; Categoria B: a par-
tir de 12 anys. Premis per a les dues ca-
tegories
21 h: Preparatiu de taules i cadires per al
“Gran Sopar de Germanor”. Porta el teu
sopar i gaudeix de la festa! Obsequi als
assistents amb cava i pastetes.
23.30 h: Gran Ball per a tothom fins a la
matinada amb l´orquestra show Toma
Nota
1.30 h: Mitja part: Animació amb el ventrí-
loc Chevalo
2 h: Continuació del Ball amb l’orquestra
Toma Nota
Diumenge 13 de juliol:
10 h: Parc d’animació infantil amb: toro
mecànic, tobogan inflable multiobstacle i
castell inflable. Tot gratis
10 h: Taller d’Escacs. Escacs Gegants.
Es muntarà un tauler d´escacs amb pe-
ces gegants. T’ensenyem a jugar i si ja
en saps tindràs rivals de nivell. Orga-
nitza: Club d’Escacs Lliça d’Amunt
18 h: Xocolata amb coca per a nens i ne-
nes i tot el qui vulgui
19 h: Grup musical d’animació infantil
Quina Xerinola
20 h: Lliurament de premis i sorteig de la
rifa
22 h: Concert cloenda de la Festa d’Estiu
amb els cantants del nostre barri: Elena
Mejías i Jordi Casanovas. Acompanyats al
piano per Xavier Nogué
24 h: Traca Fi de Festa

Palaudalba
Dates i programació:
Dissabte 12 de juliol: Sopar de germanor
(Quartet Guinardo), a la pista esportiva
Diumenge 13 de juliol: Activitats d’es-
ports
Divendres 18 de juliol: Activitats d’es-
ports i, a la nit, Havaneres amb el grup
Morralla, a la plaça de la Font
Dissabe 19 de juliol: Activitats d’esports
i, a la nit, Karaoke i Ball, a la pista espor-
tiva
Diumenge 20 de juliol: Festa infantil (in-
flables, atraccions i xocolatada), a la pista
esportiva

Can Rovira Vell
festes Can Rovira Vell i Sud 2008. Venda
de tiquets: c. de Can Rovira, 59 – c. de
l’estany de banyoles, 37; reserves per te-
lèfon: 687 85 00 94 - 629 33 72 20;
93 864 52 95 - 93 864 52 92
Dates i programació:
Divendres 18 de juliol:
20 h: Inici de les fiestes. “Chupinazo” inicial
20.30 h: Concurs infantil de disfresses
22 h: Cine a la fresca. Pel·lícula per a tots
els públics.
0 h: Música 
Recordem: bar, sopars, copes i venda de
tickets per al gran sopar de gala del dis-
sabte 
Dissabte 19 de juliol:
17 h: Jocs diversos: dòmino, petanca,
partxís i un llarg etcètera.
18.30 h: Exhibició d’arts marcials a càrrec
del gimnàs Godai
21.30 h: Gran sopar de gala
22.30 h: Focs d’artifici amb el Diables de
Ripollet
23 h: Gran ball amenitzat per l’orquesta
Clan Tijuana
1 h: Vedette Merche Lois
1.30 h: Fi de festa amb Clan Tijuana
Diumenge 20 de juliol:
12.30 h: Festa infantil: inflables i karts 
18 h: Jocs diversos: trencar l’olla, guerra
de globos, carrera de sacs i molt més
19 h: Berenar: donut i xocolata
20 h: Fi de festa amb el grup d’animació
Celeste

Ca l’Esteper 
Es poden comprar els tiquets fins al 12 de
juliol al local social del Patinòdrom (Tel.
687 49 80 92).
Dates i programació:
Divendres 18 de juliol:
de 17 a 20 h: Activitats infantils
21 h: Sopar de germanor. Ball amb un duo
musical
Dissabte 19 de juliol:
de 10 a 13 h: Activitats infantils
a mig matí: inauguració del local social i
de la pista de BMX
de 17 a 20 h: Activitats infantils
21 h: Sopar de gala amb el quartet de
música Fòrum i un transformista
Diumenge 20 de juliol:
de 10.30 a 13 h: Cercavila de cotxes clàs-
sics (+ de 30 anys)

13 h: Arrossada popular (preu 12 €)
18 h: Concurs de mascotes

La Sagrera
Data: 19 de juliol
Programació:
21 h: Sopar de veïns, ball i rifa
Lloc: a la plaça de l’Església

Can Rovira Nou 
Dates i programació: 
Divendres 25 de juliol: Jocs infantils, be-
renar, etc. A la nit, sopar del soci i actua-
ció del grup Celeste
Dissabte 26 de juliol: finals dels torneigs
del barri i alguna coseta més i, a la nit,
gran ball amb l’orquestra Pàgina 6
Diumenge 27 de juliol: al mati, bicicle-
tada o alguna cosa similar i, a la tarda,
lliurament de trofeus i fi de festa amb ani-
mació infantil amb el grup Set de so.

Can Roure 
Dates i programació: 
Dissabte 26 i diumenge 27 juliol: Tor-
neig de petanca
Dissabte 2 d’agost:
22 h: Sopar de germanor
23 h: Ball amb conjunt musical
Diumenge 3 d’agost:
12 h: Festa de l’escuma
18 h: Parc infantil, xocolatada i fi de festa

Les festes de barri omplen l’estiu
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Inauguració del local social i el circuit
per a bicicletes de cros de Ca l’Esteper
El local social Ca l’Esteper i el circuit de BMX (bicicletes de cros), situats a la zona esportiva del Patinòdrom,
s’inauguraran el proper dissabte 19 de juliol, a partir de les 10 del matí.

Exhibició de les activitats
del Centre Cívic Palaudàries

Procés participatiu per a l’elaboració
de la nova Guia d’Entitats

El Centre Cívic Palaudàries organitza una exhibició de les activitats que es fan
actualment, el divendres 4 de juliol, a la tarda, al pàrquing del centre cívic. Les
activitats que s’exhibiran seran: aeròbic, batuka d’adults, batuka juvenil, gimnàs-
tica, dansa del ventre, tai-txi, balls de saló, etc. 

L’Ajuntament va iniciar, el maig passat,
el projecte d’actualització de la Guia
municipal d’entitats, un eina pràctica i
útil d’informació a la ciutadania i per
promoure l’associacionisme. L’actualit-
zació d’aquesta publicació respon al fet
que el teixit associatiu és dinàmic i can-
viant.
En aquesta ocasió, la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana ha considerat oportú
que les entitats participin activament en
aquest projecte fent propostes sobre el
disseny i els continguts de la nova guia. 
Així, doncs, com a primer pas, es va rea-
litzar una explicació general del projecte,
oberta a totes les entitats, on es van deta-
llar els objectius, les fases, la metodolo-
gia i els canals de comunicació. 
Un dels canals per recollir les propostes
de les entitats han estat tres tallers: el

primer taller es va fer amb entitats veï-
nals, d’educació, de medi ambient, de
solidaritat i de voluntariat, i juvenils; el
segon taller es va fer amb les entitats
culturals; i el tercer taller, amb les enti-
tats esportives). En cadascun d’aquests
tallers, els representats de les entitats
van fer propostes, que es van posar en
comú. 
També es podien fer propostes contac-
tant amb la Regidoria de Participació
Ciutadana i mitjançant el portal de par-
ticipació www.consensus.cat/llicada-
munt.
Durant el mes de juny, es va recopilar i
revisar la informació, i es va concretar el
disseny de la guia, tenint en compte les
propostes sorgides en els tallers. 
Durant aquest mes de juliol, es preveu
enviar la publicació a imprimir.

Primerament, hi haurà els parlaments
del president de l’Associació de Veïns
Ca l’Esteper, Cándido Guerrero, del
regidor d’Esports, Juan Miguel Valde-
rrama, i de l’Alcalde, Ignasi Simón.
Seguidament, es farà l’acte simbòlic de
descobriment del rètol del local social
per donar-lo per inaugurat oficialment
i també es farà l’acte simbòlic de ta-
llada de la cinta a la zona del circuit de
BMX, també per donar-lo per inaugu-
rat oficialment. Després, els nens i ne-
nes de Ca l’Esteper realitzaran una ex-
hibició de BMX. I, per finalitzar

l’acte, s’oferirà un esmorzar a tots els
assistents. 
Recordem que l’Ajuntament ha cons-
truït aquest circuit de BMX a petició
dels nens i nenes de Ca l’Esteper. Es
tracta d’un circuit tancat, amb una
quinzena de pujades i baixades, i corbes
(sis de grans i dos de petites). 
Per la seva banda, el local social té
com a base un mòdul de 83 metres
quadrats, amb dos despatxos, tres la-
vabos i una sala polivalent amb ordi-
nadors, on ja s’estan fent cursos d’in-
formàtica. MÒDUL NOU PER FORA

MÒDUL NOU PER DINS MÒDUL VELL PER FORA MÒDUL VELL PER FORACIRCUIT DE BMX
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Durant el mes de juliol, de dilluns a divendres, el bany a la piscina gran es limitarà a la disponibilitat dels cursets de
piscina i activitats, segons les dates i els horaris marcats per la Regidoria d'Esports.

Piscina Municipal
ESPORTS

Dies i horaris: del 15 de juny al 5 de se-
tembre ambdós inclosos, de dilluns a
diumenge, d'11 a 20 h

Preus entrades: 
Dies feiners: de 0 a 2 anys, gratuït;
de 3 a 16 anys, 3,30 €
a partir de 17 anys, 3,85 €
Dies festius: de 0 a 2 anys, gratuït
de 3 a 16 anys, 3,85 €
a partir de 17 anys, 4,35 €
Acompanyants de cursets: 1r acompa-
nyant, gratuït, a partir del 2n 1,75 €.
De l’1 al 5 de setembre entrada gratuïta
fins a límit d’aforament.

Preu abonament del 15 al 30 de juny:
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 16 anys

7,83 €; a partir de 17 anys, 13,88 €,
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 7,83 €

Preu abonament d’1 mes:
juliol o agost 
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 16 anys,
15,65 €; a partir de 17 anys, 27,75 €, +
de 60 anys empadronats a Lliçà d’A-
munt, 15,65 €

Preu abonament cap de setmana: dis-
sabtes, diumenges i festius de tota la
temporada
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 16 anys
23,45 €; a partir de 17 anys; 41,67 €;
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 23,45 €

Preus abonament de temporada:
De 0 a 2 anys, gratuït; de 3 a 16 anys,
31,25 €; a partir de 17 anys 55,55 €;
majors de 60 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, 31,25 €

Descomptes:
Abonats membres de familia nom-

brosa: un membre abonat, 25% de des-
compte sobre la quota corresponent;
dos o més membres abonats, 50% de
descompte sobre la quota corresponent.
Abonats membres d'una mateixa fa-
mília: dos o més membres abonats,
25% de descompte a cadascun a la
quota corresponent.

CURSETS DE NATACIÓ PER A NENS/ES
Dies: des del 30 de juny al 25 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horaris: 
Grup 1: Iniciació 3 anys, dilluns i dimecres de 17'30 a 18'30h
Grup 2: Iniciació 4 i 5 anys, dimarts i dijous de 17'30 a 18'30h
Grup 3: Intermig 4, 5 i 6 anys, dilluns i dimecres de 18'30 a 19'30h
Grup 4: Avançat de 6 a 8 anys, dimarts i dijous de 18'30 a 19'30h 
Preu: 34,51 €

GIMNÀSTICA AQUÀTICA PER ADULTS 
Dies: des del 30 de juny al 25 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 9 a 10h 
Preu: 34,51 €

GIMNÀSTICA AQUÀTICA PER A GENT GRAN
Dies: des del 30 de juny al 25 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 10 a 11h
Preu: més de 60 anys empadronats, 17,78 €
Resta, 34,51 €

Garantida la qualitat de l’aigua de la Piscina Municipal
Durant el període d'estiu s'obren les
instal·lacions esportives de la Piscina
Municipal i el compliment de la nor-
mativa vigent quant a l’ús i la mani-
pulació de l'aigua, la dosificació de
productes químics i els plans de con-
trol de qualitat de l'aigua, feien ne-
cessària una remodelació i actualitza-
ció de la maquinària existent.
A finals de maig, la Brigada Municipal
d’Obres va començar la posada a punt
de la Piscina Municipal (neteja, repara-
ció de rajoles, llums i desguassos, condi-
cionament de la jardineria, pintada dels
vestuaris, etc.). Tanmateix, la part més
important d’aquesta posada a punt ha
estat la instal·lació d’un sistema de regu-
lació de la qualitat de l’aigua. 
Aquest sistema consta d’unes bombes
dosificadores, un panell de control de
nivells i altres equipaments tècnics.

El sistema regula constantment la
qualitat de l’aigua i, quan disminuei-
xen els nivells, injecta automàtica-
ment els productes necessaris per tor-
nar l’aigua a la qualitat òptima. 
L’Ajuntament ha fet una forta inver-
sió per a la instal·lació d’aquest sis-
tema. A més, la mateixa empresa ins-
tal·ladora s’encarregarà de fer un
manteniment personal diari. El cost
del manteniment i de la despesa de
productes necessaris representa un
cost afegit. L’administració local,
però, considera aquesta inversió prio-
ritària per a garantir la salut dels ban-
yistes. 
Un altre avantatge d’aquest sistema és
que no caldrà buidar la piscina du-
rant l’hivern, només tapar-la, ja que
l’aigua es mantindrà en bones condi-
cions durant tot l’any. 
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La pluja obliga a anul·lar les proves
del Campionat de Catalunya de BTT 2008
de Lliçà d’Amunt

Augmenten els ajuts econòmics a entitats
esportives municipals

Lliçà d’Amunt havia d’acollir, el 25 de
maig passat, el Campionat de Cata-
lunya de BTT 2008 en la categoria
d’iniciació a Infantil. Al voltant d’un
miler de persones, entre ciclistes i es-
pectadors, havien de participar en
aquest esdeveniment esportiu, de gran
ressò dins del món de l’esport. La
pluja, però, va obligar a anul·lar
l’acte, ja que el terreny, gairebé im-
practicable, feia perillosa la competi-
ció. 
L’organització de l’acte, a càrrec de
l’Ajuntament i de l’entitat local
Amunt Club Ciclista, també havia

preparat una jornada lúdica orientada
a la promoció d’aquest esport i de la
bicicleta. 
El circuit s’havia muntat per les rodalies
del bosc de Palaudàries. El camp base
estava situat al voltant de l’Església pa-
rroquial de Sant Esteve de Palaudàries.
La Federació Catalana de Ciclisme va
valorar positivament la sol·licitud de
l’Ajuntament perquè Lliçà d’Amunt fos
seu de l’edició d’enguany d’aquest esde-
veniment esportiu, que se celebrava per
primera vegada a la província de Barce-
lona (sempre s’havia celebrat a la pro-
víncia de Girona). 

Aquest any, l’Ajuntament ha augmentat
una mitjana del 20,40% els ajuts econò-
mics a les entitats esportives municipals
respecte a l’any passat.
Com cada any, l’Ajuntament ha demanat
una sèrie d’informació a les entitats espor-
tives del municipi per tal d’atorgar-los les
subvencions econòmiques corresponents a
l’any 2008.
Per cobrar el 100% de la subvenció, a fi-
nals d’any, les entitats esportives munici-
pals hauran d’omplir unes fitxes justificati-
ves de la temporada, a les quals hauran
d’adjuntar factures, balanç i còpia de les lli-
cències que s’han presentat. 
En el Consell Sectorial d’Esports es va ex-
plicar a totes les entitats esportives del mu-
nicipi les noves línies marcades per l’actual

equip de govern a l’hora de valorar econò-
micament les entitats. Els nous criteris de
baremació van ser aprovats pel Consell
Sectorial d’Esports. 
S’ha configurat una taula per valorar eco-
nòmicament les entitats en funció del
nombre total de llicències, el nombre de
llicències femenines, dels tècnics i tècni-
ques titulats, dels esdeveniments en els
quals participen en el poble, etc.
A l’hora d’atorgar els ajuts, aquest Ajunta-
ment dóna prioritat a l’esport en edat de
formació i a l’esport femení. Segons la regi-
doria d’Esports, es tracta d’una manera de
fomentar que els petits i joves esportistes
arribin a ser uns grans esportistes amb la
millor de les formacions i recursos possi-
bles. 

Finalitza la lliga de botxes

L’equip de Can Marquès, de Santa Eu-
làlia de Ronçana, ha guanyat la lliga de
botxes de lleure de la temporada 2007-
2008, que organitza l’Ajuntament i que
va finalitzar el 18 de maig passat. 
L’equip del Club de Petanca Pineda 07,
també de Santa Eulàlia de Ronçana, ha
quedat en segon lloc. El tercer classificat
ha estat l’equip del Club de Petanca
Can Prat, de Lliçà de Vall. 
Aquesta lliga ha comptat amb la parti-
cipació d’equips de Sant Feliu de Co-

dines, Caldes de Montbui, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells, i Lliçà d’A-
munt.
L’Ajuntament felicita els guanyadors
així com la resta d’equips participants:
l’Associació de Veïns de Ca l’Esteper,
l’Associació Cultural i Esportiva Ca
l’Esteper, el Racó del Bosc, Can Roure,
Regasol, el Club de Petanca Lliçà de
Vall, Els Saulons, La Fonteta, l’Asoveen
i Can Rovira. 

“1.000 golpes contra el golpe”,
un acte deportiu i social per reinvidicar
la fi de la violència de gènere

El Parc Fluvial del Riu Besòs de Santa
Coloma de Gramenet va acollir, el 20
d’abril passat, per segona vegada, un
acte sense precedents. Un miler de ka-
rateques es van concentrar per fer una
exhibició de karate i, el més impor-
tant, per reivindicar amb 1.000 cops
de puny la fi de la violència de gènere.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es va
adherir i va donar el seu suport a
aquesta iniciativa. 
L’acte, promogut pel gimnàs Satori de
Santa Coloma de Gramenet, va ser tot
un èxit i va comptar amb l’assistència
de participants de totes les edats, de
diverses escoles de karate kyokushin
d’arreu de Catalunya.
Molts dels d’assistents a l’esdeveni-
ment es van unir als karateques al cop

990 per donar tots junts els darrers 10
cops contra la violència masclista, una
de les xacres de la societat.
Els tambors i bombos de la Casa de
Aragón van marcar l’inici de la con-
centració i els organitzadors van diri-
gir l’esdeveniment des de l’escenari. 
La concentració va comptar amb l’as-
sistència de diferents regidors de la
ciutat i autoritats d’altres poblacions
veïnes, entre ells l’Alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, i el regidor
d’Esports, Juan Miguel Valderrama, el
qual va participar activament en
l’acte. 
Al finalitzar els 1.000 cops, el Consell
de la Dona i els karateques van llegir
dos manifestos contra la violència
masclista.

Festival de cloenda d’activitats esportives
de l’Escola Esportiva Municipal
i del Gimnàs del Pavelló
El Festival de Cloenda d’Activitats Es-
portives de l’Escola Esportiva Munici-
pal i del Gimnàs del Pavelló Municipal
d’Esports va tenir lloc el 30 de maig
passat i va comptar amb uns 200 parti-
cipants. 
Els esportistes van realitzar exhibicions
de diferents modalitats esportives com

aeròbic, jazz, steps, activitat física per a
gent gran, etc. Després de tota la tem-
porada i dels assaigs del festival, el seu
esforç es va veure compensat amb la
bona estona que van fer passar a tot el
públic present. 
El festival va finalitzar amb una classe
d’steps oberta a tothom.
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L’ordenança abasta aspectes molt diver-
sos, els quals es podrien agrupar en dos
grans blocs: 
1. Noves especificacions tècniques respecte
a les instal·lacions d’aigua i la jardineria de
noves construccions i equipaments.
2. Gestió de la xarxa d’aigua potable.

En el primer grup cal destacar:
- Incorporació de sistemes de reutilit-

zació d’aigües grises, sistemes per a
l’aprofitament d’aigua de pluja i sis-
temes per a la reutilització d’aigua
sobrant de piscines, que seran obli-
gatoris a la gran majoria de noves
construccions.

- Ús de mecanismes estalviadors i regu-
ladors de pressió.

- Disseny i ús de jardins de baix consum
d’aigua.

En el segon grup cal destacar:
- Regulació de l’ús d’aigua de pou per
omplir piscines.

- Obligació d’informar sobre l’estat i
funcionament dels sistemes d’estalvi
d’aigua en els casos de compra o llo-
guer de l’immoble.

- S’estableix un procediment especial de
reducció de la factura per aquells casos
de fuita fortuïta no atribuïble a negli-
gència de l’usuari.

- Obligació de SOREA de millorar el
rendiment de la xarxa i atendre les fui-
tes a la via pública en menys de dues
hores, l’incompliment de la qual cons-
titueix infracció sancionable.

- També constitueix infracció sancio-
nada molt durament la manipulació
il·legal de comptadors i aforaments,
la connexió il·legal a la xarxa muni-
cipal d’abastament, i l’ús d’hidrants,
boques d’incendis equipades i altres
instal·lacions destinades a la lluita
contra incendis per altres usos als
que tenen previstos. L’Ajuntament
té la clara voluntat de no permetre
que ningú robi l’aigua mentre la

resta de ciutadans compleixen amb
les seves obligacions.

- Cal esmentar particularment l’obliga-
ció de regularitzar aquells subminis-
traments que no corresponguin a l’ús
contractat. Entre aquests hi ha els afo-
raments industrials contractats per a
vivendes particulars, per exemple. Cal
recordar que els subministraments per
aforament es van donar en el seu dia
de forma provisional mentre la xarxa
no reunís les condicions tècniques ne-
cessàries. Per tal de facilitar la transició
als abonats afectats, l’Ajuntament ha
establert, conjuntament amb SO-
REA, unes condicions especials amb
un 60% de descompte, com ja ha es-
tat publicat anteriorment.

Com es sabut, en situacions d’excepcio-
nalitat i emergència d’abastament d’ai-
gua oficialment decretades per l’orga-
nisme pertinent, l’Ajuntament té
l’obligació de prohibir certs usos no es-
sencials de l’aigua de xarxa. Tota obliga-
ció implica establir algun mecanisme de
control per assegurar-ne el compliment,
però en aquest cas és excepcionalment
complicat de realitzar. El sentit de la pro-
hibició és bàsicament el de fer un ús ra-
cional i moderat de l’aigua de boca, no
pas el de, per exemple, deixar morir les
plantes de set. És des d’aquesta perspec-
tiva que l’ordenança intenta establir un
mecanisme just i equitatiu per fer com-
plir aquest ús moderat de l’aigua. A tal
efecte l’ordenança estableix, únicament i
exclusiva en situacions d’excepcionalitat i
emergència oficialment decretades, que:

a) L’abonat domèstic no pot consumir
més de 60 m3 al trimestre.

b) L’abonat industrial no pot consumir
més del 5% del cabal d’aigua recone-
gut en la seva llicència (si aquest cabal
no està determinat s’adoptarà el valor
mig de les darreres vuit lectures).

c) SOREA ha d’aturar una fuita en la via
pública en menys d’una hora.

Superar aquests límits suposa una sèrie
d’infraccions graduals segons la seva grave-
tat, sancionables en correspondència. 
Tot i que no està recollit a l’ordenança,
l’Ajuntament aplicarà l’ampliació de
trams per a famílies nombroses a
aquells abonats que estiguin acollits a
aquest procediment de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua.
A efectes de determinar aquestes infrac-
cions es tindran en compte les factures
trimestrals emeses per la concessionària
del servei, però només les d’aquells pe-
ríodes de facturació (trimestres) que es-
tiguin integrament inclosos en el perí-
ode d’excepcionalitat i emergència.
Així doncs, cap factura del 2n trimestre
del 2008 podria ser sancionada, però sí
les del 3r, en cas que la situació d’excep-

cionalitat es mantingués més enllà del
setembre.
El Govern va avaluar, el 3 de juny pas-
sat, l’estat de la sequera i va decidir re-
tornar el sistema Ter-Llobregat a l’esce-
nari d’excepcionalitat 1 després de les
pluges del mes de maig i de l’increment
de les reserves embassades. Per tant, tot i
que aquestes obligacions i infraccions
són vigents, de moment no s’apliquen
perquè no estem en situació de sequera.
Finalment, esmentar que tots aquells
expedients d’obra o activitats que ha-
gin estat iniciats, o que els seus res-
pectius projectes hagin estat visats,
abans de l’entrada en vigor de l’orde-
nança, no estan subjectes a les noves
prescripcions establertes a l’orde-
nança.

El 23 de maig passat va quedar aprovada definitivament una nova ordenança que estableix
les mesures necessàries per afavorir i regular l’estalvi d’aigua en el nostre municipi. Aquesta
ordenança neix, no només com a resposta a l’escassetat d’aigua patida a Catalunya als
darrers dos anys, sinó que respon a l’adopció d’una nova cultura de l’aigua, una nova visió
sobre un bé imprescindible, escàs i molt més car del que imaginem, que requereix de nous
instruments reguladors i normatius. L’episodi de sequera patit darrerament només ha
accentuat la necessitat de canviar el concepte que teníem de l’aigua i ha precipitat l’aprovació
d’una ordenança imprescindible per abordar la sostenibilitat futura del nostre municipi.

Nova ordenança d’estalvi d’aigua
MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL

Més de dues-centes persones assisteixen a
les xerrades divulgatives d’estalvi d’aigua

Durant els mesos de maig i juny va
continuar la campanya informativa en
relació a la situació d’excepcionalitat
que vivim pel que fa a disposar d’aigua
potable, mitjançant la realització de
xerrades divulgatives, anomenades
“Mesures per l’estalvi d’aigua”, sobre
com podem estalviar aigua als domici-
lis. 
Les xerrades van anar a càrrec de l’em-
presa APREN Serveis ambientals i els

assistents van rebre uns mecanismes
d’estalvi d’aigua per col·locar a les aixe-
tes del seu domicili.
Les xerrades van tenir lloc els diven-
dres a la tarda i els dissabtes al matí
(per poder facilitar l’assistència dels
interessats) als locals socials, centres
cívics i al Casal de la Gent Gran. En
les nou xerrades que es van organitzar
hi van assistir un total de més de dues-
centes persones. 
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El sistema Ter-Llobregat
torna a l’escenari d’excepcionalitat 1
El Decret de sequera continuarà activat fins a finals d’any.
El Govern de la Generalitat demana al Govern central la
derogació del Reial decret de mesures urgents i
excepcionals per garantir l’abastament a Barcelona. La
resta de mesures aprovades per via d’emergència, excepte
el proveïment d’aigua en vaixells i la mesura de la
canonada, continuarà el seu desenvolupament tal i com
estava previst.

El Govern va avaluar, el 3 de juny
passat, l’estat de la sequera i va deci-
dir retornar el sistema Ter-Llobregat a
l’escenari d’excepcionalitat 1 després
de les pluges del mes de maig i de
l’increment de les reserves embassa-
des. Els embassaments del sistema
Ter-Llobregat es trobaven al 53% de
la seva capacitat. No obstant això, a la
conca de la Muga es va decidir de
continuar en l’escenari d’excepciona-
litat 2, atès que ha estat la conca re-
gulada que menys s’ha beneficiat de
les pluges.
Tot i que la situació de sequera ex-
trema ha quedat enrere –després d’en-
cadenar 17 mesos sense pluges impor-
tants a les capçaleres dels rius i el
descens lent però constant de les reser-
ves embassades–, Catalunya continua
en situació de sequera i, per aquest
motiu, el Decret continuarà activat
fins a final d’any, tret que abans es
produeixi una recuperació total de les
reserves embassades.
Pel que fa a la resta de conques, l’embas-
sament del Catllar i la conca del Cap de
Creus i Costa Nord continuen en ex-

cepcionalitat 1, mentre que la resta de
conques es troben en situació de nor-
malitat.

Excepcionalitat 1: mesures de caràc-
ter general i específiques
1. Està prohibit l’ús d’aigua potable per

al funcionament de fonts ornamen-
tals. 

2. Les administracions locals vetllaran
per l’ús racional i l’estalvi i, a aquests
efectes, promouran dins els seus àm-
bits de competència mesures de sen-
sibilització i foment de l’estalvi. 

3. En aquest sentit, les administra-
cions locals vetllaran per reduir i
minimitzar els regs a parcs i jardins
públics, mantenir i reaprofitar l’ai-
gua de piscines d’ús públic i privat,
optimitzar l’ús de l’aigua a parcs
aquàtics i altres instal·lacions lúdi-
ques i reduir la utilització d’aigua
de boca per a neteja viària , entre al-
tres mesures. 

4. Reducció d’un 15% de les dotacions
de reg a sistemes regulats. 

5. Anul·lació dels desembassaments per
a ús exclusivament hidroelèctric. 

A principis de juny, durant la neteja de
la Piscina Municipal, el personal de la
Brigada Municipal d’Obres va trobar al-
guns nius d’ocells dins dels filtres de la
piscina. Tots els nius estaven buits,
menys un, on hi havia sis exemplars de
Cuereta blanca (Motacilla alba). Avisats
els forestals, aquests van recuperar el niu
amb els ocells, i els va traslladar al Cen-
tre de Recuperació de Fauna de Torrefe-
rrussa de la Generalitat de Catalunya, a
Santa Perpètua de la Mogoda, on els
mantindran en una instal·lació ade-
quada fins que creixin i aprenguin a ali-
mentar-se per ells mateixos.

Trobat un niu amb ocells en un filtre de la piscina
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L’Ajuntament i Lliçà Solidari organitzen
la Festa Solidària
Com cada any, l’Ajuntament i Lliçà Solidari van dedicar un cap de setmana a la solidaritat. Enguany, va ser el cap de
setmana del 17 i 18 de maig. Durant aquest cap de setmana s’organitzen activitats de sensibilització vers la solidaritat.
Es tracta de crear un espai de participació i integració, per als habitants del municipi autòctons i els que provenen
d’altres països.

COOPERACIÓ

La Festa Solidària d’aquest any va
comptar amb un partit de futbol soli-
dari, un festival amb l’actuació d’enti-
tats locals, una xocolatada, jocs, un so-
par multicultural, un espectacle de
danses orientals i una performance ano-
menada “Llengües del món a Lliçà d’A-
munt”. 
Aquest any, els organitzadors destinaran
els diners obtinguts a donar suport a
dos projectes: un a la Índia, a través de
l’entitat Asha-Kiran, per a una llar per a

nenes i nens a Pune, i un altre al Nepal,
amb la fundació Vicki Sherpa, que rea-
litza projectes educatius de qualitat per
a nens i nenes de les classes socials més
marginades del Nepal. 
El dissabte 17 de maig, a les 17 h, al
Camp de Futbol Municipal, es va jugar
un partit de futbol solidari. Quatre
equips es van disputar el trofeu solidari:
un equip format per bolivians de la zona
quítxua, un equip format per bolivians
de la zona guaraní, un equip de treballa-

dors municipals i un quart equip format
per ciutadans del món, és a dir, aquells
provinents de diferents països del món i
residents a Lliçà d’Amunt que s’apunta-
ven a títol particular. Seguidament, a les
17.30 h, a la plaça de Catalunya, hi va
haver un festival amb l’actuació d’enti-
tats del nostre poble i una xocolatada. A
les 18 h, al mateix lloc, es van fer jocs. I,
a les 21 h, a l’Ateneu L’Aliança, va haver-
hi un dels plats forts de la Festa Solidà-
ria, el Sopar multicultural “Tastem el
món”, a càrrec de cuineres d’altres països
que viuen al nostre poble, seguit d’un es-
pectable de danses orientals. El preu del
sopar era de 12 euros.
El diumenge 18 de maig, a les 19 h, a
l’Ateneu L’Aliança, va tenir lloc l’altre
plat fort de la Festa Solidària, la Perfor-
mance “Llengües del món a Lliçà d’A-
munt”, una performance de cançons,
contes, dites, músiques, informacions
de ciutats o de llocs del món, amb la
participació de totes les persones que
van voler i que eren originàries d’altres
cultures. L’espectacle d’enguany anava
sobre les cançons infantils i de bressol
del món. Hi van estar representats 11
llengües i dialectes diferents, tots de

persones residents a Lliçà d’Amunt. A
més, va comptar amb la intervenció
musical del grup d’havaneres Veles al
Vent de la Coral L’Aliança i també del
grup MITMAS de folklore bolivià i
d’una cobla boliviana a càrrec de Pal-
mira García.

L’Ajuntament ajuda econòmicament Myanmar (antiga Birmània)
L’Ajuntament s’ha sumat a la iniciativa
d’ajuda econòmica, proposada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment, per donar resposta a la crisi hu-
manitària generada pel cicló Nargis a la
República de Myanmar (antiga Birmà-
nia) el passat 2 de maig. L’Ajuntament
contribuirà amb una aportació econò-
mica de 1.500 euros, de la partida del
pressupost de cooperació destinada a
emergències.
El cicló Nargis va colpejar especialment
la regió del delta d’Ayeryarwady i Yan-
gon. Les autoritats van declarar com a
zona catastròfica les regions de Yangon,
Ayeyarwady, Bago, Mon i Kayin. Se-

gons el ministre de Reassentaments i
Emergències, l’onada de 3,5 metres que
va generar el cicló va causar bona part
dels danys.
Segons un informe de situació, els edifi-
cis i infraestructures de les regions afec-
tades van quedar greument malmesos i
extensions importants del país comple-
tament inundades. No hi havia ni aigua
ni electricitat. La comunicació telefò-
nica era molt limitada. Hi havia zones
només accessibles per vaixell. Mancaven
refugis habilitats per a la població. Tot
això suposava un problema logístic im-
portant per garantir l’accés a les vícti-
mes. Informacions governamentals par-

laven de més de 22.500 víctimes mor-
tals, 41.000 persones desaparegudes i un
milió de persones que havien perdut la
seva llar. La població total afectada a la
zona va ser de 24 milions (la meitat de la
població de Myanmar). Es calculava que
centenars de milers de persones necessi-
taven assistència humanitària urgent.
El Fons Català va instar la Junta Militar
de Myanmar perquè facilités l’accés a les
víctimes immediatament respectant
l’espai humanitari i les normes d’assis-
tència humanitària, que inclou: l’accés
el país de personal humanitari i de ma-
terial, així com facilitat de moviment a
l’interior del país. 

Enguany, la regidoria de Coopera-
ció, en consens amb l’entitat local
Lliçà Solidari, té previst destinar
29.500 € entre la pròpia entitat de
Lliçà Solidari, projectes a la Índia i
al Nepal, i possibles emergències,
com l’aportació que s’ha fet pel te-
rratrèmol de Myammar.
Aquest any, els projectes en què parti-
cipa l’Ajuntament no són a través del
Fons Català de Cooperació, com fins
ara, sinó que han estat triats per la rela-
ció directa d’algunes persones del mu-
nicipi amb les dues ONG que els por-
ten, Asha Kira i Vicky Sherpa,
respectivament.

Prop de 30 mil euros
per a subvencions
en matèria de cooperació



Juliol de 2008010 > Notícies de l’Ajuntament

El transport urbà es manté a l’agost

Fins ara, es produïa una parada de servei
estiuenca, de les 14.30 fins a les 17.30 h. 
Seguint la programació del Pla de Mi-
llores del Transport Urbà 2007 - 2010,
l’Ajuntament vol atendre les necessitat
dels usuaris que confien els seus despla-
çaments habituals en el nostre transport
urbà. 

Amb la voluntat de millo-
rar l’oferta de mobilitat de
tots els ciutadans, el ser-
vei de Transports de Lliçà
d’Amunt mantindrà, du-
rant el mes d’agost, el
mateix nombre d’expedi-
cions i horaris que la
resta de l’any. Aquest fet
permetrà als usuaris no
haver de modificar els hà-
bits de desplaçament que
té arrelats.

L’Ajuntament fa una crida per aturar
els actes incívics que malmeten els
béns patrimonials i que suposen una
despesa econòmica en reparacions,
que es podrien destinar a una major
dotació de mobiliari urbà.
Una de les problemàtiques que pa-
teix el nostre municipi són els ac-
tes incívics que malmeten els bens
patrimonials com la senyalització
viària, pals de parada del bus, pa-
pereres, bancs, marquesines, con-
tenidors d’escombraries, etc. 
Aquest fets representen una despesa
econòmica molt considerable en nete-
ges, reposicions i reparacions, que va
en detriment de tots els ciutadans. A
més, donen una imatge de deixadesa
dels nostres entorns més propers.
Aquestes actuacions no beneficien
ningú, ni tan sols a aquells que les fan. 

Actes incívicsTRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Millores viàries
L’Ajuntament ha instal·lat una senyalitza-
ció especifica vertical, en el carrer de Ra-
mon Llull, que alerta de la proximitat
d’una zona on s’ha de conduir extremant
la precaució. A la vegada, s’han construït
unes franges rugoses, que fan present el re-
cordatori i milloren la detecció i adherèn-
cia en condicions climàtiques adverses.
En aquest carrer, s’han retirat les tanques
metàl·liques que separaven la calçada de
la vorera. Aquets elements dificultaven la
permeabilitat del vial per als vianants, a
més de representar un perill per al con-
ductors en cas d’impacte o sortida de la
calçada. Aquestes tanques metàl·liques
eren antigues i no complien la normativa
actual en matèria de seguretat viària. A
més, aquests elements estan totalment
desaconsellats en trams urbans i, encara
menys, en residencials. Així, s’han acon-

seguit uns vials més pacificats i harmo-
niosos amb un entorn residencial.
Seguint aquesta línia, també s’ha orde-
nat la cruïlla del carrer de l’Empordà
amb el camí de Ca l’Artigues i carrer del
Garraf, amb la incorporació de passos
de vianants, l’ordenació de l’estaciona-
ment i la instal·lació d’una zona de cà-
rrega i descàrrega.

L’Ajuntament col·locarà cartells
de benvinguda al municipi
L’Ajuntament posarà cartells de benvinguda al municipi a les entrades del poble
per diferents punts. Concretament les entrades a Lliçà d’Amunt per Lliçà de
Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui, Granollers, Canovelles i Pa-
lau Solità i Plegamans. 

Rècord d’expedicions i passatgers
del transport urbà
L’abril passat, el servei de transport
urbà va registrar rècord d’expedicions
en un mes (20.592) i de passatgers en
un dia (936). 
Des de l’any 1999, en què es va posar
en marxa, el servei de transport urbà
ha anat augmentant progressivament
el nombre d’expedicions i passatgers. 
Lliçà d’Amunt ocupa el quart lloc de
la comarca (d’entre els 19 municipis
que tenen servei de transport urbà),
després de Granollers, Mollet del Va-

llès i la Roca del Vallès, en nombre de
passatgers transportats anualment pel
transport urbà. S’ha de tenir en
compte, però, que Granolles i Mollet
del Vallès són municipis de més de
50.000 habitants i amb servei de
transport urbà obligatori. Per la seva
banda, la Roca del Vallès, de menys
de 50.000 habitants i servei de trans-
port urbà voluntari com Lliçà d’A-
munt, té un pol d’atracció molt gran:
La Roca Village. 

MITJANA MENSUAL DE PASSATGE DEL TRANSPORT URBÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT
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Se celebra la Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa
Després de quatre anys, l’Ajuntament
ha recuperat la Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa, que aplega al
voltant d’un berenar totes les persones a
partir de 70 anys i empadronades al
municipi. La festa s’organitza conjunta-
ment amb la Comissió d’Homenatge a
la Vellesa.

L’activitat, que va tenir lloc el 31 de maig
passat, va consistir en un espectacle i un
berenar al Pavelló de l’IES Lliçà. L’especta-
cle estava previst al Camp de Futbol, on
els participants que encara no hi hagués-
sin estat podien conèixer aquest equipa-
ment esportiu municipal, però la pluja va
obligar a traslladar l’espectacle a cobert. 

Les entitats culturals i veïnals rebran
subvencions per valor d’uns 120 mil euros
L’Ajuntament atorgarà un total de
95.230 € repartits entre 12 entitats cul-
turals. Aquesta quantitat, segons la regi-
doria de Cultura, representa un aug-
ment significatiu (del 14%) respecte a
les subvencions donades l’any 2007 en
què es van repartir 83.650 € entre 8 en-
titats culturals. 
La regidoria de Cultura explica que els
ajuts a cada entitat cultural s’incremen-
ten o es disminueixen en funció del pro-

grama d’activitats que presenten anual-
ment. Així, doncs, pot ser que alguna
entitat rebés més diners en anys ante-
riors perquè celebrava un aniversari o
perquè havia de fer una inversió deter-
minada en comprar material, etc.
A més, es repartiran 26.016,77 € desti-
nats a les Associacions Veïnals en con-
cepte de Festes de Barri. L’any 2007 s’hi
van destinar 25.000 €. S’han augmen-
tat d’un 4% aquestes subvencions.

5è Concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley

CULTURA

L’Ajuntament ha convocat el 5è Con-
curs fotogràfic Memorial Joan Soley.
El Concurs té dues temàtiques: Lliçà
d’Amunt en tots els seus aspectes i
Tema lliure sobre muntanya i pai-
satge. Els premis consisteixen en 350
euros, 250 euros i 150 euros per a ca-
dascuna de les temàtiques. Les ins-
cripcions són gratuïtes i cada partici-

pant pot presentar un màxim de 3 fo-
tografies. 
El termini de recepció de fotografies és
fins el dijous 20 de novembre de 2008,
de 8 a 14 h i de 16 a 20 h, cada dia labo-
rable (excepte el divendres, que només
es fa horari matinal), a la Regidoria de
Cultura i Cooperació de l’Ajuntament. 
El jurat estarà integrat per tres persones
relacionades amb el món de la fotogra-
fia. L’Ajuntament farà una exposició
amb totes o part de les fotografies selec-
cionades. 
El veredicte i el lliurament de premis es
farà el divendres 12 de desembre, a la
zona d’exposicions del Pavelló Munici-
pal d’Esports, a les 20 h, coincidint amb
la inauguració de l’exposició.

L’Aplec de Santa Justa i Santa Ru-
fina se celebrarà el diumenge 13
de juliol, a la tarda-vespre, al vol-
tant de l’ermita que porta el nom
d’aquestes santes. L’acte comptarà
amb una audició de sardanes amb
la Cobla Sant Jordi. Seguidament,
hi haurà una celebració eucarís-
tica. I, per finalitzar, s’oferirà un
concert amb el grup musical Em-
pordà fussió. També es repartirà
coca i vi bo.

Aplec de Santa Justa i Santa Rufina

bases a www.llicamunt.cat
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TODO EN REFORMAS,

• INTERIOR Y EXTERIOR
• FACHADAS
• TERRAZAS
• COCINAS
• BAÑOS
• CALEFACCIÓN
• INSTALACIONES, …

BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

REFORMAS FERNÁNDEZ

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

� 637 741 299
� 637 741 297

Jesús Fernández
INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO

Y CONDUCTOS

TODAS LAS MARCAS

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

Durant el curs 2007-2008, les quatres escoles del municipi
i l’institut han participat en una cinquantena d’activitats
(xerrades i tallers), organitzades per les diferents regidories
de l’Ajuntament, dins del PAE (Programa d’Activitats
Educatives), que coordina la regidoria d’Educació.

Molt bona participació dels centres educatius en el
Programa d’Activitats Educatives (PAE) 2007-2008 

EDUCACIÓ

Enguany, en matèria de prevenció, des de
la regidoria de Gent Gran i Benestar i Fa-
mília, s’ha col·laborat amb l’institut amb
el Programa Salut (prevenció de drogode-
pendències, educació per a la salut efec-
tiva i sexual, i tallers per a l’autoestima de
manera que es puguin evitar malalties
com l’anorèxia o la bulímia). 
La Policia Local ha intervingut en els
CEIP i a l’IES en matèria d’educació
viària fent veure als més petits la impor-
tància de cordar-se el cinturó. 
Pel que fa a l’entorn, s’han fet tallers que
permeten descobrir el nostre municipi, les
dependències i el funcionament de l’A-
juntament i s’ha incorporat el taller “llica-
munt.cat:descobreix el web municipal”. 

Dins del Programa Medi Ambient s’ha
incorporat un nou taller sobre gestió de
residus municipals que ha tingut molta
participació ja que s’ha fet per a totes les
escoles de 1r a 6è. 
La regidoria de Transport Públic i
Mobilitat s’ha encarregat de difondre
el model de mobilitat sostenible als
centres educatius a través d’activitats
que fomenten i porten a conèixer el
transport urbà. En aquest sentit, els 4
CEIP, més de 390 nens i nenes, s'han
adherit a tots el actes de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura
2008. 
També s’ha visitat la biblioteca munici-
pal situada a l’IES Lliçà.

Pel que fa al Programa Valors, s’han tre-
ballat aspectes relacionats des de la igual-
tat de gènere fins als valors esportius. 
Quant a la Formació, la regidoria de Joven-
tut i el Servei d’Ocupació de la Vall del te-
nes (SOVT) han aportat, a la tasca que ja
fan els docents de l’IES, un suport d’orien-
tació acadèmica i professional als alumnes.
En general, la valoració feta tant dels
centres educatius com per part de l’A-

juntament ha estat molt satisfactòria i
tant les escoles com l’institut s’han mos-
trat molt participatius. 
De cara el curs que ve, el PAE oferirà
noves activitats d’acord amb les neces-
sitats actuals, tant a alumnes com a
personal docent i, com a novetat, in-
troduïrà tallers per a mares i pares i ac-
cions dirigides a les escoles bressol mu-
nicipals. 

AL CARRER, TOTS HI PINTEM 2007

Finalizen les preinscripcions de les escoles bressol i el batxillerat
La preinscripció a 1r de Batxillerat de
l’IES Lliçà ha comptat amb 4 alumnes
nous, que se sumen als 63 alumnes que
passen de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat.
Per tant, per al curs 2008-2009, hi
haurà 2 grups de 1r de Batxillerat, amb
un total de 67 alumnes. 
En referència a les escoles bressol munici-
pals, a l’Escola Bressol Municipal Palau-
dàries hi ha hagut 6 preinscripcions de

lactants d’una oferta de 16 places. D’1 a
2 anys s’han fet 49 preinscripcions quan
l’oferta era de 32 places escolars, mentre
que de 2 a 3 anys hi ha hagut 24 sol·lici-
tuds d’una oferta de 16 places. Així
doncs, s’ocuparà una de les aules de lac-
tants que no s’ha sol·licitat per cobrir la
demanda d’1 a 2 anys. Les set sol·licituds
de 2 a 3 anys que no hi caben han entrat
a l’altra escola bressol municipal. 

A l’Escola Bressol Municipal L’Espurna hi
ha hagut 8 sol·licituds de lactants d’una
oferta de 16 places; d’1 a 2 anys n’hi ha
hagut 31 quan l’oferta era de 30 places es-
colars; i de 2 a 3 anys ha estat de 26 i s’ofe-
rien 20 llocs escolars. Així doncs, s’ocu-
parà una de les aules de lactants per cobrir
la demanda de 2 a 3 anys més les 7 sol·lici-
tuds d’aquesta franja d’edat que no han
entrat en l’altra escola bressol municipal. 

Matriculació escolar
Educació Postobligatòria (Batxi-
llerat i Cicles formatius de grau
mitjà de formació professional)
IES Lliçà (93 841 66 48)
Període de matrícula: fins al 4 de
juliol de 2008, inclòs.



Juliol de 2008 Notícies de l’Ajuntament > 013

El Ministeri de Sanitat duplica els fons per a
polítiques en l’àmbit de la salut i el gènere 
Amb la finalitat de portar a terme po-
litiques en l’àmbit de la salut i del gè-
nere, el pressupost de l’Observatorio
de Salud de la Mujer (OSM) al 2008
rondarà els 15 milions d’euros, cosa
que suposa més del doble de la inver-
sió realitzada als anys anteriors, que
se situava a l’entorn dels 6 o 7 mi-
lions d’euros.

A més, l’Observatorio realizarà, la propera
tardor, la I Enquesta Nacional sobre Salut
Sexual des de la perspectiva de gènere, una
iniciativa pionera en aquest camp, que ana-
lizarà les diferències entre dones i homes, i
s’orientarà el públic jove, adult i ancià. En
aquesta enquesta es recollirà la importància
que té la salut sexual en totes les edats i la
seva presència permanent en el cicle vital.

Es presenta el Pla d'Igualtat Dona-Home 

La regidora de Gent Gran i Benestar i
Família, Elisenda Montserrat, i l'Agent
d'Igualtat, Carme Expósito, van presen-

tar, el 21 d’abril passat, a la tarda, al
Centre Cívic Ca l’Artigues, el Pla d'I-
gualtat Dona-Home 2008, amb l’assis-
tència d’unes 80 persones. 
La Junta de Govern local va aprovar, el
març passat, el Pla d’Igualtat Dona-
Home 2008. El contingut es pot con-
sultar a la secció Espai Dona del web
municipal www.llicamunt.cat.
Els àmbits de treball fixats pel Pla d’I-
gualtat Dona-Home per l’any 2008 són
els següents:

• Polítiques d’Igualtat
• Foment de la participació
• Violència contra les dones
• Coeducació, formació i cultura
• Treball i usos del temps
• Salut de les dones

Se celebra el Dia de la Salut de les Dones
GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Segons l’Agent d’Igualtat del nostre
municipi, l’atenció, la prevenció i la
promoció de la salut de les dones han
d’estar incorporades específicament en
el disseny de les polítiques d’igualtat
que s’estableixen des del món local.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament va
organitzar un Taller de Creixement Per-
sonal, que va tenir lloc entre el 6 i el 27
de maig, i una xerrada sobre Dona i Sa-
lut laboral per a l’alumnat del SEFED,
a càrrec de Neus Moreno, metgessa i
sindicalista de CCOO. 
El Taller de Creixement Personal ha pro-
porcionat eines a les dones per a un

major benestar a partir de l’autoconei-
xement, el treball de l’autoestima i l’in-
tercanvi i la interrelació. Les persones
assistents han quedat molt satisfetes i
han manifestat el seu interès en partici-
par en activitats d’aquestes característi-
ques.
Per la seva banda, Neus Moreno, en la
xerrada sobre Dona i Salut, va posar de
manifest els problemes de salut que
afecten les dones dins del món laboral,
deguts, entre molts altres factors, a la
doble presència i la doble jornada labo-
ral que realitzen les dones: fora i dins
l’espai familiar.

ASSISTENTS A LA PRESENTACIÓ DEL PLA

S’obre la convocatòria per incorporar
Agents d’Igualtat a les empreses
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, va obrir convocatò-
ria de subvencions, el mes de maig, per incorporar Agents d’Igualtat al món laboral. 
S’hi poden acollir aquelles empreses que tinguin més de 100 treballadors i treballado-
res en plantilla. 
L’objectiu és fer efectiva la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes i vetllar pel seu
compliment.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha editat una Guia
Sindical sobre l’aplicació de la Llei orgànica sobre la Igualtat efectiva entre do-
nes i homes, que recull els drets sobre conciliació, sobre l’assetjament sexual i els
plans d’Igualtat a les empreses.

Guia sobre l’aplicació de la Llei d’Igualtat

El 28 de maig es va celebrar el Dia de la Salut de les Dones amb
l’objectiu de recordar que les dones i els homes tenen necessi-
tats diferenciades en relació a la salut que no són prou conegu-
des ni valorades.
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El PPD realitza activitats de prevenció de les
drogodependències i les addicions a l’institut 

Durant aquest últims mesos, el Pro-
grama de Prevenció de Drogues de la
Vall del Tenes ha realitzat una sèrie d’ac-
tivitats a l’IES Lliçà, dirigides especial-
ment als alumnes de 1r a 4t d’ESO. Les
activitats estaven relacionades directa-
ment amb la prevenció en l’àmbit de les
drogodependències i les addicions. 

Concretament, les accions realitzades
han estat:
• Un Taller d’habilitats personals i socials

a través d’un personatge teatral en con-
flicte amb les seves pors. Aquest taller
l’ha realitzat la companyia de Teatre del
Buit i ha estat dirigit a tots els alumnes
de 1r i 2n d’ ESO.

• L’obra de teatre No em ratllis!, de la com-
panyia Teatreacció. Aquesta obra tracta
sobre el món de les drogues, la responsa-
bilitat i la pressió del grup en les nostres
vides. L’obra de teatre ha estat  dirigida a
tots els alumnes de 3r d’ESO.

• Un Taller de prevenció de drogues, a
càrrec del equip tècnic del Programa.
Aquest taller consistia en diverses di-
nàmiques grupals per fomentar l’espe-
rit crític, informar i debatre sobre
substàncies addictives tan legals com
il·legals. Els tallers els han rebut tots
els alumnes de quart d’ESO.

Què és el PPD (Programa de Prevenció
de Drogues de la Vall del Tenes)?
El Programa de Prevenció de Drogues de
la Vall del Tenes és una iniciativa dels
quatre municipis de la Mancomunitat
que se centra, principalment, en informar
i prevenir sobre la matèria, a més de plan-
tejar activitats i serveis que tenen relació
amb la temàtica (des de serveis socials, sa-
nitat, educació, joventut, cultura). 

Qui el forma?
L’equip del PPD està format per tècnics
dels quatre municipis. A Lliçà d’Amunt
trobem a un tècnic de la Mancomunitat
que coordina el projecte i l’educadora de
l’equip de Serveis Socials. Els joves també
poden trobar informació del programa
als serveis de joventut del municipi.

Què fa?
La filosofia del PPD rau en atendre totes
aquelles demandes sobre la temàtica de les
drogues i altres conductes de risc (atendre
dubtes, oferir informació, resoldre proble-
màtiques, organitzar activitats i coordinar
recursos). Principalment, ofereix un Ser-
vei d’Informació dirigit a tothom que vul-
gui qualsevol aclariment i informació so-
bre el tema. L’equip del PPD és conscient
que en el món de les drogues encara exis-
teixen molts mites i tabús. El Servei pre-
tén, en última instància, oferir informació
veraç sobre la temàtica (adreçat a pares, jo-
ves, professionals i tothom qui ho desitgi).
Per aquest motiu, està responent dubtes
que gairebé segur interessen a tothom
(quins són els efectes de les drogues?, on
puc informar-me?, etc.).

Com contactar-hi?
Per a qualsevol dubte, consulta, suggeri-
ment o problema es pot contactar amb
l’equip del PPD de manera confidencial
i gratuïta a través del telèfon mòbil
649 63 01 34, de dilluns a divendres
(demanar per Dani), o enviar un correu
electrònic al Servei d’Informació sobre
drogues valldeltenes@gmail.com. 

REPRESENTACIÓ DE L'OBRA DE TEATRE “NO EM RATLLIS” EL 20 DE MAIG PASSAT

Els autors de les pintades i desperfectes
al CEIP Rosa Oriol duran a terme
Mesures reparatòries
Per Cap d’Any, el CEIP Miquel Martí i
Pol, situat a Palaudàries, va aparèixer
amb pintades insultants als murs i fines-
tres exteriors i de l’interior del pati, així
com als contenidors, i amb alguns des-
perfectes, com les papereres per terra. 
La Policia Local va iniciar una investiga-
ció per trobar els autors dels fets. Un
cop trobats, va parlar amb els seus pares,
ja que eren menors d’edat, i els va deri-
var a Serveis Socials de l’Ajuntament,
per tal que complissin el que s’anome-
nen Mesures reparatòries. 
L’educadora social va citar els menors i
els seus pares, i els va proposar una me-
sura educativa i reparadora dels fets co-
mesos adient al cas. Els autors dels fets
van treballar aquesta actitud incívica
amb una mesura reparadora a l’escola i
una acció educativa. 
A més, un agent de la Policia Local i l’e-
ducadora social van dur a terme unes
xerrades als alumnes de 4t, 5è i 6è de
Primària del CEIP Miquel Martí i Pol
amb explicacions de què poden com-
portar aquestes actituds incíviques. La
Policia Local va explicar la seva tasca i

investigació en aquests casos i l’educa-
dora social va explicar l’objectiu del
projecte de Mesures reparatòries. Se-
gons els ponents, que estan molt satis-
fets d’haver pogut oferir aquestes xerra-
des, l’alumnat va escoltar amb molta
atenció i, fins i tot, va fer preguntes. 
En relació al projecte de Mesures re-
paratòries que s’aplica a Lliçà d’A-
munt com a alternativa davant de fets
i actituds incíviques comesos per jo-
ves, l’educadora social diu que té una
molt bona acceptació per part dels jo-
ves i de les famílies. Les dues parts,
quan se’ls proposa portar a terme una
mesura educativa i reparadora, agraei-
xen que es tracti el tema des de la ves-
sant educativa. L’Ajuntament vol po-
tenciar aquesta alternativa, ja que
entén que és una millora educativa
per als joves i un benefici per a la co-
munitat. Segons la regidoria de Gent
Gran i Benestar i Família, en tots els
casos que s’ha aplicat el projecte de
Mesures reparatòries als joves, les fa-
mílies s’hi han implicat i ho han valo-
rat molt positivament. 

El Pla Territorial
Metropolità de Barcelona
A càrrec de la regidoria d’Urbanisme,

Dates i llocs:
Dimarts 1 de juliol,
al Centre Cívic Palaudàries

Dimecres 2 de juliol,
al local social Ca l’Artigues

Dijous 3 de juliol,
al Casal de la Gent Gran

Hora: 20 h
Organitza: Ajuntament

Xerrades
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CINC MINUTS DE SILENCI

L’Ajuntament condemna
l'atemptat d'ETA a Legutiano

ALCALDIA

Els treballadors i càrrecs electes de l’A-
juntament van fer, el 15 de maig passat,
cinc minuts de silenci en repulsa per l'a-
temptat comès per la banda terrorista
ETA, el 14 de maig passat, contra la
casa caserna de Legutiano (Àlaba), en el
qual va morir el guàrdia civil Juan Ma-
nuel Piñuel Villalón i quatre agents més
van resultat ferits.
La concentració, a la qual es va convo-
car la ciutadania, va tenir lloc, a les 12
del migdia, davant de la seu central de
l’administració local, seguint la convo-

catòria realitzada per les diferents enti-
tats associatives municipalistes a tots els
ajuntaments i governs locals de Cata-
lunya i Espanya.
Abans dels 5 minuts de silenci, l’Al-
calde, Ignasi Simón, va manifestar, en
representació del Consistori municipal,
el condol i la solidaritat amb la família
de la víctima i amb totes les víctimes del
terrorisme i va fer una crida a totes les
forces polítiques, a totes les institucions
i a tota la societat per a la unió democrà-
tica per tal de fer front al terrorisme.

Pau Cordero, guanyador
del Concurs de grafit

JOVENTUT

Estadístiques d'immigrants a Lliçà d'Amunt
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Pau Cordero va guanyar el II Concurs
de grafit de Lliçà d’Amunt. El premi
consistia a pintar el grafit guanyador en
una de les parets exteriors de l’Espai
Jove El Galliner (a la paret de darrera
del Rocòdrom), a més d’un val de 100
euros per comprar esprais. La pintada
d’aquest grafit havia de ser pública i ha-
via de tenir lloc el dissabte 10 de maig,
de 18 a 22 h. Aquell dissabte, però, va
ploure durant tot el dia i la regidoria de
Joventut està buscant una altra data per
dur a terme la pintada pública del grafit
guanyador. 
El segon classificat, Raúl Salvatierra, ha
pintat el seu grafit en una de les parets
interiors de l’Espai Jove El Galliner i ha
rebut un val de 50€ també per comprar
esprais.
El tercer classificat, Marc Tussell, també
ha pintat el seu grafit en una de les pa-
rets interiors de l’Espai Jove El Galliner
i ha rebut un val de 30€ per comprar
esprais.

D’altra banda, es van seleccionar set
grafits més, els autors dels quals també
podien pintar-los, sobre un plafó d’1 x
2,5 metres aproximadament, el mateix
dissabte 10 de maig, de 18 a 22 h, al
pati de l’Espai Jove El Galliner. La pin-
tada d’aquests grafits també es va haver
d’ajornar. 
Els grafits quedaran fixats a la paret un
mínim d’un any. 

Llista de guanyadors del II Concurs
de grafit de Lliçà d’Amunt:
Primer premi: Pau Cordero
Segon premi: Raúl Salvatierra
Tercer premi: Marc Tussell
Altres seleccionats:

- Albert Zafra
- Isaac Díaz
- Raimon Vives
- Irene Lagunas
- Miguel Montorio
- Eric Romero
- Ivan Romero

La Policia Local ha incorporat un nou vehicle en substitució d’un altre, que ha-
via acabat el rènting. El nou vehicle, un Toyota Land Cruiser, substitueix un
Land Rover Discovery. Aquest nou vehicle 4 x 4 té més prestacions que l’ante-
rior i s’adapta millor a les necessitats de servei de la Policia Local. 

La Policia Local renova el parc mòbil

GOVERNACIÓ
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JcJardines
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES Y EXTERIORES
-Servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes.

-Colocación de pérgolas, vallas y estanques.
-Xerojardineria (bajo mantenimiento).

-Sistemas de riego automático.

TELF: 93 841 56 74
678 45 89 59

Presupuesto sin compromiso. 08186 Lliçà d’Amunt.

Especialistes en

pells i

peces delicades

HORARI
de dilluns a divendres

de 9,00 a 13,30
de 16,30 a 20,00

dissabtes de 10,00 a 13,30

c/ Anselm Clavé, 74 (davant de l’ajuntament) Lliçà d’Amunt
Tel. 93 841 57 45 www.quintanatintoreria.com

Deu anys després, la Jove Orquestra i
Cor del Vallès Oriental (JOCVO) va
tornar als seus orígens per repassar
aquesta primera dècada. La cita va ser el
25 de maig passat, a la tarda, al complex
esportiu municipal de Can Arimon,
sota el títol 10 anys de JOCVO.
La JOCVO arrencava el 25 de maig de
1998 a Mollet amb un concert, a inicia-
tiva de l’Escola Municipal de Música de
Mollet amb el suport del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental. La JOCVO va
néixer com un projecte d’intercanvi d’ex-
periències per facilitar la pràctica orques-
tral als joves. I ho ha aconseguit amb l’e-
dició de dos discos: Nadales i Músiques
d’arreu del món, amb Josep Maria Pou re-
citant versos de Miquel Martí i Pol; i amb
la participació en composicions d’Albert
Guinovart o Josep Maria Brotons. 

Enguany, l’escenari de Ca n’Arimon va
acollir un total de 220 alumnes d’escoles
municipals de música de la comarca, en-
tre elles la Vall del Tenes de Lliçà d’A-
munt. A més, s’hi van sumar dues escoles
convidades, les de Breda i Sant Feliu de
Guíxols. Antics alumnes que ja són pro-
fessors també van participar en el concert. 
Per al concert d’aniversari, la JOCVO
va fer un repàs als hit parades d’aquests
deu anys. La direcció va anar a càrrec
dels professors de l’escola de Mollet Jú-
lia Meya, Ferran de la Varga i José Maria
Aparicio. 
Per preparar el concert, els joves van fer
una estada de dos dies, el cap de set-
mana anterior, a la Conreria. 
Cada any, per Nadal, la JOCVO es
transforma en la Jove Orquestra Simfò-
nica per oferir el Concert d’Any Nou.

La JOCVO celebra el desè aniversari

El grup musical Roe Delgado & The
Wild Style, tres components del qual
són de Lliçà d’Amunt, ha estat candi-
dat a participar com a representant
d’Espanya en el Rototom Sunsplash,
el festival-concurs de reggae més im-
portant d'Europa, que se celebrarà del

3 a 12 de juliol a la província d'Udine
(Itàlia). 
Els requisits per ser candidat eren un
dossier detallat de la banda, trajectòria
musical, cançons mp3 de l’últim disc, fo-
tografies i els enllaços corresponents en
els myspaces o webs, entre altres. Si es
complien aquests requisits, s’era candidat
i s’entrava en un concurs per escollir el
representant de cada país. Hi havia 32
grups musicals de reggae per representar
Espanya. Les votacions es feien a través
d’Internet. Finalment, Roe Delgado &
The Wild Style va quedar en vuitena po-
sició. El grup musical guanyador, que re-
presentarà Espanya en el festival, s’ano-
mena Emeterians i és de Madrid. De tota
manera, els components del grup estan

molt contents de la
posició obtinguda, te-
nint en compte que
era el primer any que
hi participaven. 
Els links del cantant,
de Lliçà d'Amunt, i de
la banda, on dos dels
components també
són lliçanencs, són els següents:
http://www.myspace.com/roedelgado
i http://www.myspace.com/studiomen. 
El link del festival és el següent:
http://www.rototomsunsplash.com
The Wild Style va néixer a principis de
l’any 2007. Actualment, la banda és en
plena promoció del disc "Mundo Plastifi-
cado", amb l’artista Roe Delgado, un disc

que defineixen “ple de missatges i senti-
ments, que a l’escenari agafa una força i
un feel que no us deixarà indiferents”. 
Els propers concerts de Roe Delgado &
The Wild Style són els següents:
27 de juliol 2008 a les 23.00 h (Festa
Major Parets del Vallès) i el 14 d’agost
2008 a les 12.00 h (Festa Major Mollet
del Vallès).

Roe Delgado & The Wild Style, candidat a participar 
en el festival de reggae més important d'Europa

La lliçanenca Maria Puig va posar una pa-
rada de joguines, l’11 de maig passat, al
mercat del trastam de segona mà, de Tore-
lló. Aquesta activitat va tenir lloc de les 7
del matí a les 2 del migdia i va comptar
amb més de 450 parades i una afluència
de visitants de més de 25.000 persones.
Maria Puig va vendre joguines velles per
aconseguir diners amb finalitats solidàries.
A la parada també hi havia una guardiola
per a aportacions econòmiques sense
comprar. Maria Puig col·labora amb el
grup www.peruanitos.org, de Lima, per
ajudar directament als nens del Perú. 
D’altra banda, el 30 de maig passat, Ma-
ria Puig va explicar el seu viatge al Perú,
durant un sopar-tertúlia, al local de Ca
la Coixa, organitzar per l’entitat Alterna-

tiva per a Tots. Maria Puig va acompan-
yar l’explicació amb fotos i filmacions,
que mostraven les ajudes rebudes pels
nens del Perú, gràcies als donatius de
gent de Lliçà d’Amunt, i que la lliça-
nenca va poder lliurar en persona. El bit-
llet del viatge de Maria Puig al Perú va
ser un donatiu de l’entitat ACULL (As-
sociació Cultural de Lliçà d’Amunt).

Venta de joguines velles
amb finalitats solidàries
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OFERTA
DE FEINA

Es necessita ajudant/ta 
de perruqueria a mitja jornada.
Les persones interessades 
han de trucar al número de telèfon
93 841 48 80.

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.

Ariadna Verònica Rivera Gálvez
8 de maig de 2008

Pablo Grande Sabaté
22 de maig de 2008

El teu fill
La teva filla

Amb motiu del Dia mundial sense tabac, que va tenir lloc el 31
de maig passat, el Centre d’Atenció Primària (CAP) va infor-
mar sobre els riscos que suposa el tabaquisme per la salut i so-
bre mètodes per deixar aquest hàbit. Les informacions, a càrrec
d’especialistes, van tenir lloc el divendres 30 de maig.  
Cada 31 de maig, l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
organitza el Dia Mundial sense Tabac, una iniciativa destinada
a recordar els grans perjudicis que comporta el tabac per a la
societat (no només per als fumadors), un dels problemes més
greus de salut pública.

Dades sobre el tabaquisme:
- En el món hi ha més de 1.000 milions de fumadors; la meitat

d’ells moriran a causa del seu hàbit. 
- Uns 100.000 nens i joves per dia es converteixen en fuma-

dors. Cada any, més joves s’inicien
en l’hàbit del tabac, i la gran majoria,
amb una gran manca d’informació de
què és el que realment estant consumint. 

- Es preveu que uns 500.000.000 de persones moriran per
causa del tabac. 

- Cada any moren unes 5 milions de persones com a conse-
qüència del consum de tabac. 

- El 30% de les morts per càncer a Europa són causades pel tabac. 
- A Espanya, el tabac causa més de 46.200 morts l’any. 
- El consum de tabac és responsable directe cada any de més

del 15% de les morts produïdes a Catalunya.
- L’edat d’inici dels fumadors és cada vegada més baixa; mentre

que fa deu anys l'inici en el tabaquisme era als 16 anys, ac-
tualment baixem fins a la frontera dels 11-13 anys. 

El CAP organitza activitats amb motiu 
del Dia mundial sense tabac

Un grup d’alumnes de quart d’ESO de l’IES Vall del Tenes
van fer un crèdit de síntesi a Galícia entre finals de maig i
principi de juny, recorrent a peu els últims 150 quilòmetres
del camí de San Jaume. 
Per recaptar diners per fer aquest crèdit de síntesi, van prepa-
rar un muntatge, titulat El nostre musical, que constava

d’una dotzena de peces, ballades i cantades en playback, d’o-
bres de teatre i pel·lícules com Grease o Cabaret. 
L’espectacle es va estrenar, el 17 de maig passat, al vespre, al Centre
Cívic La Fàbrica, de Santa Eulàlia de Ronçana, i es va tornar a repre-
sentar el dia següent. Les entrades costaven 4 euros per als menors
de 12 anys i els alumnes de l’institut, i 5 per a la resta del públic.

Alumnes de l’IES Vall del Tenes viatgen a Galícia 
i estrenen espectacle per recaptar diners

El fonedor lliçanenc Manel Parellada
va morir el 2 de juny passat a l’edat de
78 anys. Parellada feia tres anys que
s’havia jubilat, després de treballar du-
rant 62 anys a la foneria familiar de
Lliçà d’Amunt, que ara porten els seus
fills. Dels forns de Parellada van sortir
moltes de les peces d’artistes com Joan
Miró, Manolo Hugué, Antoni Tàpies
o Manel Cusach, que valoraven per so-
bre de tot la feina ben feta a l’hora de
recórrer a ell. 

Mor el fonedor 
lliçanenc 
Manel Parellada

El Grup Ornitològic del Tenes (GOT) va
convocar una sortida, el 18 de maig pas-
sat, que va culminar amb l’alliberament
d’un esparver procedent del Centre de Re-
cuperació d’aus de Torreferrussa. La sor-
tida va començar a les 9 del matí al Centre
Cívic La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ron-
çana i va acabar al parc de Can Font d’a-
questa mateixa població, on es va alliberar
l’ocell cap a les dotze del migdia. El reco-
rregut es va fer pels voltants del riu Tenes.

El Grup Ornitològic
del Tenes 
allibera un esparver

Els pilots lliçanencs Anscari i Carolina
Nadal van fer sisens en la categoria A6
(vehicles de 1.600 cc) al ral·li del Ber-
guedà, celebrat el maig passat. La clima-
tologia, constantment canviant, va per-
judicar els Nadal, com la resta de
participants.

Els germans Nadal,
sisens al ral·li 
del Berguedà

Publica aquí
la fotografia del 
teu fill nounat

Foto Antiga
Espai per a fotografies antigues de Lliçà d’Amunt i/o de gent de Lliçà d’Amunt. Les fotografies s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’An-
selm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Cal indicar l’any, el concepte i la gent de la fotografia, a més
del nom de la persona que la facilita.
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Ple extraordinari del 22 de maig de 2008

El Ple també va desestimar les al·legacions
presentades pel Grup Municipal d’Es-
querra Republicana de Catalunya que
sol·licitaven replantejar aquesta ordena-
ció, ja que, segons l’equip de govern, no
es tracta d’una nova formulació de la mo-
dificació sinó de complir l’acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Barce-
lona del 26 d’abril de 2007. En relació a
les mancances observades per ERC i, d’a-
cord amb els diferents informes, aquestes
han estat incorporades.

També es van desestimar les al·legacions
presentades per la senyora Elisabeth
Noguer i Costal i altres d’igual contin-
gut, ja que, segons l’equip de govern, la
modificació disposa del contingut legal
d’aplicació i s’ajusta estrictament a l’a-
cord de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Barcelona.

A més, es van desestimar les al·legacions
presentades per la senyora Montserrat
Vegara Carrió i altres d’igual contingut,
també perquè, segons l’equip de govern,
la modificació disposa del contingut le-
gal d’aplicació i s’ajusta a l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona. S’ha inclòs a la memòria la
justificació de l’increment de sostre en
altells, sense incrementar ni els volums
ni l’ocupació. 

Per altra banda, el Ple va estimar l’al·le-
gació presentada per BIOKIT S.A. i
MALÉ ESTUDIOS E INVERSIO-
NES S.L., en els termes en que ha que-

dat finalment formulada la proposta
d’ordenació i regulació urbanística.

També va estimar la proposta presen-
tada per FONT GRUP IMMOBI-
LIARI CATALÀ S.L. de resituar el nus,
per tal de no afectar el sector de Can Pe-
drals, i, en aquest sentit, es proposa mo-
dificar la reserva de sòl, delimitant el su-
bàmbit IV (nus viari) en sòl no
urbanitzable.

Els Serveis Tècnics, els Serveis Jurídics i
l’equip redactor de la modificació va es-
tudiar i emetre informes sobre aquestes
al·legacions. 

A més, el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, la Direcció Ge-
neral de Carreteres, l’Autoritat del
Transport Metropolità, els Serveis Terri-
torials del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge i l’Agència Catalana
de l’Aigua han emès un informe sobre
aquesta modificació, que també ha re-
but un dictamen favorable de la Comis-
sió Informativa d’Urbanisme.

El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
explicar que s’havien d’incloure les reco-
manacions dictades per la Comissió
d’Urbanisme si es volia que tirés enda-
vant l’aprovació provisional de la modi-
ficació puntual del Pla General d’orde-
nació del sector discontinu de Can
Montcau-Can Malé. Les recomana-
cions de la Comissió d’Urbanisme feien
referència a:

- augmentar la franja boscosa que fa
façana amb la C-17 i, per tant, mo-
dificar la implantació de naus. 

- no interrompre la continuïtat de la
C-17.

- dibuixar l’actual traçat de l’Eix del
Tenes.

La modificació puntual del Pla General
d’ordenació del sector discontinu de
Can Montcau-Can Malé aprovada pro-
visionalment manté sense afectació el
bosc que hi ha a tocar de la C-17. La su-
perfície d’ocupació es redueix i passa de
223.000 metres quadrats a 220.000.
Tanmateix, s’augmenta una mica el sos-
tre, que passa de 406.000 metres qua-
drats a 430.000.

Aquesta modificació manté el dibuix
de la carretera prevista actualment per
la Generalitat, el traçat de l’Eix del Te-
nes més proper al riu. Tot i això, l’e-
quip de govern manifesta que el fet de
mantenir la reserva per aquesta carre-
tera al costat del riu no vol dir que
agradi, sinó que s’ha fet així perquè el
procés d’urbanització tiri endavant.
L’equip de govern està més a prop de la
proposta dibuixada per l’Avantprojecte
del Pla Territorial Metropolità, que es-
borra l’històric Eix del Tenes pel fons
de la vall i dibuixa com a alternativa un
desdoblament de l’actual C-17 situat
més a prop del traçat de l’autovia de
l’Ametlla. 

Una altra de les qüestions importants
que va destacar el regidor d’Urbanisme,
Pere Grau, és el fet que no hi ha conve-
nis urbanístics, ja que els anteriors que-
den resolts amb els nou redactat de la
modificació i l’equip de govern creu que
no calen nous convenis, perquè ja es
pactaran unes Bases de Reparcel·lació
entre l’Ajuntament, Mango i Biokit. 

En aquest sentit, Pere Grau va anunciar
que s’havia negociat amb Mango la
compra del 10% de l’aprofitament del
sòl que tocava a l’Ajuntament i, així,
l’administració local tindrà diners dis-
ponibles immediatament per urgències
d’inversió. 

El regidor d’Urbanisme també va fer
un repàs a les al·legacions presentades i
va dir que totes seguien un patró sem-
blant en referència a les preocupa-
cions: el manteniment dels espais lliu-
res, la implantació de naus, la previsió
viària, els convenis, el sostre construït
i l’ocupació, i la cessió de sòl no urba-
nitzable. 

Segons ERC, la modificació hauria de
tenir en compte el Pla Territorial Me-
tropolità, així com els estudis de la Di-
recció General de Carreteres sobre les
alternatives del Corredor Mollet-Vic i el
Nou Eix del Congost. ERC també cri-
tica l’augment d’edificabilitat i que s’a-
costin les fàbriques a la masia de Can
Montcau. A més, ERC creu que, a
banda de les bases de reparcel·lació, hi
hauria d’haver convenis amb les empre-
ses que s’hi instal·laran, que es fessin pú-
blics i es tramitessin amb la modifica-
ció, perquè es puguin regular més coses.  

Aquest grup municipal també va pre-
guntar perquè no es publicava telemàti-
cament la totalitat de l’expedient i no
només l’anunci. Una altra pregunta va
ser perquè s’obligava a Biokit a enderro-
car les naus i si ja es tenia clar que hi
aniria en aquell lloc. 

ERC va felicitar l’equip de govern per la
cessió del sòl rústic de Can Montcau,
però va lamentar “la pèrdua de temps
refent la modificació del planejament,
que era vàlid igualment, perquè només
pintant la reserva de l’Eix del Tenes, ja
era suficient”. 

Per la seva banda, ICV també va felici-
tar l’equip de govern per estar en contra
del traçat actual de l’Eix del Tenes . ICV
va manifestar: “Sabíem que l’Eix del Te-
nes era un xantatge, però teníem armes:
el Pla Metropolità. L’Eix del Tenes era
un xantatge pur i dur. Ara podríem te-
nir l’Eix del Tenes fora del nostre muni-
cipi”.

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

El Ple va aprovar provisionalment, en la sessió extraordinària del 22 de maig passat, la modificació puntual del Pla General d’ordena-
ció del sector discontinu de Can Montcau-Can Malé, incorporant les prescripcions assenyalades pels informes emesos pels Serveis
Tècnics, pels Serveis Jurídics, per l’equip redactor i pels organismes competents.També va acordar de remetre l’expedient a la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a l’aprovació definitiva, i comunicar aquesta aprovació als al·legants.
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Ple ordinari
del 29 de maig de 2008

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 27
de març de 2008.

ERC va demanar la rectificació del redactat
d’una frase concreta de l’acta del Ple del 27 de
març. 
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets emesos
per l’Alcaldia des de 15 de gener al 9
de maig de 2008.

Es va donar compte al Ple dels decrets eme-
sos per l’Alcaldia entre el 15 de gener i el 9
de maig del 2008, que van dels números 46
al 642.

3.- Donar compte de la Liquidació del
Pressupost Municipal de 2007.

Es va donar compte al Ple de l’aprovació per
l’Alcaldia de la liquidació de comptes de l’exer-
cici 2007, que té un resultat pressupostari posi-
tiu de 140.272,77 euros i un romanent de tre-
soreria (un històric acumulat) de 171.108,15
euros. L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que es
convocaria una Comissió Especial de Comptes
per a la discussió de la liquidació del Pressupost
Municipal de 2007. ERC va preguntar sobre el
desfaçament respecte al termini de l’1 de març.
L’Alcalde va contestar que ja es va explicar en la
Comissió Informativa que s’havia esperat que
la Diputació fes el tancament i a tenir la liqui-
dació al cèntim. 

4.- Ratificació de l’acord de declaració
de la Masia de Ca l’Oliveres com a bé
cultural d’interès local.

Vista la convocatòria de subvencions del de-
partament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a l’execució d’obres de res-
tauració i conservació d’immobles de nota-
ble valor cultural en el bienni 2008-2009 i
les bases per a la seva concessió, i vistes que
les subvencions es destinen a la conservació
i restauració de béns culturals d’interès local
(BCIL), el Ple va ratificar l’acord de la Junta
de Govern Local de 28 d’abril de 2008, d’a-
provació de la tramitació de l’expedient ad-
ministratiu per a la declaració de la Masia
de Ca l’Oliveres com a BCIL. La Junta de
Govern Local també va acordar de comuni-
car l’acord de declaració de la Masia de Ca
l’Oliveres com a BCIL al Departament de
Cultura de la Generalitat perquè faci la per-
tinent inscripció de l’immoble en el Catàleg
del Patrimoni Cultural Català. 
UNANIMITAT

5.- Verificació del Text refós del Pla Par-
cial Urbanístic de Peces de Can Go-
danya.

El Ple va verificar un nou Text Refós del
Pla Parcial de les peces de Can Godanya de
Lliçà d’Amunt, incorporant les prescrip-
cions assenyalades per la Comissió Territo-
rial d’urbanisme de Barcelona. El regidor
d’Urbanisme, Pere Grau, va explicar que
les prescripcions assenyalades per la Co-
missió Territorial d’urbanisme de Barce-
lona i incorporades feien referència a mo-
viments de terres, implantació de cotes
d’edificis i pendents dels carrers, i va dir

que eren aspectes de detall que no repre-
sentaven cap modificació substancial. 
UNANIMITAT

6.- Modificació de les Contribucions Es-
pecials per les obres a l’avinguda
dels Països Catalans.

El Ple va aprovar provisionalment la modifica-
ció de la imposició de Contribucions Especials
per a la realització de les obres de l’Avinguda
dels Països Catalans de Lliçà d’Amunt. També
va aprovar provisionalment la modificació de
l’ordenació concreta de les contribucions espe-
cials, de conformitat amb el Text Refós de la
Llei de Reguladora de les Hisendes Locals,
amb els següents extrems: els cost total de la
modificació del projecte aprovat és de
52.561,37 euros; l’aportació de l’Ajuntament
(corresponents al 10% del cost total) és de
5.256,14 euros; la quantitat a repartir entre els
beneficiaris, que constitueix la base imposable
de les contribucions especials, serà del 90% del
cost total de la modificació del projecte, que és
de 47.305,23 euros; s’aplica com a mòdul de
repartiment el coeficient de propietat; i en tot
allò no previst en aquest acord regeix l’Orde-
nança General de Contribucions Especials vi-
gent. També es va aprovar la relació de subjec-
tes passius i les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable el mòdul aplica-
ble. S’ha modificat el projecte que contempla
les obres i aquesta modificació suposa una mo-
dificació substancial en les quantitats que han
de satisfer els subjectes passius. 
ERC va preguntar en què consistia la modifica-
ció que havia portat a l’augment de les quanti-
tats. L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que
l’augment venia donat per l’alça del preu de les
companyies com l’elèctrica, les aigües pluvials i
SOREA i que els dos projectes estaven en ex-
posició pública per consultar-los.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP:
A FAVOR; ERC: EN CONTRA; ICV-
EUiA: A FAVOR

7.- Liquidació de les obres del Projecte
d’Urbanització carrer Sala Ambròs –
tram I.

El Ple va aprovar la liquidació de les contri-
bucions especials per les obres del Projecte
d’urbanització del carrer Sala Ambròs Tram
I, amb els següents extrems: el cost real total
de les obres és de 301.678,45 euros; l’apor-
tació de l’Ajuntament (corresponent al 10%
del cost total) és de 30.167,85 euros; la
quantitat a repartir entre els beneficiaris,
que constitueix la base imposable de les
contribucions especials, serà del 90% del
cost total de la modificació del projecte, que
és de 271.510,61 euros; s’aplica com a mò-
dul de repartiment els metres quadrats edi-
ficables. També va aprovar la relació de sub-
jectes passius i les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable el
mòdul aplicable. L’acord d’ordenació conte-
nia la determinació del cost previst de les
obres i, un cop efectuades i liquidades, és
necessari procedir a la liquidació definitiva
de les contribucions especials. 
ERC va preguntar per l’increment respecte al
pressupost i va manifestar que es podia haver
estalviat la modificació i que l’Ajuntament as-
sumís la petita diferència de preu. L’Alcalde, Ig-
nasi Simón, va contestar que totes les contribu-
cions especials tenen un criteri únic de 90/10 i
que fer-ho diferent seria un greuge comparatiu
respecte a altres contribucions especials, encara
que l’augment hagi esta poc elevat. 

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

8.- Aprovació del Reglament Intern de la
Policia Local.

El Ple va aprovar inicialment el Reglament In-
tern de la Policia Local de Lliçà d’Amunt. L’Al-
calde, Ignasi Simón, va explicar què recollia
aquest reglament intern: principis, deures, ac-
tuacions, ètica, organització, uniforme, règim
d’accés, promoció, mobilitat, jornada laboral,
drets i deures dels treballadors, règim displici-
nari, recompenses, etc. 
També va dir que feia entre 3 i 4 anys que s’hi
estava treballant, que havia estat un treball con-
junt entre la Policia Local, la regidoria de Re-
cursos Humans de l’Ajuntament i el Comitè
d’Empresa, i que s’havia arribat a un consens.
L’Alcalde també va dir que els agradaria esten-
dre els reglaments interns a altres serveis de l’A-
juntament. 
ERC va manifestar que es tractava d’un regla-
ment intern sol·licitat feia temps i que era posi-
tiu haver arribat a un consens. També va dir
que, si bé existeixen a nivell de Policia, els regla-
ments interns tendeixen a desaparèixer en al-
tres àmbits. ERC va dir que el distintiu o reco-
neixement de mèrits a ciutadans aliens a la
Policia podria estar inclòs en un altre reglament
diferent d’aquest reglament intern de la Policia
Local. També va animar a treballar en la línia
de la valoració de mèrits, però va remarcar que
això no soluciona els problemes de conjuntura
de la Policia Local. 
L’Alcalde va explicar que s’havia inclòs el tema
de mèrits a ciutadans aliens a petició de la ma-
teixa Policia Local, que serà qui ho proposarà
per a persones que hagin estat de gran ajuda en
alguna actuació policial. 
UNANIMITAT

9.- Afers urgents.

No hi havia cap afer urgent.

10.- Mocions: 

L’equip de govern va presentar una moció per-
què el Ple acordés que l’Ajuntament mostrés el
rebuig a les armes nuclears i donés suport a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau, a més de dur a
terme els tràmits necessaris per entrar a formar
part d’aquesta Xarxa i prendre en consideració
les propostes d’acció que siguin enviades per
part seva, per recolzar la feina realitzada i con-
tribuir a la conscienciació de la ciutadania so-
bre l’amenaça de les armes nuclears, a més d’a-
nimar els alcaldes i alcaldesses de la comarca i
província a seguir l’exemple i sumar-se als es-
forços de l’alcalde d’Hiroshima per acabar
amb l’amenaça de les armes nuclears. La ini-
ciativa coneguda com a “Mayors for Peace”,
Alcaldes per la Pau, està liderada pels alcaldes
d’Hiroshima i Nagasaki i crea una xarxa per a
la prohibició de les armes nuclears i a favor de
la pau. El Parlament Europeu recolza aquesta
iniciativa. Alcaldes per la Pau està dissenyada
per construir solidaritat i facilitar la coordina-
ció entre les ciutats que recolzen el programa
per a l’abolició total de les armes nuclears. El
seu principal objectiu és treballar internacio-
nalment despertant la consciència sobre l’abo-
lició d’aquest tipus d’armament. 
UNANIMITAT

ERC va presentar una moció perquè se cedis-
sin urgentment al Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya els terrenys per po-

der construir la cinquena escola al nostre mu-
nicipi “i evitar, així, un endarreriment dels ter-
minis d’execució de la mateixa, que podria
dur-nos novament a una situació de congestió
a les aules i de conflictivitat escolar”. 
La regidora d’Educació, Elisenda Montserrat,
va explicar que s’ha sol·licitat el 5è CEIP, que
els terrenys estan previstos (a la zona de Can
Cuscó, on també hi haurà el segon IES) i que
els següent pas és que la Generalitat demani
oficialment la cessió d’aquests terrenys, tot i
que s’hi està a sobre. Elisenda Montserrat
també va fer notar que el cens a baixat, que hi
ha hagut una devallada important d’alumnes i
que, fins i tot, per al curs 2008-2009 s’han re-
baixat algunes classes.
PSC: EN CONTRA; CiU: EN CON-
TRA; PP: EN CONTRA; ERC: A
FAVOR; ICV-EUiA: A FAVOR

ERC va presentar una altra moció perquè el
Ple acordés de demanar la immediata posada
en llibertat del jove Francesc Argemí,
“Franki”, que actualment es troba reclòs a la
presó de Can Brians II, entenent així que l’A-
juntament se suma a les protestes que des d’a-
rreu del país s’estan duent a terme. La moció
també pretenia: demanar al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya que,
de manera immediata, faci efectiva la revisió
del cas del jove Francesc Argemí i, alhora, n’e-
xigeixi la seva llibertat sense dilacions; dema-
nar al Departament de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, així com a la Direcció
General d’Institucions Penitenciàries, que es
manifestin en el mateix sentit; i manifestar la
consideració que l’Ajuntament té vers els drets
i llibertats fonamentals dels individus i, alhora,
mostrar el clar rebuig contra aquest tipus d’a-
fers judicials obscurs. Argemí ha estat ingressat
a la presó de Can Brians II per complir una
pena de dos anys i set mesos de reclusió per un
delicte d’ultratge a la bandera espanyola,
atemptat contra l’autoritat i desordres públics,
pels quals va ser condemnat l’any 2004 pel
jutge exmilitar Rovira de Castro. Argemí sem-
pre ha negat que participés en els fets. 
El regidor Pere Grau va fer referència a la pà-
gina web d’aquest noi, on hi ha un escrit
d’ERC de Lliçà d’Amunt que parla del tripartit
del municipi. Grau va dir que l’equip de go-
vern no comparteix ni el contingut ni la forma,
que “és més proper a un espectacle teatral, que
no es mereix quan es parla de principis com la
llibertat”. El regidor també va dir que aquest
noi ha perdut un judici dins d’un sistema legal
de base parlamentària. 
ERC va dir sentir-se malament per la postura
de l’equip de govern, ja que creia que es trac-
tava d’un judici amb negligències, que hi ha
homicidis amb penes menors i que a tot arreu
tots els partits polítics menys el PP hi han votat
a favor. 
PSC: EN CONTRA; CiU: EN CON-
TRA; PP: EN CONTRA; ERC: A FA-
VOR; ICV-EUiA: A FAVOR

11.- Preguntes.

ERC va formular set preguntes en relació a l’es-
cola bressol de Ca l’Artigues, les subvencions a
entitats, els aparcaments de camions, el dèficit
al servei de Correus, la recollida de verd, la do-
cumentació sol·licitada per ERC sobre temes
econòmics i de personal i el debat sobre l’estat
del municipi. 

ICV-EUiA va fer tres preguntes sobre els ca-
mins de vianants, la subvenció a entitats i el
conveni del local social de Ca l’Artigues. 



OPINIÓ

El valor de una reivindicación no
puede ni debe ser minimizada ni ma-
nipulada por aquel que, argucia en
mano, intenta diluir sus mentiras
para así hacer ver que son otros los
que no cumplen el compromiso que
en su día adquirieron.
En la pasada campaña, en las eleccio-
nes municipales, ERC y ICV-EUA
pedían más tiempo a los votantes para
llevar a término un macro programa
que colgaba, según ellos, de su pro-
yecto.
Como esta petición no fue atendida,
pretenden repetir hasta la saciedad
que todo lo que el actual equipo de
gobierno va ejecutando estuvo pen-
sado y creado por ellos y solo por
ellos, pero lo cierto es que tuvieron
cuatro años para demostrar su capaci-
dad de gestión y fueron incapaces de
hacerlo.
Esta estrategia parece ser que no le
funciona como ellos quisieran, por
eso lo único que se les ocurre es pre-
sentar mociones de proyectos que sa-
ben que están en marcha, o hacer pre-
guntas que caen por su propio peso.
Es evidente que esto tampoco está
dando los frutos que esperan. Ir
dando palos de ciego por la falta de
argumentos puede llevar al silencio, y
este, claro, es incómodo, muy incó-
modo. 
La última que han inventado a la de-
sesperada va más allá del descaro. Se
suman o promueven la recogida de
firmas para peticiones, que pretenden
transformar en reivindicaciones, olvi-
dando que ellos, durante cuatro años,
poco o nada hicieron por lo que
ahora demandan con tanto ahínco.
¿Cuál será la siguiente genial idea?
Reivindique vecino/a, tiene derecho a
ello, y posiblemente motivos para no
estar satisfecho/a al cien por cien con
el estado de su acera, la farola o el par-
que infantil, por ejemplo; por lo
tanto su derecho queda lo suficiente-
mente reforzado para que su petición
sea atendida por derecho y por ecua-
nimidad.
Desde estas líneas nos gustaría trasmi-
tir tranquilidad, los frutos de nuestro
trabajo sí se podrán apreciar en cuatro
años. Y pedimos tranquilidad porque
sabemos que la única pretensión de la
oposición es increpar, asustar y para
colmo de los colmos, lejos de propo-
ner soluciones, son más proclives a
crear o exagerar los problemas.

L’Assumpta Montellà va venir a Lliçà
d’Amunt dues vegades: la primera als
“Sopars de Ca la Coixa” activitat de
tertúlia de l’últim divendres de cada
mes que organitza “Alternativa Lliçà
per a tots” i la segona, a una de les
conferències del cicle sobre la Memò-
ria Històrica que es va organitzar con-
juntament amb a les hores equip de
govern. 
L’Assumpta Montellà va venir a Lliçà
d’Amunt, totes dues vegades, per ex-
plicar l’acció humanitària de l’Elisa-
beth Eidenbenz a l’episodi de l’exili
de la nostra Guerra Civil conegut
com la Maternitat d’Elna. 
Cal fer memòria i recordar que nosal-
tres, CiU, vàrem presentar una moció
al Ple Municipal per sol·licitar el reco-
neixement de l’Elisabeth, l’atorga-
ment de la Creu de Sant Jordi i orga-
nitzar un acte de difusió de la
Maternitat d’Elna. Aquest acte és va
convertir posteriorment amb el cicle
sobre la Memòria Històrica. La mo-
ció va ser prèviament parlada amb les
persones representats de tots els grups
polítics i posteriorment va ser apro-
vada per unanimitat. Es tractava d’un
fet humanitari exemplar que perme-
tia pronosticar la coincidència del vot
si el tractament de la moció era co-
rrecte. Malgrat tot l’Assumpta ens
manifestava que a molts llocs això no
havia estat possible. 
No sempre les coses es fan així. A l’úl-
tim Ple Municipal, ERC va obviar la
preparació prèvia per a una unanimi-
tat. Segur que tampoc es pretenia. El
fet és que no va prosperar la moció. El
fet és que hores d’ara s’utilitza una
crònica esbiaixada que no explica i
desvirtua el sentit del vot de les perso-
nes que constituïm l’actual equip de
govern per amagar un fracàs. El fet és
que es continua practicant la decla-
mació cridanera com a eina de discus-
sió. És una manera de fer que no te re
a veure amb el nostre “parlem-ne”. És
una manera de fer que no practi-
quem. El nostre discurs és un altre.
A CiU creiem en allò positiu que per-
met sumar. El nostre, és un pacte de
persones que ens movem pel nostre
poble. Compartim, ara i abans a l’o-
posició, solucions de futur que reite-
radament hem exposat. Ens mou la
voluntat de no defraudar la nostra
gent i guanyar la confiança de tothom
amb l’acció de govern.

En Lliçà d’Amunt existe una plata-
forma ciudadana, es decir, un colec-
tivo de personas que se han definido
como entidad colectiva “ajurídica”,
mediante la recogida de firmas de
personas que se han adherido a sus
principios, que se denomina PILLU.
Esta plataforma se activó después de
las pasadas elecciones municipales,
con el objetivo formalmente decla-
rado de “garantir que les decisions que
prengui qualsevol govern municipal es
facin amb la major transparencia i que
es garanteixin els mecanismes de par-
ticipació real de tots els ciutadans”.
Solo esta declaración de principios,
en el fondo indiscutibles, ya apunta
en cuanto al procedimiento o a las
formas algún problema, que con el
tiempo ha salido a la luz pública.
Ya solo el hecho de crear una plata-
forma ciudadana con estos objetivos
revela que el trasfondo es puramente
político, (aunque en la declaración
inicial de los principios de la misma se
afirme su carácter “apolítico”). Es
aquello de “dime de lo que presumes”.
Después, con el desarrollo de las actua-
ciones de dicha plataforma, se va
viendo como se configura como un
movimiento municipal “antisistema”,
mediante la convocatoria de actos con
pancartas sin autorización municipal,
colgadas con nocturnidad y en lugares
fuera de los establecidos en las orde-
nanzas locales. Y con textos propios del
más típico “agit-prop”, no pidiendo
nada de lo que inicialmente se definía
como principios inspiradores de la pla-
taforma: la transparencia y la participa-
ción ciudadana, sino directamente eje-
cutando sentencias políticas sobre
miembros del equipo de gobierno.
Es innecesario entrar en datos más
concretos relativos a los miembros
que lideran esta plataforma, tales
como su adscripción política o su his-
torial en la vida municipal, pues en
buena lógica se intuyen.
Lo que nos interesa con esta exposi-
ción de antecedentes, además de de-
nunciar que cuando un movimiento
ciudadano de este tipo surge es por-
que se ha fracasado al escrutar los ca-
minos de la legalidad.
El debate sobre si debería ser por ley
que gobernase la lista más votada, aún
en minoría, no es nuevo, pero no
tiene nada que ver con la falta de
transparencia ni de participación ciu-
dadana.

Els mecanismes habituals d’informa-
ció municipal ens inunden de dades
irrellevants. Però els grups que estan
al govern es neguen a participar en
debats públics. Les pancartes que els
incomoden les despengen. Tots els ca-
nals d’informació que hi ha no han
servit per explicar què, com, quan, on
i perquè es fan o es deixen de fer les
coses. 
Per fer la nostra feina, de control mu-
nicipal, el nostre grup va demanar,
ara fa 200 dies, un seguit d’informa-
cions que haurien d’estar en mans de
qui ens governa, més que res perquè si
no és així, vol dir que governa a ce-
gues. La resposta, que 200 dies des-
prés han donat, es resumeix així: no
hi teniu dret i no ens convé que ho sa-
pigueu. 
No els convé que se sàpiguen les retri-
bucions dels regidors de govern, els
treballadors que s’han donat de baixa
i els que s’han incorporat a l’Ajunta-
ment o les hores extres que han fet
aquests treballadors. Tampoc els
convé que sapiguem els extractes ban-
caris de l’ajuntament, el seu pla finan-
cer, l’estat de comptes dels proveï-
dors, les factures vençudes i les no
comptabilitzades, els pagaments a
justificar, l’estat d’execució del pres-
supost de depeses i d’ingressos.
Com veieu, no és una qüestió que
s’hagi d’inventar. Són els instruments
normals de gestió de l’ajuntament
que nosaltres varem implantar, per
poder controlar a cada moment l’estat
dels comptes públics. 
Els partits ara al govern es varen com-
prometre a fer actes oberts a la ciuta-
dania per explicar la feina que fa l’a-
juntament. Els uns (PSC) cada dos
mesos, en audiències públiques, els
altres (PP) cada any en un debat obert
amb totes les forces municipals, els al-
tres (CiU) cada dia. Hores d’ara és
clar que no tenen cap intenció d’ex-
plicar res. Ara diuen que el poble ja
opinarà cada quatre anys, a les elec-
cions.
Quan la informació és un dret que es
nega, tenim dret a pensar que hi ha
coses a amagar. Quan no hi voluntat
d’explicar la feina que s’està fent, és
senzillament, que es volen ocultar co-
ses inconfessables. O que impera el
descontrol.

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

Grups Municipals
Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els pri-
mers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, a través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu

ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’A-
munt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió mà-
xima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

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

Aquí pot inserir la seva publicitat 
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No us perdeu el viatge a Jordània i descobriu allò proper i únic al món: Montserrat.
No és exagerada aquesta afirmació. Una mica més d’autoestima no aniria malament
a aquest país.
En Jaume Altadill ens ajuda a conèixer casa nostra.

Pel juliol encara més “diapos” a la fresca 

Dijous dia 10 de juliol a càrrec de Jaume Altadill

A Montserrat hi trobem en pacífica convivència, monjos, turistes, excursionistes i es-
caladors. I tot just a mitja hora de la principal ciutat del país.
És per altra banda una meravella des del punt de vista fotogràfic. Al llarg de la projec-
ció anirem descobrint llocs coneguts i racons amagats d’aquesta meravella de la na-
tura.

UEC de la Vall del Tenes

Dijous dia 3 de juliol a càrrec de Tomàs Mas

PETRA, JERASH, MADABA, WADI RUM, una setmana de reportatge del que
viu les llums d’un paisatge sorprenent amb l’emoció de l’aventura.
A la foto: L’edifici més representatiu i elegant de Petra. La façana medeix 30x40
metres i es la suposada tomba d’un dels reis nabateus.

“Jordània, un país per descobrir”

“Montserrat, la muntanya màgica”

Entitats

LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

Consells de protecció civil davant els incendis forestals: quan el foc s’apropa a casa

Moltes llars del nostre municipi estan
situades a prop de masses forestals. En
aquests mesos de calor el risc d’incendi
es multiplica i és important saber com
actuar si ens trobem en aquesta situació
de risc.

Les autoritats poden ordenar l’evacua-
ció d’una urbanització si hi ha amenaça
per la comunitat i hi ha prou temps per
abandonar-la amb seguretat i ordre. En
el cas que sigui possible l’evacuació hem

de preparar la casa per evitar l’entrada
de guspires i de calor:

A L’EXTERIOR:
1- Tanqui les portes i les finestres
2- Tapi els respiralls si no tenen reixeta

tumescent.
3- Tanqui l’aigua i el gas i desconnecti

l’electricitat
A L’INTERIOR:
1- Tanqui els porticons i portes inte-

riors.

2- Deixi la llar de foc amb el tiratge obert i
posi-hi una pantalla que eviti l’entrada
de guspires de l’exterior a l’habitatge.

3-Retiri les cortines i tapi les obertures
amb roba ben humida.

Un cop preparada la llar, cal seguir les ru-
tes d’evacuació indicades per la Policia
Local, Bombers o la Protecció Civil i no
agafin rutes alternatives que poden ser pe-
rilloses. És important que no s’agafi res,
excepte la medicació que hagi de prendre
i els animals de companyia. També, si hi
caben, utilitzin un sol vehicle. 
Si no hi ha temps d’evacuar, el millor és
protegir-se dins de casa. Prepari l’habi-

tatge tal com hem dit abans, tanqui-s’hi
a dins amb la seva família i segueixi els
consells següents.

Mentre passa l’incendi:
- Apagui els conats d’incendi inte-

riors.
- Si la calor és molt forta, fiqui’s a la

banyera plena d’aigua o cobreixi’s amb
una catifa humida. 

- Si la seva casa és de fusta, refugiï’s en
una casa veïna que sigui d’obra.

Un cop ha passat l’incendi:
- Apagui les flames i estigui atent a pos-

sibles conats d’incendi.

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



Juliol de 2008022 > Opinió

Bústia del lector
Celebració del 10è aniversari de l’intercanvi de
l’IES Lliçà amb la bretanya francesa
Dissabte, dia 5 d’abril vam fer una festa per celebrar
el 10è aniversari de l’intercanvi de francès que l’IES
Lliçà realitza amb aquesta regió francesa.
La festa fou un gran èxit pels seus participants i el
seu contingut, hi assistiren els alumnes que enguany
realitzen l’intercanvi amb els seus pares, exalumnes i
alguns pares d’aquests alumnes, els estudiants fran-
cesos, professors, representants de l’Ajuntament, de

l’Intermarché i de l’Institut Francès de Barcelona,
entitats patrocinadores del 10è aniversari de l’inter-
canvi. Tots ells gaudiren de l’espectacle “Las mujeres
de allá” del grup de teatre Mery Chey Band, de l’ex-
posició de records, i del refrigeri –amb la col·labora-
ció dels pares i de l’Associació d’estudiants de l’IES
que ens prepararen una bona botifarrada– i, com no
podia ser d’una altra manera vam menjar un pastís
d’aniversari amb espelmes incloses. La vetllada va
acabar amb un gran ball de fi de festa.

Tothom es va mostrar content i satisfet amb la festa.
Les gairebé 300 persones que passaren per aquest
acte van poder viure moments entranyables, emo-
tius i divertits. Diverses generacions confluïren en
aquesta trobada de germanor.
Volem agrair a tothom l’assistència, la col·laboració i
l’ajut que van fer possible la realització d’aquesta
diada tan especial.

Responsables de l’intercanvi 
IES LLIÇÀ

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

u

Passatemps

Recepta de cuina

Espai per a receptes de cuina. Les receptes de cuina s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publica-
ció, 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 cons-
tar de dos apartats: ingredients i elaboració.A més, s’ha d’acompanyar del nom de la persona que la facilita.

Què necessitem?
- 4 ous
- 300 g d’ametlla mòlta
- 300 g de sucre morè

Com ho fem?
En un recipient hi posem els tres ingredients i
els batem. Després posem mantega al motlle i
ja el podem posar al forn durant 45 min a
170 graus. No hem d’obrir el forn fins que
porti 40 min perquè tallaríem la pujada de la
tarta. Després podem moldre sucre per sobre.

Pastís de Santiago per Encarna García Moreno

Solucions
1.Carme - 2.Manobre - 3.Espant - 4.Reclam - 5.Aracne - 6.Catarsi - 7.Atròfies - 8.Copiats -
9.Temporada - 10.Retornades - 11.Ermitans - 12.Fosser - 13.Sordes - 14.Estufa - 15.Internes -
16.Nul·les - 17.Erràtic - 18.Algú - 19.Metralla - 20.Cimera

Font d’informació: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/



AGENDA

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

Can Montcau
Fotografia. A càrrec del Grup Fotogràfic
de Lliçà d’Amunt. 
Data: Fins al 26 de juliol

Pajaritos
Instal·lació. A càrrec de Suiram Zemog.
Data: del 27 de juliol al 6 de setembre

Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

ACTIVITAT
Diapositives a la fresca
Al final de la projecció, hi ha col·loqui i,
en acabat, pa amb tomàquet, mentre es
fa petar la xerrada.

Data: dijous 3 i 10 de juliol
Hora: 22 h
Lloc: Pati del recinte municipal d’Els
Galliners
Més informació: UEC Vall del Tenes
Organitza: UEC Vall del Tenes

XERRADA
Cervell i malalties psiquiàtriques
A càrrec del psiquiatre Eduard Pare-
llada. La presentació anirà a càrrec del
metge Rafael Velasco.

Data: divendres 4 de juliol
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Col·lectiu El Ganxo

COMPETICIÓ F3P
Acrobàcia INDOOR
Prova vàlida per al Campionat de Cata-
lunya.

Data: dissabte 12 de juliol
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Aeroclub R/C Vall del Tenes

ACTIVITAT
Aplec de Santa Justa i Santa Rufina

Data: diumenge 13 de juliol
Programació:
19 h: Audició de sardanes amb la Cobla
Sant Jordi
20.30 h: Missa
21.30 h: Concert musical amb el grup
Empordà fussió
Al vespre: Es repartirà coca i vi bo

Lloc: ermita de Santa Justa i Santa Rufina
Més informació: regidoria de Cultura
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT 
Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets. 

Data: Divendres 25 de juliol
Més informació: Alternativa Lliçà per a
Tots
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

ACTIVITAT
Ple ordinari

Data: dijous 24 de juliol
Hora: 19 h
Lloc: primera planta de l’edifici de la
Policia Local

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.

19de juliol, dissabte

Vols fer una volta pel món en un dissabte?
A Lliçà d’Amunt ho aconseguiràs:

� Menjars exòtics
� Exhibicions diverses
� Un món de tallers

26de juliol, dissabte

I després de tanta festa...
¡relaxa’t a la piscina!

� Inflables a l’aigua
� Hamaques
� Còctels sense alcohol

NIT INTERCULTURAL al CENTRE CÍVIC
DE PALAUDARIES a partir de les 20.00 h

Tots els divendres

Relaxa’t a les nostres terrassetes del Galliner...

ESPAI JOVE EL GALLINER
C. de Folch i Torres, 117
08186 – Lliçà d’Amunt

93 860 70 01 – elgalliner@llicamunt.cat
Persona de contacte: Fátima Kallón

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Properes activitats: tast de vins, salsa, ioga, inicia-
ció al tarot i algunes activitats intensives per al juliol
(horaris i preus a concretar segons la demanda).

Recordatori: si vols fer amics per fer activitats di-
verses, truca de seguida i pregunta pel Grup d’a-
mistats!

ACTE
Exhibició d’activitats
Aeròbic, batuka d’adults, batuka juvenil, gimnàs-
tica, dansa del ventre, tai-txi, balls de saló, etc. 

Data: divendres 4 de juliol
Hora: tarda
Lloc: pàrquing del centre cívic

INSCRIPCIONS PER A LES ACTIVITAS
QUE S’INICIARAN AL SETEMBRE
Tallers i cursets
Aeròbic, batuka d’adults, batuka juvenil, dansa del
ventre (grup d’inici), tai-txi, balls de saló, sevilla-
nes, pintura a l’oli, inici a la salsa, ioga, massatge
xinès (2n nivell), anglès (nivell mitjà) i tarot.

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
C. del Segre, 65

08186 – Lliçà d’Amunt
93 860 73 50

Persona de contacte: César Rodríguez
Horari: de 16 a 22 h

4, 11, 18 i 25 de juliol, divendres

ACTIVITAT
Ball
Amb música en directe.

Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Casal de la Gent Gran 
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran

ACTIVITATS 
DEL CASAL

DE LA GENT GRAN



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

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria
93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries

93 841 91 69

Escola Bressol Municipal L’Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01

Esplai
93 841 56 95

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

IES Lliçà 
93 841 66 25

Jutjat de Pau
93 860 72 16

Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Can Farell 
93 843 52 56

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29

Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament

Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53

Parròquia
93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil 
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69

Registre Civil
93 860 72 14

Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12
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HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

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

JULIOL
Farmàcia Portabella: 5 i 6
Farmàcia Valeta: 12 i 13
Farmàcia Esplugas: 19 i 20
Farmàcia Galcerán: 26 i 27

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

ADRECES DE LES FARMÀCIES

LLIÇÀ D’AMUNT

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

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

FARMÀCIA GALCERÁN
C. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL

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

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

LA1 EL PLA - PALAUDÀRIES
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
CA L'ESTEPER 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
CAN SALGOT 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
CAN LLEDÓ 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49
MAS BO 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
CAN LLEDÓ 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52
CAN ROURE 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
PALAUDÀRIES 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
CAN ROVIRA VELL 6:28 9:28 10:28 12:58 15:58 16:58 19:58 20:58
CAN ROVIRA NOU 7:28 8:28 11:28 13:58 14:58 17:58 18:58 21:58
PALAUDÀRIES 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03

LA1 PALAUDÀRIES - EL PLA
PALAUDÀRIES 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
CAN ROURE 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
CAN LLEDÓ 6:37 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
MAS BO 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
CAN LLEDÓ 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
CAN SALGOT 6:41 7:41 8:41 9:41 10:41 11:41 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
CA L'ESTEPER 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
LLIÇÀ CENTRE 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25

LA2 EL PLA - LA SERRA
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
EL PLA 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
PINEDA FEU 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
CAN FARELL 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
CA L'ARTIGUES 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
CAN COSTA 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
PINEDA VALLÈS 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54

LA2 LA SERRA - EL PLA
PINEDA VALLÈS 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
CAN COSTA 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
CA L'ARTIGUES 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
CAN FARELL 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
PINEDA FEU 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
EL PLA 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
LLIÇÀ CENTRE 6:52 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS
LLIÇÀ CENTRE 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
CAN XICOTA 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
RAVAL XICOTA 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
TERRA ALTA 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
ESTACIÓ DEL NORD 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
PARC DE PONENT 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
TEATRE AUDITÒRI 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
POLICLÍNICA 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
BISBE GRIVÉ 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51
ONCE 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
ESTACIÓ DE FRANÇA 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54

LA3 GRANOLLERS - LLIÇÀ EL PLA
ESTACIÓ DE FRANÇA 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
COLOM 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
SANT MIQUEL 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
PISCINES 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
PRIMER DE MAIG 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
LES HORTES 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
INSTITUTS 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
ESTACIÓ DEL NORD 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
CAN GILI 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
CAN XICOTA 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
RAVAL XICOTA 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
LLIÇÀ CENTRE 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19

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

Telèfons útils Horaris del Bus Urbà Farmàcies

Crèdits

Web municipal Nota

www.llicamunt.cat
A través del web municipal podeu ampliar les
informacions i aprofundir en el contingut de
les notícies. També s’hi pot consultar 
l’hemeroteca del Butlletí i la informació sobre
la reserva de la publicitat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arri-
bar, 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 elec-
trònic 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.


