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començaran a l’estiu. Es preveu que
tinguin una durada de 16 mesos i un
cost de 6.131.279 euros.
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OPINIÓ
Editorial
La Policia Local de Lliçà d’Amunt es va constituir l’any 2002. D’ençà aquesta data el cos de policia ha anat desenvolupant i consolidant les seves competències de manera progressiva i eficient, tal i com es desprèn de l’estudi
realitzat per la Diputació de Barcelona al Cercle de Comparació Intermunicipal sobre policies locals.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

En l’actualitat, la Policia Local de Lliçà d’Amunt ha encetat tot un seguit d’actuacions adreçades a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans del nostre municipi, com ara les inspeccions a tallers mecànics, amb la finalitat de
controlar la gestió de residus i els drets dels consumidors. En aquest sentit, properament, s’iniciaran inspeccions
a bars i restaurants per tal de poder comprovar que s’acompleix amb la normativa de seguretat, higiene i garanties
dels consumidors. Aquestes mesures no tenen un objectiu sancionador, sinó que el que es pretén és que els usuaris d’aquestes activitats tinguin garantit un servei idoni i de qualitat i que no es puguin veure vulnerats els seus
drets.
També cal fer menció en la cura que la Policia Local té sobre les problemàtiques associades al trànsit de vehicles,
no s’ha oblidar que el nostre municipi té un volum de circulació molt elevat a causa de trobar-se en un punt neuràlgic i també per la pròpia dispersió del territori. Aquest fet comporta que s’hagin de desenvolupar campanyes
de control de trànsit per tal d’evitar increments d’accidents, atropellaments, actituds incíviques, etc. Tot i aquestes campanyes, el nombre de denúncies de trànsit que s’han interposat durant l’any en curs és igual al mateix període, gener-març de l’any passat. Segons l’estudi de la Diputació de Barcelona en el nostre municipi s’interposen
menys de la meitat de denúncies de trànsit que la mitjana dels municipis de similars característiques.
I ara, a més, la Policia Local ha iniciat un seguit de jornades formatives i informatives als diferents barris per tal
de formar als ciutadans en mesures de seguretat pròpies, així com per donar a conèixer l’ampli ventalls d’actuacions que el nostre cos policial desenvolupa. Aquestes jornades es portaran a terme anualment per potenciar les
activitats de policia de proximitat.

Enquesta ciutadana

Què opina de la seguretat ciutadana al nostre poble?

Conozco la Policía Local y sus
actuaciones. De delincuencia,
robos... nada. Este es un pueblo
muy tranquilo. Nos encontramos seguros.

Em sento segur i estic content
de la policia. Veig passar la
policia constantment i em
sento segur en aquest poble.

No te sientes seguro ni aquí ni
en ningún sitio. No es un problema de este municipio, es en
general. La solución es más
mano dura. Ahora hay muchos
parados y la mayoría son immigrantes y van a salto de
mata, a ver a quién enganchan.
Aquí y en todos los sitios. Por
lo demás bien, en Lliçà siempre se ha vivido bien.

Yo llevo muchos años aquí y
me siento muy contento y seguro. Veo pasar la policia a
cada instante.

Suposo que sóc privilegiada
perquè visc al centre urbà.
Quan estem a casa el cap de
setmana veiem que va passant
la policia. Estem molt tranquils i molt bé. A vegades fins i
tot deixem la porta de fora
oberta; la de casa, no; normalment la gent que ve es coneguda.

Susana Pérez
Mas Bo

Miguel Torres
Ca l’Esteper

Antonia Ropero
Centre urbà

Diego Naranjo
Ca l’Esteper

Carme Lombarte
Centre urbà

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

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

La piscina coberta, una realitat propera
Les obres de la nova piscina coberta començaran a l’estiu. Es preveu que tinguin una durada de 16 mesos
i un cost de 6.131.279 euros.
El projecte de construcció de la nova piscina coberta del municipi cada cop està
més a prop de ser una realitat. La futura
instal·lació s’ubicarà en un solar de 10.971
m2 que dóna als carrers de la Indústria, de
la Fàbrica i a l’avinguda dels Països Catalans, on hi haurà l’accés principal.
El projecte tècnic de l’equipament defineix un edifici aïllat de planta baixa, on
es desenvoluparan les activitats principals, i una planta soterrània destinada a
instal·lacions.
La zona exterior comptarà amb una
zona verda que es destinarà a solàrium.

El recinte de la piscina constarà d’un vas
principal, un vas complementari i d’una
zona d’aigües amb sauna i hidromassatge.
Aquest espai tindrà sortida directa a l’exterior comunicant-se amb el solàrium. Així
mateix, els vestidors i serveis generals
també tindran connexió directa amb el recinte de la piscina i donaran accés, per l’altra costat, a la zona de fitness. L’edifici
també comptarà amb una zona de serveis
d’estètica i un bar-cafeteria des del qual es
tindrà accés visual a la zona de la piscina.
El disseny dels espais i els usos del futur
equipament s’han elaborat segons els
criteris del Consell Català de l’Esport.

PASSADÍS INTERIOR

EXTERIOR DE LA PISCINA
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Al mes d’abril s’inauguraran les obres
d’urbanització d’El Pla i Ca l’Oliveres
Aquestes obres, realitzades per l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), estaven contemplades dins de l’actual
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Les obres a la zona d’El Pla van començar al juny de 2007 i la zona urbanitzada ha estat d’uns 10.000 m2. L’actuació a la zona d’El Pla ha consistit en la
prolongació de l’Avinguda dels Països
Catalans fins al carrer de Mallorca, així
com l’obertura dels carrers d’Eivissa,
Menorca i la rehabilitació de la vorera
nord del carrer de Formentera. Aquests
carrers s’han dotat de tots els serveis necessaris (aigua, llum, telèfon i gas) de
manera soterrada, s’han pavimentat,
s’hi ha instal·lat l’enllumenat públic,
l’arbrat i el mobiliari urbà i s’ha senyalitzat amb semàfors la cruïlla dels carrers
Formentera amb Anselm Clavé. També

s’ha enjardinat i arbrat la zona verda que
transcorre paral·lela a la carretera des del
carrer de Formentera fins al carrer de
Mallorca, on s’ha habilitat un camí asfaltat per a vianants i bicicletes i on
també hi haurà un parc infantil.
Amb aquesta actuació, l’Avinguda dels
Països Catalans a partir del carrer Formentera i fins al carrer de Mallorca serà
d’un sol sentit de circulació i disposarà
d’aparcament en cordó. D’altra banda,
els carrer d’Eivissa i Formentera no tindran sortida al carrer d’Anselm Clavé i
el trànsit de vehicles estarà restringit
únicament als veïns.

EL PLA I CA L'OLIVERES

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

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

del llenguatge.

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

La zona de Ca l’Oliveres també ha viscut
una actuació d’urbanització sobre un terrenys de 5.000 m2 que va començar al
maig de 2007. En aquest cas les obres han
consistit en l’obertura dels carrers d’Alacant
i Castelló de la Plana des de l’Avinguda dels
Països Catalans fins al carrer d’Anselm
Clavé, així com la prolongació dels carrers
Folch i Torres i Prat de la Riba fins al carrer
de Castelló. Igual que en l’actuació d’El
Pla, als carrers sobre els que s’ha treballat,
se’ls dotat del serveis necessaris de manera
soterrada, s’han pavimentat, s’hi ha
instal·lat l’enllumenat, l’arbrat i el mobiliari
urbà i s’ha semaforitzat la cruïlla del carrer
de Castelló amb el d’Anselm Clavé.

A partir de la seva inauguració, el carrer
Castelló de la Plana, de 24 metres d’amplada, constituirà una arteria important de
circulació pel municipi. A més, disposarà
de més de 50 places d’aparcament per als
veïns i veïnes i per als usuaris i usuàries de
la futura biblioteca de Ca l’Oliveres que
tindrà l’entrada principal per aquest carrer.
La inauguració oficial de les zones urbanitzades es realitzarà el proper 24 d’abril
a les 19 h hi assistiran l’Ignasi Simón, alcalde de Lliçà d’Amunt, Josep Santiago, 1r
tinent d’alcalde d’Infraestructures i Equipaments, representants polítics del consistori i
els veïns i veïnes de les zones d’actuació.

URBANITZACIÓ D'EL PLA I CA L'OLIVERES
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URBANISME

Es signen les bases d’actuació del sector
discontinu “Can Montcau-Can Malé”
Aquest acord suposa un pas endavant en la futura instal·lació de la companyia Mango i l’expansió de l’empresa Biokit a
Lliçà d’Amunt, un projecte que dinamitzarà econòmicament la població i crearà nous llocs de treball al municipi.
a mig i llarg termini un augment dels
llocs de treball directes i indirectes que
pot portar a Lliçà d’Amunt a tenir una
de les taxes d’atur més baixes de la comarca. Un altre incentiu d’aquest projecte és, apart de la projecció internacional del municipi, el foment de la
formació amb la creació de cicles formatius de grau superior vinculats a les activitats industrials d’aquestes empreses”.

El passat 25 de febrer va tenir lloc l’acte
de signatura de les bases de reparcel·lació entre els màxims representants de
l’Ajuntament, Mango i Biokit; un document que estableix les bases i línies
d’actuació per a l’establiment d’aquestes
dues companyies a Lliçà d’Amunt.
La superfície total del sector “Can
Montcau-Can Malé”, objecte del conveni, suposa 944.186 m2. D’aquest total, Mango es propietari d’una edificabilitat de 335.000 m2. A aquesta
edificabilitat cal afegir el 10% de l’aprofitament urbanístic cedit per l’Ajuntament a Mango i que equival a 43.000
m2 edificables més. Per aquesta cessió
pecuniària l’Ajuntament rebrà un total
de 16.381.586 euros en diferents pagaments fins al 2011.
Amb aquest conveni, Mango assumeix,
a més, la major part de les despeses de
les obres d’infraestructures exteriors al
sector de Can Montcau. Així mateix,
Mango també es farà càrrec del manteniment dels espais públics i dels serveis
urbanístics d’aquest sector. Nic Olivé,
directiu de Mango, ha destacat “la importància d’aquest pas donat el creixement anual de la nostra companyia que
farà que en el futur puguem ocupar la
superfície que construirem”. Olivé
també ha anunciat que “el projecte està
dividit en diferent fases i que el ritme de

FOTO DE GRUP

construcció el marcaran les necessitats
del mercat i l’actual situació econòmica”. D’altra banda, el directiu de la
multinacional ha assegurat que “quan
tot el projecte estigui finalitzat aquesta
nova planta pot arribar a donar feina a
unes 5.000 persones i sempre mirarem
que els treballadors i treballadores siguin del poble, principalment, per la
seva implicació amb el municipi i per la
proximitat al lloc de treball”.
Per la seva part, la companyia Biokit,
amb la signatura d’aquest conveni disposarà d’una edificabilitat de 52.000 m2
que li permetran, segons la direcció,
“continuar creixent, ja que fins ara, amb

MOMENT DE LA SIGNATURA

les instal·lacions actuals havíem tocat
sostre. Això ens garanteix la continuïtat
dintre de Lliçà d’Amunt i ens dona capacitat de creixement. Som una empresa amb un creixement notable en els
darrers anys i saber que tenim aquest
coixí ens dóna un horitzó temporal de
tranquil·litat important i també una
ubicació que previsiblement serà més
funcional”.
Des de l’Ajuntament “la signatura d’aquest conveni suposa –en paraules de
l’alcalde Ignasi Simón– un punt d’inflexió en aquest procés que estava encallat”.
També ha afegit que “la instal·lació d’aquestes empreses al municipi suposaran

El 2n tinent d’alcalde, Pere Grau, ha explicat que amb aquest acte “es dóna un
pas molt important per redreçar un desequilibri quant a usos territorials i
també des del punt de vista pressupostari. Però l’Ajuntament no només podrà
equilibrar la seva economia sinó que
també, gràcies a la cessió de Mango de
30 hectàrees a Can Montcau, el municipi guanyarà noves zones de terreny no
urbanitzable, apart de la cessió de terrenys per zones verdes i equipaments
tant a Can Montcau com a Can Malé”.
Per la seva part, el 1r tinent d’alcalde,
Josep Santiago, s’ha mostrat satisfet
amb l’acord signat i ha remarcat “la necessitat d’incentivar la indústria en un
municipi insostenible urbanísticament
com el nostre i –ha afegit– aquest equip
de govern no podia deixar perdre l’oportunitat que dues empreses com Biokit i Mango s’instal·lessin a la nostra població”.

MOMENT DE LA SIGNATURA
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GOVERNACIÓ

La Policia Local dóna a conèixer
les seves actuacions
Les actuacions que es detallen a continuació es van
portar a terme durant el mes de març
Àrea de trànsit:
 Campanya de control de semàfors.
 Campanya de control de l’ús del
cinturó de seguretat.
 Alcoholèmies.

Àrea de Seguretat Ciutadana:
 Reunions formatives amb les AV
del municipi.
Àrea de Policia Administrativa:
 Inici de la campanya informativa
sobre control de gossos.

Les següents actuacions es portaran a terme
durant el mes d’abril
Àrea de trànsit:
 Campanya de control sobre la prioritat de pas en els passos de vianants:
La Policia Local portarà a terme
controls de verificació sobre el compliment, per part dels conductors de
vehicles i vianants, de la normativa
reguladora, és a dir, del respecte de
la prioritat de pas en els passos senyalitzats a aquest efecte.
Àrea de Policia Administrativa:
 Campanya de control de gossos:
Coincidint amb l’aprovació de les noves ordenances de tinença d’animals
de companyia, s’iniciarà un període
informatiu sobre els aspectes més destacats que comporten infraccions per

part dels propietaris d’aquests tipus
d’animals. Una vegada finalitzat
aquest període es denunciaran les infraccions més destacades.
 Inspeccions de locals de pública
concurrència (bars, restaurants,
etc.): Aquestes inspeccions estan
destinades a comprovar que els titulars d’aquests establiments s’adeqüen a la diferent normativa, de
manera que es respectin els drets de
l’usuari, així com les mesures de seguretat que garanteixin la integritat
física dels clients.

Les actuacions que a continuació es detallen es
portaran a terme durant el mes de maig
Àrea de trànsit:
 Campanya de control de sorolls: L’objectiu de la campanya és supervisar els
sorolls emesos pels vehicles de manera
que es redueixi la contaminació acústica produïda per determinats tipus
de vehicles, com ara els ciclomotors.
 Campanya de control de semàfors:
L’objectiu és detectar i sancionar les
infraccions relacionades amb la
manca de respecte a aquest tipus de
senyalització de manera que es pugui
reduir el risc d’accidents associats a
aquestes infraccions.
Àrea de Policia Administrativa:
 Campanya informativa d’infraccions
sobre les Ordenances Municipals de

Policia i Bon Govern: Aquesta campanya s’iniciarà amb un període informatiu sobre els aspectes més destacats que comporten infraccions
com ara: sorolls, comportaments incívics a la via pública, etc., per posteriorment sancionar aquest tipus
d’infraccions.
Àrea de Seguretat Ciutadana:
 Campanya prevenció incendis: L’objectiu és el control de la massa forestal del municipi per tal de prevenir
incendis forestals en l’època estival.
També es controlaran les cremes incontrolades, ja que a partir del dia 15
de març resta prohibit fer foc sense la
corresponent autorització.

Àrea de Seguretat Ciutadana:
 Reunions formatives amb les AV del
municipi.

Lliçà d’Amunt, per sota de la mitjana en
fets delinqüencials
La Junta Local de Seguretat que va tenir lloc durant el mes de febrer va analitzar la situació de la seguretat del municipi.
L’anàlisi de les estadístiques va concloure que Lliçà d’Amunt es troba per
sota de la mitjana en relació als fets delinqüencials de poblacions similars.

D’aquesta manera, va quedar reflectit
que l’actuació dels diferents cossos policials és efectiva i eficient quant el
control de fets delinqüencials.

Aquesta sessió va comptar amb la
presència de la delegada del Govern a
Catalunya, l’alcalde, el cap de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de

Granollers, el cap de Seguretat Ciutadana de la mateixa comissaria i el
cap de la Policia Local de Lliçà d’Amunt.
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La Delegada Territorial del Govern de la
Generalitat a Barcelona visita el municipi
Carme San Miguel es va reunir amb l’alcalde i alguns membres de l’equip de govern
El passat 16 de març la Delegada Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Barcelona, Carme San
Miguel va visitar Lliçà d’Amunt on es
va reunir amb l’alcalde, Ignasi Simón i
altres membres de l’equip de Govern.
Durant la trobada, la representant del
govern autonòmic es va interessar per
l’actual estat del municipi i es van
abordar els diferents projectes i inversions que la Generalitat té previstes a
Lliçà d’Amunt. San Miguel va destacar
que “aquest és un municipi amb futur,
que té molts projectes, plans i possibilitats”.

El Centre de Salut de Palaudàries, el
Centre de Rehabilitació o el segon IES
són algunes de les inversions que la Delegada va destacar com a “prioritats dels
nostre Govern. Per nosaltres dotar les
persones d’educació, sanitat i seguretat
és el primordial”. També va parlar d’altres actuacions comarcals com la Ronda
del Vallès, que també repercutirà a
Lliçà.

Delegada Territorial “Lliçà d’Amunt és
un poble segur, amb uns nivells baixos
de criminalitat i amb un cos policial potent i molt efectiu”.

Després de la reunió al consistori, l’alcalde
va visitar el municipi amb la Delegada Territorial per veure sobre el terreny les actuacions i projectes en marxa al municipi.

Carme San Miguel també va recordar
les bones dades de Lliçà d’Amunt en la
darrera Junta Local de Seguretat celebrada al mes de febrer. En opinió de la

EDUCACIÓ

Comença el període de preinscripcions
per al curs 2009-2010
Per realitzar el tràmit de preinscripció
als centres educatius d’infantil i primària i a les escoles bressol municipals
cal demanar dia i hora de visita als telèfons dels diferents centres. La
preinscripció per als CEIP i l’IES
Lliçà es podrà fer fins al 3 d’abril. En
el cas de les escoles bressol municipals
el període de preinscripcions serà entre el 4 i el 15 de maig, i per al Batxillerat es podran fer a l’IES Lliçà entre
l’11 i el 22 de maig.

ÀREES D’INFLUÈNCIA QUE
DETERMINEN LA PREINSCRIPCIÓ A
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:

Per demanar dia i hora a les escoles
bressol municipals s’haurà de trucar al
centre de referència (el que correspongui per la zona d’empadronament) a
partir del 27 d’abril entre les 11 h i les
13 h.

ZONA DE PALAUDÀRIES: ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL PALAUDÀRIES
Inclou els barris de Can Costa, Ca l’Estapé, Pineda Vallès, Can Lledó, Can
Roure, Can Rovira, Can Salgot, Mas
Bo, Palaudalba i Palaudàries.

ZONA DEL NUCLI URBÀ: ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL NOVA ESPURNA
Comprèn els barris de Can Farell, Ca
l’Artigues, Can Franquesa, Can Xicota,
El Pinar, Les Oliveres, Nucli urbà, Pineda Feu, Barri Xicota, Santa Justa,
Migdia, Marlès, La Serra-Ballestà, La
Cruïlla, El Pla, Can Peret Manent.

JORNADES DE PORTES OBERTES
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL NOVA ESPURNA: 25 d’abril, de 10 h a 13 h
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PALAUDÀRIES: 25 d’abril, de 10 h a 13 h
Telèfons on cal demanar dia i hora per fer les preinscripcions:
CEIP
CEIP Miquel Martí i Pol. Tel. 93 860 75 05
CEIP Països Catalans. Tel. 93 841 56 05
CEIP Sant Baldiri. Tel. 93 841 46 52
CEIP Rosa Oriol Anguera. Tel. 93 843 57 25

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Escola Bressol Municipal Nova Espurna. Tel. 93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries. Tel. 93 864 59 54
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Comença la 7a edició del “Voluntariat
per la llengua”
El passat mes de març va començar una nova edició del “Voluntariat per la llengua” a Lliçà d’Amunt, organitzat pel Servei
Comarcal de Català (SCC) del Vallès Oriental amb la col·laboració de l’Ajuntament. Es va iniciar amb una trobada de les nou
parelles que hi participen.
Les persones que participen en la 7a
edició del “Voluntariat per la llengua” a
Lliçà d’Amunt es van trobar, el 17 de
març a la sala polivalent de la seu de la
Policia Local, per compartir plegats la
seva experiència personal i presentar les
parelles d’aquesta edició.

des per diferents entitats (xerrada amb el
filòleg Pau Vidal, teatre Converses amb
la mama i Dia del Tenes a Lliçà de Vall),
en què se’ls va convidar a participar.

En aquesta trobada també es van donar a
conèixer un seguit d’activitats programa-

Aquesta edició va començar a mitjan
març i acabarà el 12 de juny amb una

Per acabar d’arrodonir la trobada, hi va
haver pa amb tomàquet i embotit.

festa del Voluntariat d’àmbit comarcal.
L’any 2007, a tot Catalunya, es van
constituït 6.304 parelles, que representa
un 40,23% d'augment respecte del
2006, i van col·laborar amb el programa
495 entitats, hi van participar 2.623 establiments i es van organitzar 331 activitats. En la primera etapa del programa
(2003-2006) es van fer gairebé 14.500
parelles.

“Voluntariat per la llengua” és un programa de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del
Consorci per a la Normalització Lingüística que fomenta l’ús de la llengua catalana en les relacions personals tot posant
en contacte una persona que parla habitualment català amb una altra que en té
coneixements bàsics i que vol fer un pas
endavant per parlar-lo amb normalitat.

CULTURA

La Festa de Sant Jordi inclou moltes novetats
La Festa de Sant Jordi d’enguany tindrà lloc del 16 al 26
d’abril i comptarà amb moltes novetats. Aquesta festa està
organitzada conjuntament entre l’Ateneu L’Aliança i
l’Ajuntament, amb la col·laboració d’altres entitats.
Dins de les novetats de la programació de la Festa de Sant Jordi d’aquest
any destaquen el concert de Macaco,
que presentarà el seu nou disc i el
concurs de Sing Star.
Hi ha altres novetats: la primera edició del Passi de vídeos de càmara
oculta, Mostra de poesia eròtica, Curs
de danses del món, Cata de vins comarcals, Pintura de murals i Concurs
4 x 4.

No hi faltaran els actes més tradicionals de
la festa: la construcció i la cercavila del
Drac. I el Sopar de Sant Jordi d’enguany
serà una sardinada, musclada i romescada.
La programació també inclou la sessió
del Muda’t de l’abril: l’obra teatral
Converses amb la mama i l’espectacle
infantil mensual: l’espectacle de dansa
L’ombra avorrida.
A més, hi haurà dues sessions de Sons.

FESTA DE SANT JORDI
Dijous 16 d’abril
Sons Club: DJ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L’Aliança

Dissabte 25 d’abril
Pintura de murals
Hora: 11 h
Lloc: Ateneu L’Aliança

Divendres 17 d’abril
Concert: Macaco
(presentació del nou disc)
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L’Aliança

Concurs de danses del món
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança

Dissabte 18 d’abril
Presentació II Festival de Curtmetratges
Curts de Gambals
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Concurs 4 x 4
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Diumenge 19 d’abril
Mostra de poesia eròtica
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Del dilluns 20 al dijous 23 d’abril
Construcció del Drac
Lloc: centres educatius
Dijous 23 d’abril
Sons Club: Hot Clos + DJ
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Divendres 24 d’abril
Muda’t: Converses amb la mama
(espectacle teatral)
Hora: 21 h
Lloc: Ateneu L’Aliança

Cata de vins comarcals
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
I Passi de vídeos de càmara oculta
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Cercavila del Drac
Hora: 20.30 h
Cremada del Drac
Hora: 21.15 h
Sardinada, musclada i romescada
Hora: 22 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Diumenge 26 d’abril
Espectacle infantil: L’ombra avorrida
(espectacle de dansa)
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Concurs de Sing Star
Hora: 18 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança i Ajuntament
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T’apuntes a la Festa Intercultural?
Des de fa alguns anys, l’Ajuntament i l’entitat Lliçà Solidari organitzen una Festa Intercultural per donar a conèixer els
projectes de cooperació endegats des del municipi i per fomentar el coneixement i la relació entre les persones nouvingudes
i la resta de ciutadans. Aquesta festa es desenvoluparà durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig.
Per tirar endavant la Festa Intercultural
es necessita la participació de persones
nouvingudes o estrangeres que resideixin a Lliçà d’Amunt.
Durant aquesta cap de setmana solidari,
hi haurà un partit de futbol internacional amb equips formats per nouvinguts
o estrangers i treballadors municipals
no federats.
Una altra activitat serà Llengües del món
a Lliçà d’Amunt. Es tracta d’un espectacle que ens permet escoltar i descobrir la

gran diversitat lingüística i cultural existent a Lliçà d’Amunt. En aquesta activitat els nouvinguts o estrangers residents
al municipi ens parlen sobre algun tema
de la seva cultura o país de procedència i
en la seva pròpia llengua.

Si sou nouvinguts o estrangers i voleu participar en alguna d’aquestes dues activitats, poseu-vos en contacte amb la regidoria de Cultura i Cooperació de l’Ajuntament
(93 841 52 25 o cultura@llicamunt.cat)

El cicle Muda’t ens porta l’obra
teatral “Converses amb la mama”
“Converses amb la mama”, interpretada per Mercè Comes i Miquel Gelabert, es representarà el divendres 24 d’abril,
a les 21 h, a l’Ateneu L’Aliança.
El cicle Muda’t portarà, el divendres 24
d’abril, a les 21 h, a l’Ateneu L’Aliança,
l’obra de teatre “Converses amb la
mama” interpretada per Mercè Comes i
Miquel Gelabert.

no pot mantenir el seu tren de vida.
Jaume i la seva dona, Laura, són els propietaris de l’apartament on viu la mare.
Jaume s’adona que no li queda cap altra

alternativa: té un hipoteca pendent, el
pagament endarrerit al col·legi privat
dels fills, les targetes de crèdit sense cobrir, etc. Quan Jaume va a l’apartament

El preu de les entrades per als socis i les
sòcies de l’Ateneu o si es compren anticipadament és de 12 euros. Comprades
el mateix dia de l’espectacle a la taquilla
de l’Ateneu (a partir de les 20 h) costen
15 euros. Per als menors de 18 anys o
per als que presentin el carnet d’El Galliner el cost és de 10 euros. Les entrades
anticipades (de l’1 al 24 d’abril) estaran
a la venda a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

“Converses amb la mama” és un al·legat
contra la solitud i un tribut a la solidaritat. Els diàlegs entre mare (Mercè Comes) i fill (Miquel Gelabert) i la gradual
transformació que va patint el protagonista converteix la negritud de la comèdia negra, amb què comença l’obra, en
un torrent de tendresa.
La sinopsi de l’obra parla d’una mare
que té vuitanta-dos anys i el seu fill
Jaume, de cinquanta. Jaume té dona,
dos fills, una bonica casa, dos cotxes i
una sogra per atendre. La mare se’n surt
prou bé sola i porta la seva vellesa amb
dignitat. Però un dia sorgeix l’inesperat:
l’empresa per a la qual treballa en Jaume
el deixa al carrer per raons de reajustament de personal. La lamentable situació el porta a decisions dràstiques ja que

per dir-li a la seva mare que no té més
remei que vendre’l, succeeix quelcom
que enfonsa totes les expectatives d’en
Jaume i que li produirà un canvi radical
en la seva existència.

Per a més informació podeu posar-vos en
contacte amb la regidoria de Cultura a
través del telèfon 93 841 52 25 o l’adreça
electrònica cultura@llicamunt.cat. També
trobareu informació al web municipal
www.llicamunt.cat.
ELS ACTORS MERCÈ COMES I MIQUEL GELABERT
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El Racó del Conte celebra el setè aniversari
El Racó del Conte, que té lloc cada primer divendres de mes, a les 17 h, a la Biblioteca de l’IES Lliçà, celebra el setè aniversari. El
Racó del Conte consisteix en l’explicació de contes infantils a càrrec d’algun contacontes o voluntari/ària del municipi. Està obert a
tots els nens i nenes del poble i les seves famílies. Mensualment, es fa arribar un full amb la informació del Racó del Conte del mes a
tots els nens i nenes de P3 fins a 1r de totes les escoles del municipi, així com a les escoles bressol municipals.
El Racó del Conte celebrarà el setè aniversari el divendres 3 d’abril, a les 17 h, a
la biblioteca municipal de l’IES Lliçà. Per
celebrar l’aniversari, el Racó del Conte de
l’abril comptarà, com anys enrere, amb
un pallasso professional, Titu Clown, que
explicarà “Contes amb màgia”. Amb motiu del 7è aniversari del Racó del Conte,
l’Ajuntament també ha convocat la
quarta edició del Concurs de dibuix del
Ratolí, la mascota d’aquesta activitat. El
lliurament de premis tindrà lloc durant el
Racó del Conte d’abril. Es donaran 5 premis, un per P3, un per P4, un per P5 , un
per 1r i un per 2n; tots cinc premis seran
llibres de lectura adequats a cada franja
d’edat. La celebració finalitzarà amb un
berenar.
El Racó del Conte va néixer fa set
anys, l’any 2003, de la mà dels pares i
mares de l’AMPA del CEIP Sant Bal-

AMPA i l’Ajuntament van arribar a un
acord per programar el Racó del Conte
en aquest espai i també s’hi va implicar el
CEIP Rosa Oriol.

RACÓ DEL CONTE

diri, que volien organitzar una activitat extraescolar lúdica i van pensar en
un contacontes. Es va començar a fer
en una aula de l’escola.

AMPA dels CEIPS Països Catalans i
Miquel Martí i Pol. Llavors, el Racó del
Conte es feia cada vegada en una escola
diferent.

De seguida, es va obrir a tots els nens i
nenes del poble i s’hi van implicar les

Amb l’obertura de l’espai de la biblioteca
de l’IES Lliçà com a servei municipal, les

Havaneres, Missa, Caramelles i
Sardanes a l’Aplec de Sant Valerià
El segon cap de setmana després de la Primera Pasqua o Pasqua Florida arriba l’Aplec de
Sant Valerià. Abans se celebrava el segon diumenge després de Pasqua i era un dels aplecs
més populars de la comarca.
L’Aplec de Sant Valerià començarà el
dissabte 25 d’abril, a les 22 h, a l’ermita de Sant Valerià, amb un recital
d’havaneres a càrrec del grup Els Pescadors de l’Escala. El recital anirà acompanyat de rom cremat per a tothom. La
missa en honor a Sant Valerià tindrà
lloc l’endemà, el diumenge 26 d’abril,
a les 11 h, també a l’ermita que porta el
nom del sant. Seguidament, a les
11.30 h, a la mateixa ermita, el Cor
Claverià cantarà Caramelles per a tots
els assistents. Finalment, a les 12 h, a
l’esplanada que hi ha al voltat de l’ermita, la Cobla Sabadell oferirà una audició de sardanes.

L’ermita de Sant Valerià està situada dins el
recinte de la masia de Can Coscó, situada a
l’oest del terme municipal, al peu de l’antic
camí ramader de Caldes, per la Creu de
Baduell. Uns quants segles enrere, estava

situada unes feixes més avall, però, durant
la guerra contra Felip V, l’ermita va quedar
força malmesa i, per protegir-la, es va traslladar dins del recinte del mas Coscó. Així,
la nova construcció data de principi del segle XVIII. Sant Valerià i Santa Cecília presideixen l’altar.
De l’església de Sant Valerià “de Roberts”
hi ha algunes notícies explícites des del segle XIII i fou en el XVI quan es reedificà o
potser traslladà al lloc actual.

APLEC DE SANT VALERIÀ

Per la seva banda, la família Cuscó apareix
documentada en el segle XV, quan l’any
1490 Bartomeu Cuscó era batlle de la ba-

A partir d’octubre del 2007, les AMPA
van deixar aquesta iniciativa i l’Ajuntament va decidir donar-li continuïtat i assumir-ne la programació, amb el format i la
regularitat que s’havia fet els anys anteriors.
Des de llavors i fins ara, s’han programat tretze activitats de contacontes diferents, on hi han col·laborat persones
anònimes i entitats del municipi, que
han volgut compartir amb la canalla
alguns del seus contes preferits. També
hi ha hagut actors o contacontes professionals, com el Titu Clown, que des
de fa uns anys, cada mes d’abril, ens visita amb els seus “Contes amb màgia”
per celebrar l’aniversari del Racó del
Conte.

VACANCES DE
SETMANA
SANTA DE LA
BIBLIOTECA
DE L’IES LLIÇÀ
La Biblioteca de l’IES Lliçà romandrà tancada al públic des del dilluns
6 fins al dilluns 13 d’abril, ambdós
inclosos.

ronia de Montbui. Probablement, però,
l’origen del mas Coscó és més antic. L’edifici actual sembla que és del segle XVI. Al
segle XIX la pubilla Cuscó es va casar amb
l’hereu del mas Cerdà de Plegamans, de
manera que la casa va esdevenir una masoveria. Tot i que el llinatge de la família era
“Cuscó”, amb l'actualització del nomenclàtor de toponímia feta per la Generalitat
fa un parell d'anys, es va aprovar la grafia
“Coscó” per a denominar al mas.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Tothom pot presentar suggeriments a
l’Avanç del POUM
Durant el període d’exposició pública
de l’Avanç del POUM, es poden presentar suggeriments, alternatives, etc. a
les propostes formulades.
Durant el període d’exposició pública de
l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), qualsevol persona
física, jurídica o entitat podrà presentar
suggeriments, alternatives, etc. a les pro-

postes formulades per tal de ser analitzades i valorats amb l’objectiu de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals. En el Programa de participació
ciutadana del POUM també s’establien
una sèrie d’exposicions públiques.
L’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) inclou l’informe de retorn de la jornada de parti-

cipació ciutadana que va tenir lloc el
passat 7 de febrer.
El document de l’Avanç del POUM
restarà a les oficines municipals per a
la seva consulta i es publicarà en el
web municipal, cosa que es posarà en
coneixement de tota la ciutadania pels
canals de comunicació municipal habituals.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament informa als
ciutadans sobre la biomassa
L’administració local ofereix xerrades informatives als ciutadans sobre una altra
font d’energia alternativa: la biomassa.
L’Ajuntament ha organitzat una xerrada
anomenada Biomassa, l’alternativa al
gasoli i al gas. Aquesta xerrada, a càrrec
de l’empresa Ambirenova, tindrà lloc el
divendres 17 d’abril, a les 20 h, al Centre Cívic Ca l’Artigues; el divendres 18
d’abril, a les 11 h, al Centre Cívic Palau-

dàries, i el divendres 29 de maig, a les
20 h, a l’Espai Jove El Galliner.

per poder fer un canvi d’una instal·lació
de gas o gasoli a una de biomassa.

En aquesta xerrada s’explicarà què és la
biomassa, tipus i característiques, aplicacions, avantatges sòcio-econòmiques i
mediambientals, punts de producció i de
venda, com es distribueix i s’emmagatzema, com es fa una instal·lació d’aquest
tipus i quines subvencions es poden
aconseguir per fer-la o què es necessita

L’empresa Ambirenova, ubicada a Granollers, disposa d’un departament
d’enginyeria que fa estudis i projectes
rel·lacionats amb l’estalvi i la eficiència
energètica en edificis i que, a través de
diferents col·lectius, està informant sobre l’ús de la biomassa com a font d’energia alternativa.

Adopta un animal!

L’AVANÇ DEL PLA CONTÉ
- Els objectius i criteris generals del pla.
- Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de les propostes
sotmeses a informació pública.
- La descripció de les característiques
bàsiques de la proposta d’ordenació.
- Un informe ambiental.

NO ES POT
ENCENDRE FOC
Des del 15 de març i fins el 15 d'octubre
ha quedat prohibit amb caràcter general
a tot Catalunya fer foc als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que l'envolti, segons la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.
Lliçà d'Amunt, municipi declarat d'alt
risc d'incendi forestal, queda totalment
afectat per aquesta prohibició. Qui necessiti fer foc en aquest període haurà
d'obtenir una autorització especial del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a través de l'oficina comarcal situada a Granollers.
El control sobre els focs en aquest període és una de les mesures preventives que fa anys que s'apliquen al territori català i que ha permès reduir molt
la incidència d'incendis petits causats
per descuits i negligències.

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

Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, dels
quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la
recollida d’animals. L’única sortida digne per aquests animals és l’adopció, i per aquest
motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.
Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del
Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també al
web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Lover
Espècie: X Setter Anglés
Sexe: Mascle
Edat: 3 mesos
Gosset de mida mitjana, juganer i espavilat

Nom: Aston
Espècie: American Staffordshire Bull Terrier
Sexe: Mascle
Edat: 1any i 5 mesos
Gos de mida mitjana, dòcil i juganer. Pes:24 kg
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Tots contra el mosquit tigre!
El mosquit tigre es va identificar per primera vegada a Lliçà d’Amunt l’estiu de
l’any 2008 de forma localitzada. Atès que
el mosquit tigre encara no està molt present al nostre municipi, com més aviat
ens posem a prevenir-lo, millor. La prevenció del seu hàbitat és l’única mesura
per contenir l’expansió del mosquit tigre
al municipi. L’Ajuntament inicia una
campanya de prevenció, però la col·laboració ciutadana és fonamental per obtenir
millors resultats i, per aquest motiu, es
prega la màxima implicació de tothom.
La presència del mosquit tigre en determinades zones de Lliçà d’Amunt fa que
s’hagi d’intervenir, tant en espais públics com privats, amb actuacions que
garanteixin el benestar de la ciutadania.
L’estratègia de lluita contra aquest mosquit es basa en la prevenció, ja que el
tractament massiu amb insecticides s’ha
descartat per motius de risc per a la salut
humana i per a l’afectació a altres espècies del medi natural.
Així, juntament amb aquesta informació que esteu llegint, l’Ajuntament inicia una campanya de prevenció que tindrà com a eixos bàsics:

a) Aprovació d’una ordenança reguladora específica, que informi i identifiqui les obligacions de la ciutadania i permeti actuar de
manera subsidiària a l’Ajuntament per protegir la salut de la comunitat, permetent fins
i tot sancionar aquells que no prenguin les
mesures adequades.
b) Enviament d’una circular informativa als
propietaris de parcel·les sense edificació,
atès que sovint s’hi troben horts que disposen de recipients on es pot acumular
l’aigua i ser un indret de risc potencial de
reproducció del mosquit.
c) Actuacions informatives a les escoles
que hi estiguin interessades, amb entrega
als nens i nenes d’un conte elaborat amb
finalitat pedagògica sobre com hem d’evitar l’aparició del mosquit tigre.
d) Servei d’informació sobre mesures a
prendre als domicilis o per denunciar focus sospitosos de mosquit tigre a llocs
públics o privats.
e) Reunions informatives amb representants veïnals i població en general.
f) Valoració del tractament insecticida preventiu en zones específiques, com, per
exemple, els gerros del cementiri.

D’altra banda, les principals mesures
preventives per evitar l’aparició del
mosquit tigre al vostre domicili i a la
via pública són:

MESURES PREVENTIVES
-Buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular
aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs,
pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
- Evitar les acumulacions d'aigua en les
zones de drenatge o canals de desguàs.
- Cobrir els petits forats i depressions del
terreny que acumulin aigua.
- Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela
mosquitera.
- Mantenir cobertes les piscines mentre no
s'utilitzen. Les piscines de plàstic s'han
de buidar periòdicament, i si no es fan
servir cal retirar-les. Val a dir que, d'acord amb l'experiència obtinguda, les
piscines no tractades de certes dimensions no són un bon hàbitat per a aquest
mosquit i sí per a d'altres mosquits propis de casa nostra (en qualsevol cas,
també molestos, per reproduir-se milers
de larves).
- Evitar els forats naturals presents en
troncs, omplint-los amb poliestirè
expandit.
- Canviar molt sovint l'aigua de les plantes
que viuen en aigua i la dels plats dels
animals domèstics. Buidar-los quan no
es facin servir.
- Parar atenció a mantenir les portes dels
vehicles el màxim temps possible tancades i a matar qualsevol mosquit que sigui detectat en el vehicle. A Catalunya ja
s'han donat casos de transport d'adults
per aquest mitjà.
- Incloure, com a comportament quotidià,
en els ciutadans, el buidament o el capgirament de qualsevol petit recipient o
receptacle amb aigua o qualsevol objecte
que en pugui contenir.

L’objectiu de totes aquestes mesures és
mantenir la població de mosquit tigre al
mínim nivell possible, ja que erradicar-lo
del tot es considera inviable per part dels
especialistes. Com en d’altres temes d’interès col·lectiu, la col·laboració ciutadana és
fonamental per obtenir resultats, i per
aquest motiu es prega la màxima implicació de tothom. Atès que el mosquit tigre
encara no està molt present al nostre municipi, com més aviat ens hi posem, millor
prevenció farem.

MOSQUIT TIGRE

L’estiu del 2004 es va detectar per primera
vegada a Catalunya la presència de l’espècie de mosquit Aedes albopictus, més conegut com a mosquit tigre. Procedent del
sudest asiàtic, aquest insecte ha trobat al
nostre país un clima i hàbitats idonis per
reproduir-se i, des de llavors, i al voltant de
la regió metropolitana de Barcelona, s’ha
pogut detectar la seva presència en diversos
municipis, en un procés d’expansió que
malauradament no es pot aturar. L’estiu de
l’any 2008 es va identificar per primera vegada a Lliçà d’Amunt de forma localitzada
en determinades zones, per a la qual cosa
cal prendre mesures preventives per frenarne les grans molèsties que ocasiona.
Els mosquits pertanyen a la família dels
culícids. Les larves surten dels ous i són
aquàtiques, s'alimenten de matèria orgànica suspesa a l'aigua. Aquestes fases
són vermiformes, sense ales, i tenen entre 1 i 10 mm de llargària. Triguen de 5
a 20 dies en transformar-se en pupes
(depenent de les temperatures) i aquestes triguen uns dos dies en transformarse en adults. Els mosquits autòctons
més freqüents a Catalunya pertanyen a
l’espècie Culex pipiens en medi urbà i
també a diverses espècies del gènere Aedes i Ochlerotatus en medi rural.
Tanmateix, el mosquit tigre (Aedes albopictus) és una nova espècie que afegeix una
problemàtica específica i d’alta intensitat a
la que causen els mosquits autòctons, ja
que són més agressius i poden provocar reaccions al·lèrgiques importants. Aedes albopictus té un color molt fosc, quasi negre,
amb unes bandes característiques de color
blanc platejat a les articulacions de les potes i a l’abdomen, i, amb més detall, una

ratlla blanca que baixa des del cap fins al
tòrax per la part superior. La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm, tot i que normalment fa uns 6 o 7 mm, més petit que
els mosquits normals. Els ous són negres i
ovalats, d'uns 0,5 mm de llargària i 0,16
mm d'amplada, i comencen a eclosionar
entre finals d’abril i maig. La presència del
mosquit es manté fins a entrada ja la tardor (octubre).
Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat
molt bé al nostre territori, colonitzant
nous hàbitats i criant en petites masses
d'aigua, naturals o artificials, estancades i
tancades com bidons, gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de
recipients que els recorden el seu hàbitat
original, constituït per forats inundats en
troncs d’arbres. En canvi, no li agrada estar tant en làmines d’aigua més grans,
com piscines sense tractament o basses,
on el mosquit autòcton el desplaça.
Tot i que aquest mosquit en els països
d’origen és vector de diverses malalties,
a Catalunya no n’és transmissor. Però
és una espècie forana de mosquit que
cal controlar i prevenir, ja que té uns
efectes nocius que poden arribar a ser
molt molestos, especialment a l’època
en què més agrada disfrutar d’estar al
jardí i la piscina. Com ja s’ha esmentat,
és una espècie diürna i molt activa i
agressiva que fa múltiples picades i
ocasiona reaccions al·lèrgiques de diferent grau segons la persona, afectant
especialment infants i gent gran.
Podeu ampliar aquesta informació a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_
medi/fauna/mosquit_tigre.jsp
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Èxit de participació en els actes organitzats amb
motiu del Dia Internacional de les Dones
Una cinquantena de persones van assistir el passat dijous 5 de març a l’acte de lliurament de premis de la II edició del
Concurs Fotogràfic I tu què comparteixes?, organitzat amb motiu del Dia Internacional de les Dones, celebrat el 8 de març.
Per commemorar aquest dia també va tenir lloc la lectura d’un manifest a càrrec d’Anna Ortiz, veïna del municipi i estudiant
de periodisme.
La regidora de Gent Gran i Benestar i
Família, Elisenda Montserrat, va ser
l’encarregada d’obrir l’acte, agraint l’assistència del públic i rememorant l’origen del Dia Internacional de les Dones.
L’acte es va iniciar amb la lectura del
manifest escrit per Anna Ortiz, veïna
del municipi i estudiant de periodisme,
i seguidament, es va donar pas al lliurament dels premis del concurs fotogràfic.
Enguany, la temàtica del concurs fotogràfic I tu què comparteixes? ha perse-

TALLER D’HABILITATS DOMÈSTIQUES

guit l’objectiu de mostrar el paper dels
homes a l’hora de compartir els espais
i les activitats de la vida quotidiana
amb les dones. Aquesta segona edició
del concurs fotogràfic ha comptat amb
la participació de vint persones i la
presentació de cinquanta fotografies.
L’èxit de participació ha dificultat la
tasca del jurat per triar les imatges
guanyadores, per aquest motiu aquest
any s’ha introduït la modalitat d’accèssit per destacar tres fotografies més,
a banda de les premiades.

I GESTIÓ DE LA LLAR

La regidora de Participació ciutadana,
Neus Rius, va fer entrega dels tres i l’alcalde, Ignasi Simón, la regidora de Gent
Gran i Benestar i Família, Elisenda
Montserrat, i el regidor de Cultura, Àngel Montins, van ser els encarregats de
lliurar els premis a les tres fotografies
guanyadores.
L’acte va finalitzar amb una petita representació a càrrec de l’Associació Dones
del Tenes i un refrigeri per al públic assistent.

TALLER TALLA AMB ELS MALS ROLLOS

Juntament amb els actes del 5 de març la
regidoria de Gent Gran i Benestar i Família, a través del Pla d’igualtat donahome 2009 va organitzar, durant el mes
de març, tota una sèrie d’activitats per a
tots els públics, dins del marc del Dia
Internacional de les Dones. Entre el
conjunt d’actes podem destacar l’exposició “Treu-li suc a la Sexualitat”, l’exposició “Federica Montseny, 1905-1994”, el
taller “Prevenció de les relacions abusives”, el taller “Habilitats domèstiques i
gestió de la llar”, entre d’altres.

CONTES PER A PARES I MARES

PREMIS
FOTOGRAFIES GUANYADORES
1er Premi
Tot comença aquí
de Sílvia Mateu
2on Premi:
Junts farem créixer la flor de la igualtat
d’Esther Vallbona
3er Premi
La igualtat comença a casa
de Joan Sanchís

3R PREMI

1R PREMI

ACCÈSSITS
No només la dona gitana...
Patrícia Morillas
Vitalitat
Josep Prims
Educar en la igualtat
Sara Sánchez

2N PREMI

UN DELS ACCÈSSITS
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El programa Juguem Plegats 2009 s’inicia
a les dues escoles bressol municipals
Les activitats del programa Juguem Plegats 2009 a les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries es van
iniciar el passat febrer.
La programació del Juguem Plegats
2009 a l’Escola Bressol Municipal Nova
Espurna va començar el passat febrer
amb cinc sessions de “Dinàmiques de
grup per a pares i mares”. A l’Escola
Bressol Municipal Palaudàries, el passat
febrer, es va fer un taller de “Jocs i Joguines” dirigit a nens i nenes d’entre 1 i 3
anys i a les seves famílies.
Durant el març, la programació ha
continuat amb dues sessions de “Mas-

satges infantils” a cada escola bressol
municipal i amb l’elaboració d’un mural, que s’han intercanviat entre els dos
centres, per donar la benvinguda al
programa Juguem Plegats 2009.
Aquest mes d’abril, tindrà lloc una activitat anomenada “Cançoner i Contacontes”, relacionada amb la diada de
Sant Jordi (el dia 15 a l’Escola Bressol
Municipal Palaudàries i el dia 22 a l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna).
TALLERS DE JOCS I JOGUINES

SESSIÓ DE DINÀMIQUES DE GRUP PER A PARES I MARES

El taller de Dinàmica de grup
per a pares i mares al CEIP
Rosa Oriol finalitza amb èxit

SESSIÓ DE MASSATGES INFANTILS

Al llarg d’aquestes sessions s’han treballat els següents temes:
- Què els passa als nostres fills/es?: desenvolupament psicoafectiu.
- Ho faig bé com a pare/mare?
- Resolució de conflictes. Eines per a l’educació. Estils educatius.
- L’art de la comunicació.
- Com acompanyar per a la independència.

El taller de Dinàmica de grup per a pares i mares amb fills i
filles de 6 a 12 anys, al CEIP Rosa Oriol, ha finalitzat amb
molt d’èxit. Segons els organitzadors, els pares i mares
participants s’han mostrat molt satisfets amb l’experiència.
El taller de Dinàmica de grup per a pares i mares amb fills i filles de 6 a 12
anys, al CEIP Rosa Oriol, ha finalitzat
amb molt d’èxit. Segons els organitzadors, els pares i mares participants s’han
mostrat molt satisfets amb l’experiència.

El taller ha comptat amb la participació
de 32 mares i pares. Es va iniciar el 20
de gener i va finalitzar el 17 de febrer.
S’han fet sessions setmanals d’1 h i 30
minuts de durada.
PARTICIPANTS
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L’Ajuntament i la Penya Blaugrana Vall del
Tenes organitzen un sopar amb Sandro Rosell
L’exdirectiu blaugrana va anunciar durant el sopar la seva candidatura a la presidència per a les properes
eleccions del club.
El sopar, celebrat el passat 12 de març al
nostre municipi, va aplegar un centenar
de socis de la Penya Blaugrana Vall del
Tenes. L’alcalde, Ignasi Simón, amic de
Sandro Rosell, i el president de la penya,
Jordi Juan, van ser els encarregats de presentar l’acte.
El president de l’entitat va agraïr l’assistència del convidat i va destacar la presència al sopar del Josep Maria Bartomeu, exdirectiu blaugrana vinculat a les
seccions de bàsquet i handbol, i de Jordi
Cardoner, net de Nicolau Casaus, per-

sona de gran rellevància en la història del
club culé i molt estimat per les penyes
per la seva gran labor social.
L’alcalde va fer memòria sobre la relació
que l’uneix a l’exdirectiu blaugrana, que
es remunta als moments compartits durant la seva etapa escolar i va repassar el
currículum professional del convidat.
Sandro Rosell va agraïr la invitació rebuda
per part de la penya i l’Ajuntament i va
anunciar la seva intenció de presentar-se a
les properes eleccions com a candidat a la

D’ESQUERRA A DRETA: JORDI CARDONER, IGNASI SIMÓN, SANDRO ROSELL I JORDI JUAN

presidència del FC Barcelona. Després de
la seva intervenció va ser el torn de preguntes entre tots els presents. Els assistents
es van interessar pel seu projecte de club,
pels possibles fitxatges futurs i per l’actual
situació esportiva i econòmica del Barça.
Rosell, va destacar la seva intenció com a
presidenciable del FC Barcelona de potenciar i millorar les relacions amb les
penyes blaugranes, promoure l’esport
base, sanejar l’economia del club i renegociar el contracte televisiu del Barça per
tal que sigui TV3 qui emeti els partits.

Després del sopar, en el moment del
brindis, l’alcalde va demanar a Sandro
Rosell que si sortia escollit president de
l’entitat barcelonista, Lliçà d’Amunt
fos la seu d’una trobada de penyes blaugranes. Rosell va assegurar que si acabava presidint el club, tindria en
compte aquesta petició. Per tancar
l’acte, el convidat va felicitar la Penya
Blaugrana Vall del Tenes per la seva
feina i constància, i els va encoratjar a
continuar amb la seva tasca envers el
barcelonisme.

ELS CONVIDATS AMB JA JUNTA DIRECTIVA DE LA PENYA

L’empresa Figueras equipa gratuïtament el
Camp de Futbol amb cadires noves
L’empresa lliçanenca Figueras ha obsequiat l’Ajuntament amb la renovació de
les cadires del Camp de Futbol Municipal
del Parc Esportiu del Tenes. Segons l’empresa Figueras, l’objectiu d’aquesta actuació és ajudar al desenvolupament de l’esport local amb unes condicions òptimes.
A més, un col·laborador de l’empresa Figueras donarà instruccions a la Brigada

Municipal d’Obres per fer el muntatge
de les cadires, amb la qual cosa l’Ajuntament també s’estalviarà els diners del cost
del muntatge a càrrec d’una empresa externa.
D’altra banda, també es facilitarà un seguiment del muntatge, per tal que es faci
correctament.
EMPRESA FIGUERAS
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Fins sempre Agustí
El passat 18 de març Agustí Pagespetit i Bourgeois, Interventor municipal, ens va
deixar a l’edat de 47anys. Veí de La Garriga, va començar a treballar per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt l’any 2002. La seva vocació de servei públic el va dur a ser
Interventor de la corporació lliçanenca, figura que fins el moment no havia existit.
Agustí Pagespetit, Llicenciat en Ciències Econòmiques, s’havia dedicat anteriorment a la docència en les matèries d’economia i matemàtiques financeres a l’Institut de secundària la Vall del Tenes entre els anys 1992 i 2000. En aquest període també va ocupar el càrrec de sotsdirector del centre entre 1995 i 1997.
L’equip humà de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt volem expressar el nostre condol
per la pèrdua irreparable del company i amic Agustí Pagespetit i Bourgeois i ens
unim al dolor dels familiars i amics.
Sempre et tindrem en el record.

Com a homenatge al nostre company, un dels seus poemes preferits.
VIENTOS DEL PUEBLO DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Poema Vientos Del Pueblo Me Llevan
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantán
y al mismo tiempo castigan
con su clamarosa zarpa.
No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.

Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airoso como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras

y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,

yugos que habeís de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra:
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.

Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretado los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.

OPINIÓ
Grups Municipals

La palabra tiene o debe tener tanto o más
valor que un escrito firmado con nombre
y apellidos, se entiende que la palabra
dada está avalada por la honorabilidad del
ser humano, y, cuando se falta a la palabra, se está faltando a la verdad, la credibilidad y honorabilidad, primero al propio
individuo que ejecuta gratuitamente tal
acción, fruto de su irresponsabilidad e inconsciencia, y después el atentando se extiende al conjunto de la sociedad que escucha, oye y analiza determinados hechos
que afectan a su vida y entorno, permítanme que no diga mala intención en los
hechos, prefiero que sea el ciudadano
quien cuando corresponda piense y diga
lo que a su parecer proceda. La política
municipal no puede ni debe nutrirse de
falacias y medias verdades, de frases huecas, ambiguas y en más de una ocasión
tergiversadas para tapar mentiras, haciendo de ellas una autodefensa con la
clara intención de diluir las consecuencias
de una acción que como poco es falsa y
poco o nada clara.
Con una frecuencia alarmante, aproximadamente hoy si y mañana también
ERC, ICV, EUA, se les llena la boca y los
espacios participativos que tienen a su alcance en hacer alarde continuo y desmesurado de los proyectos que tenían previstos. Durante cuatros años de gobierno
fueron incapaces de llevar a cabo su programa electoral, y ahora pretenden sobrevivir en la política municipal de falsas
rentas, de, yo lo dije primero, y lo que es
más grave, de falsas acusaciones aderezado con la demagogia de que ellos, y
solo ellos quieren al pueblo, obligada la
pregunta, ¿que parte del pueblo? Pregunta por otro lado que es mejor dejarla
como grandilocuencia, habida cuenta
que la respuesta entra en una paupérrima
retórica de ir añadiendo calles, barrios y
gente a medida que miran el entorno,
para terminar en sus discursos con el arduo trabajo que hacen por el municipio.
A parte de las continuas críticas destructivas e incluso difamaciones, no conocemos a día de hoy la más mínima aportación en lo que llevamos de legislatura.
Desde la agrupación del PSC no contestaremos a los insultos, desde el PSC creemos en el trabajo y las obras hechas, creemos en el esfuerzo diario para seguir
adelante, más aún ahora, donde todos
padecemos una situación que requiere esfuerzo por parte de todos, o casi todos,
por que es evidente que con la actitud de
ERC, ICV, EUA, o no quieren o no saben, y si no saben no pasa nada, simplemente guarden silencio si no tienen nada
interesante que aportar.

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

Festes populars tradicionals, patrimoni històric, paisatge rural són conceptes sovint utilitzats per ajudar a definir les nostres arrels culturals. És el
sentiment de ser d’algun lloc, d’algun
paisatge modelat per l’home que és
irrepetible i que forma part de nosaltres mateixos.
A la sensibilitat dels nascuts fa temps
hi tenen estada l’ombra del bosc d’alzines da Santa Justa, l’espectacle dels
ametllers florits de Can Riereta, els
conjunts arquitectònics de Santa Justa
i Sant Esteva de Palaudàries, les ballades de les Gitanes, la mateixa història
de l’Aliança, les crescudes i sequeres
del nostre riu, la bassa del Pardalero,
les Festes Majors i la gàbia il·luminada
del campanar de Sant Julià, la Sagrera,
els Ca l’Aquí i Ca l’Allà desperdigats
per la plana del Tenes o per les serres
de ponent. Desperdigats però amb
sentiment de poble. Els Mossens, les
“donyes” i els “dons”, entre les quals
donya Rosa, i la gent gran parlaven de
Lliçà. Del nostre poble. Santa Eulàlia
o Lliçà de Vall eren altres terres.
Ara en som més de catorze mil vinguts
de pressa. Sense temps per conèixer el
temps antic i naturalment construint
referents nous.
El paisatge s’ha transformat. Els masos
no fan de mas: fan de patrimoni per
recuperar. Les cases rurals fan d’habitatges. Els boscos fan d’espais oberts
per passejar i espais per “sorrols” de velocitat i fang i pols i perill de focs dels
que ens hem de protegir. I parlem de
corredors biològics i boscos de ribera i
ecosistemes a respectar. És el pas del
temps i de les percepcions.
Per això quan les Gitanes, la UEC,
l’Aliança, els Caçadors, el Futbol, les
24H, el Futbol Sala, l’Esplai fan anys
no es pot evitar mirar enrere. Per això
quan l’EspaiGarum, el GOT, la Penya
Blaugrana, Dones del Tenes, la Coral
de noies de la Vall del Tenes, l’aeromodelisme, commemoren la seva joventut, no es pot evitar de mirar endavant. Entitats d’edat, joves i de mitja
edat permeteu-nos el reconeixement,
per sobre de tot, de la vostra capacitat
i dinamisme per fer poble.
Sovint la dispersió urbana ens fa la
mala passada de no veure més enllà
del nostre barri. Sovint les accions de
poble no arriben a tots els barris.
Des de la regidoria de Cultura volem
fer poble.

“Tu puedes cambiar las cosas'' era el eslogan de nuestro programa en las últimas
elecciones municipales y en esta frase
confió nuestro electorado. Después de
haber estado 24 años en la oposición sin
formar parte de ningún gobierno municipal, los votantes del Partido Popular de
Lliçà d’Amunt nos dieron la opción de
formar parte de un gobierno municipal y
en aquellos momentos creímos que la
opción más correcta era, por coherencia
política y programática, la de formar un
Gobierno PSC-CiU-PP.
El principal objetivo de nuestro grupo
político es cumplir con nuestro programa electoral priorizando los temas
que a nuestro entender tienen mayor urgencia. La seguridad de los conductores y
peatones en nuestras vías es un tema por
el que se ha luchado desde la oposición
presentando innumerables mociones y
preguntas. Inmediatamente nos hemos
puesto en contacto con nuestros técnicos
municipales y hemos pedido que se hiciera un informe exhaustivo de todos los
postes y obstáculos de los servicios urbanos (Telefónica, Fecsa) que invaden la
calzada con el peligro que esto supone
tanto para transeúntes como para vehículos. Una vez se nos entrega dicho informe y aprovechando el Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL 2009) decidimos
llevar adelante los siguientes proyectos:
“El soterrament linea mitja tensió Carrers Ramon Casas, Empordá, Ca L'Artigues i La Plana”, por un valor de ejecución 312.558,45 euros IVA incluido
y “El Soterrament linea mitja tensió
Carrers Sagunt, Palamós i Passeig Sant
Valeriá” por un valor de ejecución
118.343,99 euros IVA incluido.
Desde estas líneas queremos agradecer al
equipo técnico municipal el esfuerzo
profesional y humano que a hecho posible presentar estos proyectos en un
tiempo limitado y así vernos beneficiados del FEIL 2009.
A finales de año, como máximo al principio del que viene, podremos circular por
la variante de la Serra y así de esta manera
mejorará la movilidad en nuestro municipio. Unas obras iniciadas en el año 2000 y
que desde nuestro partido veníamos revindicando cuando estábamos en la oposición y que por diferentes circunstancias
fueron paralizadas. Una vez entramos a
trabajar desde el gobierno municipal nos
pusimos en contacto con el equipo redactor del proyecto al cual se le encargó a través de la EMO la actualización del proyecto con un valor de ejecución
1.875,588,31 euros IVA incluido. Gracias
a tener el proyecto finalizado hemos podido acogernos al FEIL 2009. "Estamos
cambiando las cosas.

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

Des d’Esquerra de Lliçà d’Amunt treballem al servei del nostre poble: ho
vam fer des de l’Ajuntament i ho seguim fent, també a fora, intervenint
en l’elaboració de les lleis que més ens
poden afectar.
Parlem de la Llei de Millora de les Urbanitzacions, que aquest mes s’ha
aprovat al Parlament. Hem posat al
servei d’aquesta llei tota l’experiència
de la feina feta a casa nostra i que és
coneguda de tothom: la portada de
serveis als barris, la creació de centralitats, l’esforç per fer un únic poble on
tots fóssim ciutadans de primera. A
través del Grup Parlamentari d’Esquerra, s’ha sentit la nostra veu i la de
pobles que tenen problemes similars
als nostres.
Hem volgut estar presents en el debat
al Parlament. Creiem que la presència
dels municipis afectats és necessària
en aquest acte formal, quan es parla
dels problemes que afecten de debò a
la ciutadania.
En aquest procés hem vetllat per la
qualitat dels espais públics, evitant
que els torrents es puguin cedir com
espais verds. També per la limitació a
l’extensió de les urbanitzacions que
encara no s’han edificat. Hem aconseguit que es valori per llei la innovació
en les solucions urbanístiques per
aquests barris.
Hem lluitat per la inclusió de crèdits
bonificats per a les famílies, com ja
vàrem fer des de l’Ajuntament quant
la urbanització de Pineda Feu el Pinar. Hem inclòs en la llei qüestions
com la viabilitat econòmica i la sostenibilitat social dels barris per reconèixer el dret de tothom a viure amb els
mateixos serveis, tant en una ciutat
com en un barri.
Hem intentat que la veu dels ajuntaments afectats i la de les Federacions
d’AA.VV. de Catalunya es reconeguin
com a interlocutors principals del
Govern, com a representants més
propers al territori i a la ciutadania.
En tot cas, el nostre grup municipal
ha treballat també al Parlament per
fer sentir els problemes del nostre poble. De fet hem estat els únics. La
resta de forces polítiques de Lliçà han
estat passius en el debat. Bé, de fet, no
han estat ni presents en el debat. No
els deu interessar.

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

En estos últimos años las relaciones
entre los diferentes grupos políticos de
nuestro municipio están basándose en
la premisa del “y tú más”. Creemos
que todas las personas y grupos tenemos la obligación de explicar lo que
pensamos, lo que creemos que es mejor para nuestro municipio. Estamos
seguros de que con una buena comunicación todos ganaríamos y sobre
todo Lliçà, porque ni oposición ni gobierno son poseedores de la razón absoluta.
Tener una buena información no sólo
beneficiaría al ciudadano/a sino que se
entenderían muchas de las decisiones
que los gobiernos municipales toman.
El intento de no informar más ni de
consensuar en cuestiones tan importantes como los presupuestos, el
POUM, o algunas infraestructuras relevantes, implica que estas decisiones
perjudican a nuestro municipio y enrarecen las relaciones entre gobierno y
oposición, y generan desconfianza.
Desde ICV – EUiA creemos que en
nuestro municipio hace falta un golpe
de timón y empezar a entendernos en
algunas cuestiones básicas y necesarias,
y que el “y tú más” lo dejáramos aparcado porque la situación está llegando
a despropósitos inauditos: la oposición
abandonando el pleno, el gobierno diciendo que en breve dirá lo que sabe de
la oposición, y con estas actitudes se
está convirtiendo la política municipal
de Lliçà d’Amunt en un circo. Estamos seguros, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, que el actual equipo de gobierno está haciendo
suyos proyectos que dejó preparados el
anterior y cambiando los que ha creído
oportuno, pero también tiene que entender que otras maneras de gobernar
son posibles. No siempre el anterior
equipo de gobierno acertó en sus decisiones pero el actual tampoco, y lo del
“y tú más” no está creando el ambiente
que este municipio necesita para
afrontar la situación difícil como la
que nos encontramos. Esperamos y
deseamos que entre todos tengamos la
suficiente capacidad y humildad para
entendernos o como mínimo de escucharnos, en beneficio de nuestra población, y poder recoger entre todos lo
bueno que cada uno de los diferentes
grupos municipales aporta, y que la
propia ciudadanía nos está reclamando
continuamente. ¡Lliçà d’Amunt se merece más!

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

Carnestoltes 2009
Ja s’ha acabat.
Després de tants dies preparant la Festa
de Carnestoltes, ja s’ha acabat !!!
Volem donar les gràcies a tothom qui hi
ha participat, tant sigui venint disfressats com sortint al carrer a veure passar
la Rua. Enguany ha estat la vegada que
més gent recordem en una activitat de
Carnestoltes a Lliçà d’Amunt i això ens
dóna molta més empenta i motivació
per als propers anys.
Gairebé 500 persones disfressades i tantes i tantes rialles i alegria pels carrers
del poble i el Pavelló, que ens sentim
fins i tot emocionats d’haver pogut participar en aquest gran moment de Lliçà
d'Amunt.
Hem escoltat les crítiques d’altres anys
(només les que sortien des del respecte)
i hem intentat fer algunes millores. Ens
n’hem sortit en algunes coses, i evidentment en d’altres segur que podem ferho millor, però com sempre ens hi hem
esforçat al màxim i per això estem tan
contents.
Aquest any ha estat extremadament difícil triar guanyadors, amb veritables
discussions entre els membres del Jurat
que finalment van ser capaços d’arribar
a un acord a cada categoria. Gràcies i
Felicitats senyors del Jurat per haver-nos
ajudat amb una tasca tan "lletja" o com
a mínim desagraïda com aquesta.
A la Categoria Infantil els guanyadors van ser els Hippies del C+ (núm.
9, color Verd) amb menció especial a
l’elaboració i dificultat de la part del
darrera de la disfressa amb mig televisor incrustat...

A la Categoria
Individual/Parella
la disfressa guanyadora per la seva originalitat i animació durant la Rua va ser la
Llauna de RedBull (núm. 9, color Blau).
A la Categoria de Grups el premi va ser
per a la Cuadrilla del Armillita Chico
(núm. 8, color taronja) tot i que aquesta
categoria va ser molt renyida i es va decidir finalment per la gresca organitzada
per aquest grup durant la Rua.
A la Categoria de Comparses va haver
veritables problemes per a decidir el
guanyador, però el desplegament de l'actuació de la comparsa Gos d'Atura (núm.
2, color vermell) durant tot el recorregut
de la Rua i el bon humor encomanadís va
fer guanyar finalment el premi a aquesta
colla per molt poca diferència.
Finalment, a la Categoria de Carrosses
el guanyador podria haver estat qualsevol. El Jurat va fer mans i mànigues per
trobar un desempat entre les carrosses
inscrites i finalment, la majestuositat de
la carrossa/palau i les coreografies treballades durant la Rua van decantar el resultat cap a Fantasia Aladdin (núm. 1,
color groc).
Segurament aquests resultats no han estat del gust de tothom, però per això hi
ha un Jurat que després de seguir escrupolosament les instruccions dels criteris
de puntuació que tots els concursants
van conèixer abans de la Rua, van arribar a aquesta decisió.
Si voleu ajudar-nos a millorar per a propers anys, us agrairem els vostres comentaris constructius al bloc http://lacomissio.blogspot.com, on també
podeu descarregar fotografies i seguir les
nostres activitats, o contacteu per a
qualsevol dubte al nostre email comissiollicamunt@gmail.com.
Si us voleu afegir al grup i compartir les
nostres inquietuts i esforços per a l’organització d’aquest tipus de festes, veniu a
formar part de La Comissió.
Tots hi esteu convidats.
Lliçanencs... hem fet tots junts una festa
de Carnestoltes collonuda.
La Comissió de Festes us esperem al
Carnaval de 2010 amb ganes de tornarho a passar molt i molt bé.

Un conte de gegants
per a Sant Jordi
La Colla de Gegants inaugura aquest
any el seu 25è aniversari amb aquest
conte infantil, el qual explica la història
dels seus gegants, en Julià i la Montserrat, del seu gegantó, en Xavi Calamar,
envoltats dels gegants vells, en Baldiri,
la Quitèria i els capgrossos.
Amb uns dibuixos multicolors fets pels
nens de la colla, el conte és un regal bonic amb segell lliçanenc, un llibre original per a les festes de Sant Jordi.
Estarà en venda a les botigues de Lliçà
d'Amunt, així com a les AMPA de les
diverses escoles el dia de Sant Jordi, o bé
adreçant-vos directament a la Colla
Preu de venda: 6 €

Colla de Gegants de Lliçà d'Amunt
gegants_llicadamunt@yahoo.es
Tel. 646 528 550

Programa “Canastas
escolares”
Un any més i seguint el nostre programa, malgrat el mal moment econòmic que estan travessant totes les empreses i entitats per recollir diners el
nostre grup Lliçà Peruanitos ha rebut
un ajut econòmic dels Fons de Cooperació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
pel qual li expressem el nostre més sincer agraïment. Gràcies a aquesta aportació hem pogut donar suport al nostre
programa un any més.
El dia 1 de març vàrem entregar material escolar a 140 nens del Cerro Candela de San Martín de Porres a Lima
–Perú– lloc on estem situats i on tenim
el nostre local des del mes de gener amb
un conveni de 3 anys.
L’any escolar a Llatinoamèrica comença
al mes de març i moltes de les famílies
no poden comprar el material més necessari.
La donació ha estat feta pel nostre
col·laborador Tito Pérez, mitjançant
un estudi previ amb la col·laboració de
l’assistenta social de la zona.

També hem fet servir part d’aquests diners per comprar estris de cuina com
olles i tasses, entre d’altres.
Però per poder fer front i continuar
amb els esmorzars dominicals que actualment donem cada diumenge a 150
nens és molt important la col·laboració
de tothom, així com per tirar endavant
el projecte d’un menjador social.
Doncs apart de l’agraïment públic us convidem a fer-vos socis amb l’aportació mensual que cadascun pugui, 5, 10, 15, 20 euros al mes per ajudar amb aliments a tots
aquest infants, a través de rebut bancari.
Correu electrònic:
llicaperuanitos@hotmail.com
Tel. 619 90 24 44
www.llicaperuanitos.org
Si vols veure el nostre treball en DVD,
truca’ns, serà un plaer donar-te’l.

CRÒNICA DEL PLE
Ple Ordinari del 19
de febrer de 2009
1. Convocatòria per la contractació de
les obres del projecte de la Variant del
camí de la Serra.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
es tractava d’aprovar el plec de clàusules per a la contractació de les obres del
Projecte de la Variant del Camí se la
Serra. Segons l’alcalde, es tracta d’un
plec de clàusules tipus per a un projecte
que es desenvoluparà en un termini

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.

previst de 9 mesos amb un mínim de
15 treballadors.
El regidor d’ERC, Joaquim Ferriol, va
preguntar perquè aquest tràmit s’havia
d’aprovar a una sessió plenària, i va
destacar que hi havia una incongruència entre el projecte, en el que es preveien 10 treballadors i el plec de clàusules, on es parlava de 15 treballadors.
El regidor va manifestar que seria convenient modificar l’Estudi de seguretat
del projecte, ja que estava fet per a 10
persones.

La secretària de l’Ajuntament, Gemma
Navarro, va explicar que el projecte té
un pressupost que sobrepassa el 10%
dels ingressos, i per tant, l’òrgan de contractació és el Ple. També va explicar
que la Diputació de Barcelona fa uns
quadrants segons els temps d’execució
de l’obra i el pressupost per determinar
el nombre de treballadors, i l’Ajuntament havia pres aquest coeficient com a
referent.
La regidora d’ERC, Emi Soler, va preguntar si els treballadors havien d’estar a l’a-

AGENDA

2. Declaració de parcel·la sobrera del
tram de camí front de Can Padrós.
Aquest punt es va deixar sobre la taula.

ABRIL
CASAL DE LA GENT GRAN

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

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

Pel·lícula “Cobardes”
Divendres 3 d’abril
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: 93 860 70 01 o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Ball amb música en viu
Divendres 3, 17 i 24 d’abril
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Ona Jove “Love Session”
Dissabte 18 d’abril
Discoteca de nit amb actuacions, perruqueria, etc. A partir de 14 anys
Horari: a partir de les 22 h
Lloc: Pavelló de l’IES Lliçà
Preu: Entrada, consumició i sorteig d’un mp5:
5 euros, socis del Galliner: 3 euros
Més informació i inscripcions: 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament
Sant Jordi a l’institut
Dijous 23 d’abril
Activitats variades. Concurs poesia via SMS/ Blog. Envia
les teves poesies al 610784813, o si ho prefereixes al
http://elgalliner.blogspot.com/, a l’apartat de comentaris.
Hi haurà un regal per a les dues poesies més originals.
Teniu temps fins el divendres 24, a les 15 h.
Lloc: IES Lliçà
Més informació i inscripcions: 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Aarón Delgado Muñoz
nascut el 26 de desembre
de 2008

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

ESPAI JOVE EL GALLINER

Taller de grafits i d’ungles creatives
Divendres 17 d’abril
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Davinia García Bayón
nascut el 21 de desembre
de 2008

tur. L’alcalde va explicar que no era un requisit imprescindible, però si puntuaria
més a l’hora de l’adjudicació.

Entrega de premis del concurs de poesia via SMS / Blog
Divendres 24 d’abril
Hi hauran tallers i berenar
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació i inscripcions: 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament

Visita al Museu i la Fàbrica de Coure Lafarga Lacambra
de les Masies de Voltregà
Dissabte 25 d’abril
Esmorzar a La Gleva i dinar amb ball al final.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Preu : 39 euros (inclou l’entrada al museu)
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran de Lliçà
d’Amunt
Visita al Saló de la Gent Gran de Catalunya (FiraGran)
Dimecres 6 de maig
A La Farga de l’Hospitalet de Llobregat.
Hora de sortida: 9 h
Preu: 28 euros (inclou el transport i el dinar)
Inscripcions i per a més informació: divendres, de 10
a 13 h, al Casal de la Gent Gran, fins al divendres 24
d’abril
Organitza: Ajuntament
Viatge a Estúries
Del dilluns 3 al diumenge 9 d’agost
Visites als Picos de Europa, el Santuari de Covadonga,
les localitats de Cangas de Onís, Oviedo i Gijón, el Museu de la Sidra de Nava, el Museu de la Mineria d’Entrego, les localitats de Costa Verde, Ribadesella, Cudillero i Oviedo.
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 898 euros (suplement d’habitació individual: 168
euros) (el preu inclou l’autocar, l’estada en un hotel de
quatre estrelles en règim de pensió completa, totes les
visites i l’assegurança del viatge, entre altres)
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
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.

AGENDA ABRIL

Farmàcies

Racó del conte:
Contes amb màgia

Xerrada: Biomassa, l’alternativa
al gasoli i al gas

Espectacle infantil: L’ombra avorrida

HORARIS DE GUÀRDIES

Diumenge 26 d’abril

Divendres 3 d’abril

Divendres 17 d’abril

A càrrec de Tito Clown. Celebració del
setè aniversari del Racó del Conte. Lliurament de premis de la quarta edició del
Concurs de dibuix del Ratolí, berenar i repartiment d’un detall per a tots els nens i
nenes assistents.
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues

Presentació de l’Audiovisual
Travessa TransAndina 08

Caramelles

Espectacle de dansa contemporània i teatre
gestual, pensat i adreçat al públic infantil
amb la finalitat d’acostar als espectadors, de
manera entretinguda i didàctica, les arts escèniques en general i, més concretament, la
dansa i el gest. El protagonista de l’espectacle és el Tedi, un personatge que no surt
mai de la seva habitació, fins que la seva
ombra l’abandona avorrida i es veu obligat
a sortir de casa per trobar-la. A càrrec de la
companyia de dansa La Mandarina.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: Nens i nenes d’entre 2 i 12 anys, 3
euros; adults, 5 euros; socis i sòcies de l’ateneu, 3 euros
Organitza: Ateneu L’Aliança

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Divendres 24 d’abril
Hora: 20 h
Lloc: Sala Polivalent dels Galliners

Jornada ciutadana de debat:
Avanç del Pla i proposta de
mesures (POUM)
Dissabte 4 d’abril
Horari: de 9.30 a 14 h
Lloc: Els Galliners
Inscripcions prèvies: www.llicamunt.cat;
poum@llicamunt.cat; Oficina d’Atenció
al Ciutada (OAC)
Organitza: Ajuntament

EspaiGarum: La mirada vertical
Fins al dissabte 4 d’abril
De Miquel Galmes, fotògraf i actual President de l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya.
Lloc: EspaiGarum (c. d’Anselm Clavé, 95)
Organitza: EspaiGarum

Dissabte 18 d’abril
Hora: 11 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Divendres 29 de maig
Hora: 20 h
Lloc: Espai Jove el Galliner
Organitza: Ajuntament

Dissabte 18, diumenge 19 i
diumenge 26 d’abril
Diumenge 10 de maig
Dilluns 1 de juny

Del dilluns 4 al dissabte 9 de maig

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

Del dilluns 20 al divendres
24 d’abril
Horari: de 17 h a 20 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Inauguració de les obres
d’urbanització d’El Pla i Ca
l’Oliveres
Divendres 24 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: El Pla i Les Oliveres
Organitza: Ajuntament

Primera trobada d’exballadors
del Ball de Gitanes

Torneig de la Mona de botxes

Divendres 24 d’abril

Diumenge 5 d’abril

Espectacle teatral. A càrrec de Mercè Comes i Miquel Gelabert.
Hora: 21 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: Socis i sòcies de l’Ateneu o si es
compren anticipadament, 12 euros;
comprades el mateix dia de l’espectacle a
la taquilla de l’Ateneu (a partir de les 20
h), 15 euros; per als menors de 18 anys o
per als que presentin el carnet d’El Galliner, 10 euros. Les entrades anticipades
(de l’1 al 24 d’abril) estaran a la venda a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Organitza: Ajuntament

Dimecres 22 d’abril
Lloc: Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
Organitza: Ajuntament

Festa de Sant Jordi
Del dijous 16 al diumenge 26 d’abril
Sons, Concert: Macaco (presentació del
nou disc), Concurs 4 x 4, Mostra de poesia
eròtica, Construcció del Drac, Muda’t:
Converses amb la mama (espectacle teatral),
Pintura de murals, Concurs de danses del
món, Cata de vins comarcals, I Passi de vídeos de càmara oculta, Cercavila del Drac,
Sardinada, musclada i romescada, Espectacle infantil: L’ombra avorrida (espectacle de
dansa) i Concurs de Sing Star.
Organitza: Ateneu L’Aliança i Ajuntament

Preu: 470 euros (tot inclòs)
Per a més informació i inscripcions:
637 05 80 98 (tot el dia) / 93 841 55 63
(tardes) / Local Social de Costa (tardes; c.
d’Urgell, 15-19)
Organitza: Associació de Veïns de Can Costa

Viatge “Perlas del Danubio”
Del dilluns 1 al diumenge 5 de juny
Viatge a Viena i Budapest amb excursions programades.
Preu: 590 euros
Per a més informació i inscripcions:
93 860 70 64 (AV Ca l’Artigues) i
93 841 64 71 (Sr. Febrer)
Organitza: Associació de Veïns de Ca
l’Artigues

Espai Obert: Taller de Hip-Hop
25è Aniversari del Ball de Gitanes. Per i Break-Dance

Muda’t: Converses amb la mama

Juguem Plegats 2009. Activitat relacionada amb la diada de Sant Jordi.
Lloc: Escola Bressol Municipal Palaudàries

ADRECES DE LES FARMÀCIES

Petiteca: Fem punts de llibre!

preparar els balls conjunts.
Hora: 20 h
Lloc: IES Lliçà
Per a més informació: 93 841 67 32 /
93 841 64 30 / 661 76 44 47
Organitza: Ball de Gitanes

Dimecres 15 d’abril

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

LLIÇÀ D’AMUNT

Dissabte 4, diumenge 5 i
dilluns 6 d’abril

Cançoner i Contacontes

Farmàcia Trullols: 4 i 5 d’abril
Farmàcia Portabella: 10, 11, 12 i 13 d’abril
Farmàcia Valeta: 18 i 19 d’abril
Farmàcia Esplugas: 25 i 26 d’abril

Viatge a Extremadura

Divendres 24 d’abril

Lloc: Pinar de la Riera
Per a més informació: Pavelló Municipal d’Esports (93 860 70 25)
Inscripcions: el mateix dia i lloc de la competició, de 9 a 9.45 h, de forma individual
Organitza: Ajuntament

ABRIL

Organitza: Cor Claverià

Torneig de futbol sala de
Setmana Santa

Per a més informació i inscripcions:
666 90 55 61 (Rafael Cobos) i
610 70 40 45 (Roger Núñez)
Organitza: Club de Tennis Serra - Esport

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

Aplec de Sant Valerià
Dissabte 25 d’abril
Havaneres amb el grup Els Pescadors
de l’Escala i repartiment de rom cremat
Hora: 22 h
Lloc: Ermita de Sant Valerià

Dimarts

Activitat gratuïta dirigida a joves de 14 a
18 anys
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Per a més informació: 93 860 73 50
Organitza: Ajuntament

Tallers al Local Social de Can Costa
Informàtica, Ioga, Anglès i Costura i
Patchwork.
Per a més informació i inscripcions:
637 05 80 98 (tot el dia) / 93 841 55 63
(tardes) / Local Social de Costa (tardes; c.
d’Urgell, 15-19)
Organitza: Associació de Veïns de Can Costa

Cursos trimestrals d’informàtica
Inici del curs el dimarts 14 d’abril
Word, Excel i Internet. Nivells bàsic, inicial i mig.
Horari: de 17.30 a 19.30 h, un dia a la
setmana (per concretar)
Lloc: c. del Doctor Bonet, 1
Preu: 15 euros al mes
Per a més informació i inscripcions:
93 841 43 31
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall del Tenes

Cursos de monitor/a de lleure

Diumenge 26 d’abril

Inici del curs el dilluns 27 d’abril

Missa
Hora: 11 h
Lloc: Ermita de Sant Valerià
Caramelles amb el Cor Claverià
Hora: 11.30 h
Lloc: Ermita de Sant Valerià
Audició de Sardanes amb la Cobla Sabadell
Hora: 12 h
Lloc: A l’esplanada del voltant de l’Ermita de Sant Valerià
Organitza: Ajuntament

Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a
19.30 h
Lloc: IES de la Vall del Tenes (Sta. Eulàlia de Ronçana)
Preu: 160 euros (curs amb prioritat a les
persones de més de 30 anys)
Per a més informació i inscripcions: 93
841 58 12 o serveiocupacio@diba.cat
Organitza: Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes i Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

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

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

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01
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Nota
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i
es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les
llars del municipi. Si no el rebeu correctament,
comuniqueu-nos el vostre nom, adreça i telèfon
a través de l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per
tal de solucionar el problema.

