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Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

En el darrer Ple ordinari es va aprovar adherir-nos a la campanya “No Puc
Esperar”, un projecte pensat per a totes aquelles persones que per algun
problema mèdic, no contagiós, com és la Malaltia Inflamatòria Intestinal,
necessiten utilitzar urgentment un lavabo. Un dels problemes que més
preocupa a aquests pacients és la necessitat contínua, i de vegades
imprevisible, d'anar al lavabo. A algunes persones els costa sortir de casa
per por de no trobar un lavabo disponible quan ho necessiten, i això els
limita el poder normalitzar la seva vida.
No puc esperar! és un projecte comunitari d’alt impacte social. Es basa en
la signatura d'acords de col·laboració amb institucions, entitats públiques,
hospitals, associacions de comerciants i hostaleria, establiments, etc., amb
la finalitat que autoritzin l'ús dels seus lavabos als portadors de les targetes
"No puc esperar!”, que lliuren els metges dels Hospitals adherits. Les
targetes són gratuïtes i anònimes, però són numerades per poder portar el
control de targetes lliurades.
Com Ajuntament no podíem donar l’esquena a aquesta problemàtica que
afecta a més de 25.000 persones del nostre país i, per això, incorporem tot
un seguit de dependències i instal·lacions municipals que seran
identificades amb l’adhesiu de la campanya, a l’hora que col·laborarem amb
les iniciatives que permetin sensibilitzar a la població i també promourem
que el sector del comerç i l’hostaleria del nostre poble si adhereixi.
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Contrucció del Casal de la Gent Gran de
Palaudàries

El Ple ordinari del passat 29 de setembre va aprovar els Plecs de Clàusules econòmico-administratives que regeixen en concurs per a la contractació de les obres del Projecte de Casal de la Gent Gran de Palaudàries.
El Projecte de Casal de la
Gent Gran de Palaudàries
consisteix en la construcció
de nova planta d’un Casal
per a la gent gran en un
solar situat en una zona
d’equipaments
on
actualment hi ha l'Escola
Bressol i el Centre Cívic
Palaudàries. El disseny i la
redacció del projecte ha
anat a càrrec de Codina
Prats Valls i Arquitectes
Associats SLP (despatx
d’arquitectes de Granollers), que ha fet servir la
tecnologia BIM, una eina
innovadora pel disseny i la
construcció. BIM, Building
Information Modeling, és un
software
innovador
i
dinàmic de modelatge de
l’edifici en 3D, que abasta
la geometria de l’edifici, els
materials, la informació geogràfica i les quantitats i
propietats de cada material;
a més, fomenta el treball
col· laboratiu per la gestió
del projecte a través de la
maqueta digital i la
construcció eficient.
La zona on es col· locarà el
nou Casal és al costat del
Centre Cívic, amb façana
principal a la carretera de
Palaudàries, on hi haurà
l’accés principal. L’edifici
serà a quatre vents i només
s’annexarà
a
l’edifici
existent del Centre Cívic de
Palaudàries pel costat
nord. Pel costat sud-oest
contactarà amb un espai
lliure interior d’illa on també
hi ha el pati de l'Escola
Bressol i pel costat sud-est
amb una bassa existent

Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la Gent
Gran amb diversitat d'actes adreçats a
aquest col·lectiu, que tindran lloc del 7 al 1 3
de novembre.
Com cada any, l'Ajuntament
i les dues entitats de gent
gran del municipi organitzen
un seguit d'activitats amb
motiu de la Setmana de la
Gent Gran, que tindà lloc del
7 al 1 3 de novembre. Les
activitats programades es
faran en dos equipaments

actualment en desús.
El
conjunt
dels
equipaments compta amb
una superfície exterior
d’aparcament.
A l’emplaçament existeix
una rampa de formigó per
accedir a la sala superior
del Centre Cívic, que s’en derrocarà i se substituirà
per un ascensor.
El Casal de la Gent Gran
de Palaudàries serà d’una
sola planta i comptarà amb
el vestíbul principal, amb
accés des de la carretera
de Palaudàries, dues sales
polivalents amb possibilitat
de funcionament com a 1
sala i 2 o 3 independents
en funció de l’ús, que es
col· loquen amb façana al
pati interior. En un costat
de l’accés principal, amb
façana al carrer, hi anirà
una cuina, amb el seu
magatzem, un magatzem
annex i per la part de la
façana
sud-est
s’hi
adossarà una barbacoa
exterior. A l’altre costat de
l’accés principal i amb
façana al carrer s’hi col· locaran la resta de sales i
serveis, que seran dos

Projecte "No puc esperar!"
El Ple ordinari del passat 29
de setembre va acordar
l'adhesió de l'Ajuntament al
projecte "No puc esperar!"
amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i
campanya d'aquest projecte

Celebració de la Setmana
de la Gent Gran

pensat per a facilitar el dia a
dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo
urgentment per un problema
mèdic no contagiós.
Amb aquest projecte, establiments i equipaments ad-

despatxos, una perruqueria
i dos lavabos generals.
L’estructura de l’edifici serà
de parets portants de fusta.
Les parets principals seran
de fusta massissa per
capes i les secundàries
seran prefabricades de
fusta amb aïllament interior.
L’estructura horitzontal es
farà amb panells de fusta
amb l’aïllament tèrmic de
llana de roca ja integrat al
seu interior. Les finestres
també seran de fusta, amb
vidre doble baix emissiu. I,
hi haurà instal· lació de
climatització
amb
aerotèrmia i ventilació. La
il· luminació serà amb LED.
Els materials empleats i la
ubicació estratègica de
l’edifici facilitarà l’obtenció
d’un certificat d’eficiència
energètica classe A.
El pressupost màxim de
licitació del projecte és de
61 4.996,1 5€ sense IVA.
En la contractació de les
obres també es valoraran
millores en l'aparcament
existent, noves places
d'aparcament per al Casal,
enjardinament de l'entrada i
mobiliari i instal· lacions.

del municipi, el Casal de la
Gent Gran i el Centre Cívic
Palaudàries, seus de les
dues entitats de gent gran
que actualment hi ha al poble: l'Associació del Casal
d'Avis i l'Associació de Jubi lats i Pensionistes de Pa laudàries.

Dilluns 7 de novembre:

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 11 -1 2h: Jornada de portes obertes de Ioga
- 1 5-1 9h: Campionats de Parxís i Dòmino
- 1 7-1 8h: Jornada de portes obertes a Ball en línia
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 5.1 5-1 7h: Caminada saludable

Dimarts 8 de novembre:

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 1 0-1 2h: Taller "Pintem mandales"
- 1 5-1 9h: Campionat de Parxís i Dòmino
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 6.30-1 8h: Xerrada "Alimentació saludable"

Dimecres 9 de novembre:

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 1 0-11 .30h: Xerrada de salut "Primers auxilis"
- 1 6.30-1 7.30h: Homenatge a la vellesa
- 1 7.30-1 8.30h: Desfilada del grup de Costura
- 1 8.30-1 9.30h: Exhibició de Ball en línia
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 9.30-21 h: Reiky per a la gent gran
- 1 9.30-21 h: Relaxació i meditació

Dijous 1 0 de novembre:

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 1 0-11 .30h: Xerrada "Com aprendre a viure el present"
- 1 7.30h: Xocolatada socis amb néts
- 1 8.30h: Concert d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall
del Tenes
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 6-1 8h: Taller "Ús i aplicacions dels mòbils"

Divendres 11 de novembre:

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 1 0.30-1 2h: Jornada de portes obertes "Tai-txi-chi kung"
- 1 6.30-1 9.30h: Ball de gent gran
- 1 9.30-22h: Sopar
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 7.30-20h: Bingo aliments

Dissabte 1 2 de novembre:
herits autoritzen l'ús dels
seus lavabos de manera
gratuïta i el més ràpidament
possible als portadors de
les targetes "No puc esperar!" (malalts de Crohn, colitis ulcerosa, etc.)

CASAL DE LA GENT GRAN:
- 1 6.30-1 9.30h: Bingo aliment

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 7-20h: Ball amb música en directe

Diumenge 1 3 de novembre:

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:

- 1 7-20h: Ball i aperitiu

www.llicamunt.cat: A través de la 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.
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Liquidació del Pressupost de 201 5

Segons el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, hi ha uns comptes sanejats i equilibrats per poder afrontar el mandat actual.
El Ple ordinari del 21 de juliol
va donar compte de la liquidació del pressupost municipal
del 201 5, que l'Alcalde, pel
Decret número 403 del 7 de
juny de 201 6, va aprovar.
El
pressupost
definitiu
d'ingressos
és
de
1 7.332.542,07€ i el pressupost
de despeses amb les obligacions reconegudes és de
1 5.344.1 57,1 4€. El resultat
pressupostari ajustat, que expressa en quin grau els ingressos liquidats han estat
suficients per finançar les despeses realitzades, se situa en
1 .268.499,1 4€. Per altra banda, el romanent de tresoreria
ha estat de 2.404.863,90€, assumint saldos de dubtós cobrament per valor de
2.434.41 3,97€. Hi ha un estalvi
net de 2.752.273,61 € i una ràtio de deute viu a 31 /1 2/201 6
del 43,2%, molt per sota del
11 0% permès. En relació a
l'estabilitat pressupostària, hi
ha un superàvit de finançament
de 1 .739.899,78€ i, per tant,
segon el regidor d'Hisenda,
Jordi Juárez, hi ha uns comptes sanejats i equilibrats per
poder afrontar el mandat actual.
El Ple ordinari del 29 de setembre va aprovar els estats i
comptes anuals de l'Ajuntament corresponents a l'exercici
201 5.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que
l'Ajuntament està en un bon
moment, amb un equilibri entre
despeses i ingressos, i un
deute que ha disminuït molt i
se situa per sota del 50%. El
regidor d'Hisenda va fer un resum de les despeses per àrees, per tal que la gent es fes
una idea d'on es destinen els
diners: Joventut: 423.000€;
Ensenyament: 541 .000€; Serveis Socials: 295.000€; Esports: 505.000€; Escoles
Bressol: 300.000€; Transport:
600.000€; Policia: 1 .200.000€;
Medi Ambient: 250.000€; Personal d'oficines: 1 .740.000€;
Enllumenat: 730.000€; Serveis
Generals: 900.000€; Escombraries: 1 .700.000€; Comunicació: 1 50.000€; Brigada:
71 0.000€.
Jordi Juárez també va destacar
1 .569.000€ d'amortització de
préstecs (46%) i 1 .1 00.000€ en
inversions. Segons el regidor
d'Hisenda, el període 201 5201 6 no s'han fet grans inversions, però s'han fet les necessàries com manteniment de
carrers i reasfaltatges. El 201 6
continuarà així, segons el regidor, però en un futur proper hi
ha inversions a la vista, que els
comptes sanejats permetran
afrontar i s'intentarà que no facin augmentar molt l'endeutament i la situació financera es
pugui mantenir com fins ara.

Pressupostos d'ingressos i despeses

Resultat pressupostari

Romanent de tresoreria

Càlcul de l'estalvi net

Endeutament financer

Estabilitat pressupostària
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Nous usos socials del Parc de Can
Godanya

El Parc de Can Godanya serà la seu de diferents serveis de la regidoria
d'Acció social, entre els quals un projecte de prevenció i integració de
nens i nenes i joves de 1 0 a 1 6 anys amb dificultats socials.
En el butlletí de setembre
anunciàvem que el Camp de
Futbol i el Parc de Can
Godanya comptaven, des de
finals de juny, amb dos nous
espais,
dos
mòduls
prefabricats que s’hi havien
traslladat des de l’Escola
Bressol
Municipal
de
Palaudàries, on estaven
ubicats a la zona del pati.
Prèviament, la Brigada
municipal va fer les obres de
fonamentació per a la
instal·lació dels mòduls i les
rampes
per
facilitar-hi
l’accés. D'aquesta manera,
dèiem, s'aprofitarien aquests
mòduls, que es troben en
molt bones condicions, per a
nous usos que es posarien
en marxa després de l’estiu.
Un d'aquests nous usos ja
s'ha iniciat. Es tracta d'un
servei d’atenció social a la
infància, l'adolescència i a les
seves famílies fora de l’horari
escolar, ubicat en el mòdul
situat al Parc de Can Godanya. La Junta de Govern Local del passat 26 de
setembre va aprovar-ne el
projecte.
Aquest nou projecte neix
amb la voluntat d’intervenir
en la prevenció i integració
dels nens i nenes de 5è i 6è
de Primària i els joves de 1 r a
4t d'ESO (de 1 0 a 1 6 anys)
amb més dificultats socials,
derivats de Serveis Socials,
en coordinació amb els
centres d’ensenyament del
municipi i amb serveis
especialitzats en infància en
risc. L’objectiu principal és
proporcionar als nens i nenes
i nois/es
amb situació
d’exclusió social o en risc
d'estar-ho, i a les seves
famílies amb situació de
vulnerabilitat, les eines
necessàries
per
desenvolupar-se
autònomament
en
els
diferents espais on ens
relacionem les persones, en
els àmbits personal, social i
educatiu.
Aquest servei, gestionat per
dues persones professionals

La regidoria de Joventut ha iniciat un nou
projecte, els Pressupostos Participatius, amb
l'objectiu que els joves puguin participar de
la presa de decisions i desenvolupar les
activitats, dirigides a joves, que es fan a
Lliçà d'Amunt.

Parc de Can Godanya
i ubicat en el nou mòdul situat al Parc de Can Godanya,
estarà obert les tardes de dimarts a divendres, de 1 7h a
1 9.30h; els dissabtes a la
tarda obrirà per fer activitats
tant dins de l'espai com a fora.
Però, el Parc de Can Godanya disposa de més mòduls,
que ja hi havia.
Un d'aquests mòduls també
s'ha habilitat per ser la seu
d'un altre ús de la regidoria
d'Acció social. Hi haurà ubicat l'Espai d'Atenció a la Dona. Aquest espai, gestionat
per una psicòloga, serà un
punt de trobada on es donarà
suport i assessorament a les
dones del municipi en situacions de dificultats; també es
treballarà la prevenció a
través de cursos i xerrades.
I, un tercer mòdul, acollirà
Espai Energètic, per al projecte d’Energia. Aquest projecte, adreçat sobretot a les
famílies amb fills menors i a
la gent gran amb més vulnerabilitat social, contempla el
subministrament de bombones de butà i d'estufes noves
en préstec durant l'època hivernal, a més de mantes i roba. Aquest mòdul també serà
la seu del projecte de Menjar
solidari (menjars a domicili
per a la gent gran i a l’estiu
també per a menors amb beques).
Per altra banda, es vol apro-

fitar la zona verda que hi ha
per fer un hort social. També
s'ha habilitat un pati gran per
fer activitats esportives i d’oci.
La Brigada municipal ha estat
l’encarregada de l’adequació
del Parc de Can Godanya.
En els darrers mesos s’ha
treballat
en
el
desbrossament, l’arranjament
i la neteja integral del recinte.
A l’interior dels mòduls s’ha
fet el manteniment de les
instal·lacions dels subministraments i l’adaptació dels
lavabos. Amb el trasllat del
mòdul gran, procedent de
l’Escola Bressol Palaudàries,
es va fer la fonamentació i
una rampa d’accés, que s’ha
completat
amb
la
pavimentació d’un camí
d’accés des de la porta del
recinte que dóna al carrer de
la Fàbrica. Les dues portes
d’entrada al recinte s’han
renovat, s’ha instal·lat una
font, s’han pintat les
estructures de ferro existents
i s’ha fet la compactació del
terreny de l’espai central,
davant dels mòduls. Els
moviments de terres han anat
a càrrec de l’empresa Transports i Serveis Pou Padrós. I,
per separar els espais destinats a usos socials de l’espai
on s’ubica el magatzem de la
Brigada municipal i de l'espai
destinat als vehicles de la
Policia local s’han col·locat
tanques.

Sensibilització sobre els riscos del consum
d'alcohol
La Subdirecció General de
Drogodependències
de
l’Agència de Salut Pública
de Catalunya impulsa la III
Setmana de sensibilització
sobre els riscos del consum
d’alcohol. Aquesta iniciativa,
prevista del 1 4 al 20 de

I tu, què faries amb 10.000€?

novembre, forma part de la
Awareness Week on Alcohol
Related Harm (AWARH),
promoguda per diverses
entitats a Europa.
El lema de la setmana és
“Amb l'alcohol menys és
millor: Fem xarxa!”.

A partir d'ara, decidirem
entre tots i totes a què es
destina una part del
pressupost de la Regidoria
de Joventut, un total de
1 0.000€, mitjançant activitats
i
projectes
específics
dissenyats i dirigits per joves
del municipi.
Si tens entre 1 4 i 29 anys,
podràs presentar la teva
proposta,
de
manera
individual o en grup, abans
del 25 de novembre a
l'Ajuntament, l'Espai Jove El
Galliner
i
la
resta
d'equipaments municipals.
Per fer-ho hauràs d’omplir la
butlleta amb les dades, una
breu descripció i el cost de
l'activitat (fins a un màxim de
2.500€).

Les propostes poden ser de
diferents àmbits: salut,
educació, treball, esports,
mobilitat, oci, lleure i cultura,
etc; han de ser viables
econòmicament,
tècnicament, i que respectin
la legalitat.
Un cop presentades les
propostes de projectes i
activitats, s'hauran d'explicar
a l'assemblea que es durà a
terme el 1 6 de desembre a
la Biblioteca Ca l'Oliveres.
Després
de
les
presentacions al públic per
part dels joves que han
dissenyat les activitats, es
farà un debat i posteriorment
cadascú
votarà
les
propostes que consideri més
interessants.

Taller participatiu sobre
Autoestima i Adolescència

El Programa de formació i suport a les famílies
per al curs 201 6/201 7 continua amb un taller
participatiu sobre autoestima i adolescència.
La segona activitat del
Programa de Formació i
Suport per a les Famílies
per al curs 201 6/201 7 és
un taller participatiu que
porta per títol “Autoestima i
adolescència" i s'adreça a
famílies amb fills i filles de
1 r i 2n d'ESO.
L’objectiu d'aquesta xerrada és orientar a pares i
mares sobre la importància
d'una bona autoestima i
sobre la seva influència en
els fills i filles adolescents.
La xerrada tindrà lloc el dimecres 23 de novembre a
les 1 9.30h a l’Institut Lliçà.
Per assistir-hi, caldrà inscriure's emplenant un
formulari en línia que trobareu
al
web
de

l’Ajuntament
(www.llicamunt.cat) o bé trucant al
telèfon 93 860 72 20 o bé a
través del c/e
educació@llicamunt.cat.

Novembre de 201 6
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Procés participatiu per millorar la Festa Major

Les properes actuacions, després de l'enquesta d'opinió realitzada durant la Festa Major d'enguany, seran dos tallers
participatius oberts a tota la ciutadania i unes sessions que es faran amb infants i joves directament a alguns centres
escolars del municipi. Vine als tallers, participa i Fest-te la Festa!. No cal inscripció prèvia.
La Festa Major de Lliçà d’Amunt té
lloc la segona setmana del mes de
setembre, de tornada de les
vacances d’estiu. Compta amb gairebé un centenar d’actes, per a tots
els gustos i per a totes les edats. La
participació de les entitats i col·lectius
del municipi és un dels pilars
principals de la programació i fa que
la Festa Major sigui, sens dubte, la
màxima manifestació cultural popular
del calendari festiu del nostre
municipi.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a
través de la Regidoria de Cultura, en
la seva voluntat per generar espais
de reflexió, opinió i consens sobre
aspectes d’interès ciutadà, el passat
mes de setembre, coincidint amb el
desenvolupament de la Festa Major,
va posar en marxa un procés
participatiu amb l’objectiu d’obrir un
debat sobre el model de Festa Major
actual, que pugui culminar en una
millora de la Festa en les futures
edicions.
El procés consta de diverses
actuacions. La primera d’elles, una
enquesta d’opinió amb 5 preguntes

sobre valoració, motivacions i
propostes de la Festa Major, es va
portar a terme a 400 persones en 5
punts
diferenciats
durant
el
desenvolupament de la Festa Major
d’enguany. Els resultats del buidatge
de l’enquesta, els podeu trobar en
aquesta mateixa pàgina. Les properes
actuacions previstes són dos tallers
participatius oberts a tota la ciutadania
que tindran lloc el 1 2 i el 26 de
novembre i unes sessions que es
faran amb infants i joves directament a
alguns centres escolars del municipi.
El procés culminarà a primers del
201 7 amb una presentació a la
ciutadania dels resultats de totes les
actuacions que s’hagin portat a terme
i, algunes de les propostes sorgides
ja es veuran reflectides en la
programació de la Festa Major de
l’any vinent.
Per participar en aquest procés participatiu no cal formalitzar cap
inscripció. Simplement vine als tallers,
participa i Fest-te la Festa!
Aquest procés participatiu compta
amb una subvenció de la Diputació de
Barcelona.

Vols més
informació?

Per participar en els tallers no cal
inscripció, però, si ens deixes les teves dades, t'enviarem informació
prèvia i posterior a cada taller, perquè puguis preparar i valorar la teva
participació.
Deixa el nom, mòbil i c/e a l'apartat
dedicat al procés del web municipal
o a cultura@llicamunt.cat.

Resultat de les enquestes
realitzades durant la Festa Major
Durant la Festa Major es van realitzar 304 enquestes per saber el perfil
de persones que assisteixen a la
Festa Major i què opinen sobre el
que s'organitza durant aquests dies.
Les enquestes es van repartir durant
el Sopar de les Àvies, La Juguesca,
L'Embarraca't, la Festa Flaixback i
El Formigueig. Els enquestats van
ser 1 39 homes (46%) i 1 65 dones
(54%) d'una edat mitjana de 38,2
anys (menor de l'edat mitjana del
municipi, que se situa en 40,5 anys),
la majoria residents a Lliçà d'Amunt
(el nivell d'atracció per part de residents a altres municipis és baix) i a
la zona del centre urbà, seguida de
la zona de Ca l'Artigues, que assisteixen a la Festa Major cada any
(sobretot els joves) i, un alt percentatge, hi participa com a voluntari/à,
no només com a participant (també
sobretot els joves). La majoria
d'enquestats participa a diverses
activitats i destaquen els concerts

de l'Embarraca't, la Juguesca i les
activitats infantils i familiars, per
aquest ordre; la gent gran assisteix
especialment a les activitats de
cultura popular (com gitanes, gegants o correfoc) i a les singulars
(com el Sopar de les Àvies o la Festa d'Homenatge a la Vellesa). La valoració general de la Festa Major per
part dels enquestats ha estat molt
positiva. L'enquesta incloïa propostes de millora, d'on han sorgit 54
suggeriments, de diferents àmbits:
accessibilitat, organització i activitats. En relació a l'accessibilitat, destaca la proposta de
més
aparcament al centre urbà i més places per a discapacitats. En relació a
l'organització, destaca la proposta de
major implicació de l'Ajuntament
amb La Juguesca i millorar la puntualitat de les activitats. I, en relació a
les activitats, destaca la proposta de
més concerts i més variats, i més
paradetes a la fira.
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El Diputat-delegat de Comerç visita el
Mercat setmanal

Amb motiu del 20è aniversari del mercat setmanal del diumenge, els
paradistes van rebre la visita, el passat 2 d'octubre, del Diputat-delegat
de Comerç de la Diputació de Barcelona.
Aquest any, el Mercat
setmanal del diumenge
celebra el 20è aniversari.
Amb aquest motiu, el passat
diumenge 2 d’octubre, el
Diputat-delegat de Comerç
de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, va fer una
visita al Mercat setmanal
per conèixer de primera mà
un dels mercats setmanals
més concorregut de les rodalies, acompanyat de
l'Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor de Comerç, consum,
turisme i empresa, Iban
Martínez.
Aprofitant aquesta visita, la
regidoria de Comerç, consum, turisme i empresa va
premiar la fidelitat de la
clientela del Mercat setmanal amb el lliurament d'una
bossa que els marxants van
regalar als consumidors per
una compra a partir de 1 5€.
La bossa, de material
totalment reciclable i fabricat
amb fibra natural de jute, té
un disseny especial, amb la
nova imatge de marca de
Lliçà d'Amunt i amb referències al 20è aniversari
del Mercat setmanal.
També es va fer un
reconeixement
als
paradistes que van fundar el
Mercat setmanal ara fa 20
anys, als quals se’ls va
lliurar una bonificació del
20% per a la taxa de l’any
201 7.
Durant la jornada, els visi-

El Diputat-delegat de Comerç, l'Alcalde i el regidor de Comerç

tants més petits van poder
gaudir d’activitats lúdiques

com inflables i tallers
infantils al Parc del Tenes.

Es busquen Patges Reials

Aquest any pot participar-hi tothom qui vulgui, a partir dels 1 2 anys.
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient arribaran al nostre municipi el 5 de gener del
201 7 carregats de màgia, il•lusió i regals per repartir, i necessiten l’ajuda dels seus patges.
Dies abans (2, 3 i 4 de gener), el Patge Xumet visitarà els diferents barris del poble
anunciant la seva arribada, també acompanyat de patges.
Si tens ganes de passar-t'ho bé fent de patge reial, dóna'ns les teves dades (nom i
cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i edat) a través del correu electrònic
cultura@llicamunt.cat o trucant al 93 841 52 25 i demanant per la regidoria de Cultura.
Enguany pot participar-hi tothom qui vulgui, a partir dels 1 2 anys.
El període d’inscripció és del 7 al 1 8 de novembre, ambdós dies inclosos; no s’acceptarà
cap sol•licitud abans ni després d’aquestes dates. Les inscripcions es faran per estricte
ordre d’arribada, independentment de l'edat dels inscrits.
Un cop passat el termini d'incripció es portarà a terme una reunió informativa amb tots els
participants.

Commemoració del Dia
Internacional per a
l'Eliminació de la Violència
vers les Dones

L'Ajuntament, a través del
Pla d'Igualtat Dona-Home,
coordina els actes de commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència vers les Dones,
que se celebra el 25 de novembre.
Enguany, el Punt d'Assessorament per a Dones sobre
Igualtat
d'Oportunitats
(PADI), que depèn de la regidoria de Benestar i Família
de l'Ajuntament, ha organitzat l'acte institucional, un
concurs d'eslògans i dues
activitats, a càrrec de la
psicòloga d'aquest servei,
Esther Menéndez, dirigits a
dones empadronades al
municipi.
L' acte institucional tindrà
lloc el mateix divendres 25
de novembre, a partir de les
1 7h, a Can Godanya. L'acte
començarà amb la lectura
d'un manifest institucional a
càrrec del regidor d'Acció
social, Fran Sánchez. Seguidament, es farà lliurament
dels premis del 1 r Concurs
d'eslògans. I, l'acte finalitzarà amb una enlairada de
globus a favor d'un tracte a
les dones lliure de violència.
L'associació Amunt Dones
obsequiarà els assistents
amb una flor amb un pensament positiu o nota contra la
violència de gènere.
El 1 r Concurs d'Eslògans
té per objectiu seleccionar
un eslògan per a la difusió
de la campanya del Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les
Dones del proper any. Hi
podran participar els alumnes del centres educatius del
municipi de Cicle Superior

de Primària i d'ESO. El termini de presentació d'eslògans finalitza el divendres
1 8 de novembre. Les bases
d'aquest concurs es poden
consultar al web municipal.
La primera activitat organitzada pel PADI és una trobada de dones interessades
en el seu creixement personal. Es tracta de la segona
edició del projecte anomenat Espai d'Autodescobriment per a Dones que té
per objectiu fer reunions
mensuals per consolidar
l'espai personal de les dones, fomentar la seva autonomia i millorar la seva salut
emocional i relacional, mitjançant exercicis participatius i vivencials. Les
reunions es faran els divendres de 9.30h a 1 2h des del
novembre fins al juliol a la
sala polivalent de l'Escola
de Música de la Vall del Tenes. La primera reunió
tindrà lloc el proper 11 de
novembre.
La segona activitat és el Ta-

ller de Millora de l'Autoestima, que arriba a la

cinquena edició. Aquest taller constarà de 1 0 sessions
que tindran lloc els dimarts
de 1 0h a 1 2h a la sala polivalent de l'Escola de Música
de la Vall del Tenes. Començarà el 1 5 de novembre
i acabarà el 1 4 de febrer.
Les dones interessades a
participar en aquestes dues
activitats s'han d'inscriure
trucant a Serveis Socials (93
860 72 20) i preguntant per
Esther Menéndez.
En el marc d'aquesta commemoració, l'associació Dones del Tenes ha organitzat
un sopar per celebrar el 1 7è
aniversari de l'entitat. Aquest
sopar tindrà lloc el divendres
1 8 de novembre, a les 21 h,
al restaurant La Cruïlla. Per
assistir-hi cal fer una reserva al telèfon 93 841 71 23
(Montse Vegara); la data límit és el 1 3 de novembre.
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Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura

Com cada any, Lliçà d'Amunt va celebrar la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que coincideix amb la Setmana Europea de la
Mobilitat, i el Dia Sense Cotxes, amb el taller "Tens el teu bus", que
l'Ajuntament ofereix a les escoles a través del Programa d'Activitats
Educatives (PAE), i participant a la "Cursa del Transport Interurbà".

Taller "Tens el teu bus" Cursa del Transport
En el taller "Tens el teu bus" hi va participar Interurbà
l'alumnat de 4t de Primària de les escoles

Miquel Martí i Pol, Rosa Oriol i Anguera, i Lliçà En aquesta edició, des de Lliçà d’Amunt, el
d'Amunt.
regidor de Transport públic i Mobilitat,
Joaquim Ferriol, juntament amb personal tècnic de la regidoria, van utilitzar l’e7, per
comparar-lo amb el vehicle privat en el que
va participar una altra treballadora municipal
de la regidoria compartint cotxe amb dues
treballadores de l’Ajuntament de Bigues i
Riells.
Els dos vehicles van sortir de la parada de
davant de l’Ajuntament a les 8.52h. L’e7 va
arribar a La Sagrera a les 9.24h, on els
participants van fer transbordament a la línia
L5 de metro i després a la L3 fins al punt de
destí, la Zona Universitària, on van arribar a
les 9.56h. El cotxe va arribar al punt de destí
21 minuts més tard, a les 1 0.1 7h i, a més, va
tenir dificultats per estacionar.
Un any més, va quedar demostrat que el
transport urbà és més eficient en termes de
temps, però també pel que fa al cost, tant per
a les persones usuàries com per a la societat
i el medi ambient.

La millora de l'oferta sanitària, nou projecte
estratègic de la Xarxa C1 7
Aconseguir i assolir noves
oportunitats sanitàries és el
nou projecte estratègic que
incorpora la Xarxa C1 7.
Aquest va ser l’anunci fet a
Ripoll, el passat 30 d'octubre, en el marc del Consell
General de la Xarxa C1 7
que va repassar els
projectes estratègics en els
que està treballant l’entitat
que s’amplia amb 1 0
membres més i ja està formada per 34 integrants: 1 9
ajuntaments (entre els quals
Lliçà d'Amunt), 2 consells
comarcals, 6 empreses, 5
entitats i 3 fundacions.
La Xarxa C1 7 posa en valor
el patrimoni industrial,
territorial i de coneixement
del corredor de la C1 7. A
més, la xarxa reclama,
conjuntament,
el

desdoblament de la línia
ferroviària R3 i busca
solucions al col·lapse i a la
manca de seguretat de la
carretera C1 7. La millora
d’aquestes
dues
infraestructures,
històricament reivindicades,
van ser analitzades durant la
cinquena Jornada Tècnica
de la Xarxa C1 7 amb la
presentació de les propostes
de millora de la línia R3 i de
la carretera C-1 7, a càrrec
de Jordi Julià, director de
Transfer Enginyeria, i la
presentació del mapa de
transport de passatgers a
l'àmbit territorial de la C-1 7,
a càrrec de Joan Prat,
director general de l'AMTU.
La Xarxa C1 7 és un projecte
territorial estratègic que es
proposa
coordinar els

objectius
i
interessos
comuns dels actors públics i
privats que conflueixen en
aquest espai productiu, i
fomentar
la
seva
col·laboració, apostant per a
la seva indústria com a valor
imprescindible i treballant
per
desenvolupar
els
projectes
clau
indispensables per tal que el
corredor de la C1 7
esdevingui un eix de
promoció
econòmica
conjunta
que
permeti
potenciar l’ocupació en el
seu àmbit.

Evolució espectacular de la
T-1 2
Lliçà d'Amunt és el segon
municipi de la comarca, després de Granollers, amb més
demanda de T-1 2, el títol de
transport per als nens i
nenes de 4 a 1 4 anys que els
permet fer gratuïtament un
nombre il·limitat de viatges a
la xarxa de transport públic
del sistema tarifari integrat,
dins la mateixa zona tarifària
on resideixi el nen o la nena.
A més, és líder del segment
de municipis de la Regió
Metropolitana de Barcelona
de fins a 20.000 habitants.
També té la ràtio per habitant

més alta de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Lliurament del Certificat FIFA
per la nova gespa del Camp
de Futbol
El delegat de la zona de
Catalunya de l'empresa
Mondo Ibérica SA, Juan
José Lozano, va fer lliurament a l'Ajuntament, el passat 7 d'octubre, del Certificat
FIFA assolit amb la nova
gespa del Camp de Futbol.

Horari de les Activitats
dirigides del Gimnàs del
Pavelló
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Notícies destacades de la Biblioteca

Guanyadors de la 4a edició
del concurs d'Instagram de
Festa Major

Exposició " Cavall Fort, tan
divertit com un joc"

1 35 fotos i vídeos es van
publicar a Instagram amb
l'etiqueta
#lliçàdefesta
durant els dies de la Festa
Major.
L’edició d’enguany del
concurs d’Instagram de
Festa
Major
introduïa
algunes novetats, la més
destacada era que les tres
fotos guanyadores, que
complissin amb els requisits
establerts a les bases,
serien les que tinguessin un
major nombre de “likes” a
l’aplicació i, per tant,
seleccionades únicament
per votació popular.
D'entre totes les fotografies
publicades a la xarxa durant
la Festa Major, s'han tingut
en compte per al concurs les
publicades a Instagram amb
l'etiqueta #lliçàdefesta dins
del període establert al
concurs (del 7 a l’11 de setembre); han estat excloses
les publicades per entitats
i/o grups i les que no han
complert amb les bases de
participació.

Exposicions sobre Cavall Fort i l'escola Sant Baldiri, conferència
entorn a La Marató de TV3, l'App BibliotequesXBM, el servei eBiblio i
els guanyadors dels lots de llibres de l'aniversari de la Biblioteca.
Del 8 al 29 de novembre
Exposició amb motiu del
cinquantè aniversari de
Cavall Fort.
El desembre de 2011 Cavall
Fort va complir cinquanta
anys i, en ocasió d’aquest
aniversari, la revista va
desenvolupar
diverses
activitats, entre les quals
aquesta exposició que es
podrà visitar a la Biblioteca
Ca l’Oliveres del 8 al 29 de
novembre.
A través de vuit plafons,
l’exposició mostra, d’una
manera
juganera
i
participativa, els diferents
tipus de contingut de la
revista i la seva diversitat, al
mateix temps que intenta
fer-ne visible la vigència i la
significació que ha tingut
Cavall Fort a Catalunya i
dins l’àmbit general de la
cultura catalana. Alguns
dels plafons conviden el
visitant a jugar directament
amb el seu contingut i a serne, així, espectadors actius,
seguint la mateixa filosofia
de la revista.
Es pretén que el visitant,
adult o infant, pugui entretenir-se una estona davant el
plafó, assumint i assimilant
la riquesa de propostes
fetes per la revista al llarg
dels anys.

Conferència sobre l'ictus i
les lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques

Dimecres 23 de novembre a
les 1 8.30h
La Biblioteca amb La Marató de TV3. Dimecres 23
de novembre a les 1 8:30h
tindrà lloc a la biblioteca una
conferència sobre l’ictus i
les lesions medul·lars i
cerebrals
traumàtiques,
tema de la 25a edició de La
Marató de TV3 d’aquest
any.
L’ictus és una pèrdua
sobtada de les funcions
cerebrals causada per un
accident
vascular.
A
Catalunya, és la primera
causa de mort en les dones
i la tercera en els homes.
La Marató 201 6 també
tractarà
les
lesions
medul·lars
i
cerebrals
ocasionades per un traumatisme.

Ja coneixeu l'App BibliotequesXBM?

La Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació
de Barcelona posa a l’abast
de
tothom
l’aplicació
gratuïta BibliotequesXBM

per a dispositius mòbils.
D’aquesta manera, podeu
portar el vostre carnet
sempre al mòbil i tenir accés
a les mateixes prestacions
que ofereix el carnet físic.
També podreu accedir al
Catàleg Aladí,
renovar
préstecs
i
reservar
documents, consultar i
desar
les
activitats
programades
per
les
biblioteques i els bibliobusos
al teu calendari, reservar
ordinadors, consultar tota la
informació dels bibliobusos i
accedir a un formulari per
fer préstecs, reserves i
suggeriments (exclusiu per
a usuaris de bibliobús).
Si preciseu d’ajuda per
descarregar-vos l’App, o bé
necessiteu
consell
o
demostracions sobre les
diferents funcions que es
poden consultar, no dubteu
a demanar ajuda al personal
de la biblioteca.

Per què no llegir en digital? Feu ús del servei de
préstec de llibres electrònics eBiblio!

eBiblio Catalunya és el
servei de préstec de llibres
electrònics per a les
persones usuàries del
Sistema de Lectura Pública
de
Catalunya.
Podeu
connectar-vos des de la
pàgina
web:
http://catalunya.ebiblio.cat o
bé, des de l’App eBiblio per
a sistemes iOS i Android, on
trobareu obres de ficció i de
no-ficció per a públic adult i
infantil i juvenil. Podeu llegir
els llibres electrònics des de
diferents
dispositius:
ordinadors, lector de llibres
electrònics, telèfon mòbil o
tauletes.
Per accedir-hi, heu de
disposar del carnet de les
biblioteques
públiques
catalanes, i tenir una adreça
de correu electrònic que
estigui validada al registre
d’usuari del vostre espai
personal del Catàleg Aladí:
https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat
Des de la Biblioteca Ca
l’Oliveres us oferim ajuda
alhora de connectar-vos,
així com explicar-vos el
funcionament del servei de
préstec i descàrrega dels
llibres electrònics.
Una altra manera de llegir
ara és possible des de les
biblioteques!

novembre i en horari de
Biblioteca podeu visitar
l’exposició
que
deixa
testimoni del que ha
significat Sant Baldiri per al
municipi, i sobretot per als
alumnes, mestres i pares
que hi van tenir relació.
L’exposició és un petit recull
de vivències i sentiments, i
consta d’un petit racó amb
materials escolars fets pels
alumnes i una galeria de
fotos.
Està
oberta
tothom,
especialment a tots els que
d’alguna manera han tingut
relació amb l’escola Sant
Baldiri: alumnes, pares,
mares, mestres, i altres professionals.

Guanyadors dels lots de
llibres del 6è aniversari de
la Biblioteca

Com cada any, una vegada
s’acaba el mes de setembre,
la biblioteca fa el sorteig
dels dos lots de llibres que
es sortegen, amb motiu de
l’aniversari, entre totes les
persones que han fet
préstec durant el mes i que
han omplert la butlleta
corresponent.
Els lots estant formats per
llibres adreçats a tota la
família, des de contes,
novel·la juvenil i novel·la per
adults.
I els guanyadors d’aquest
any han estat la Gemma
Maudes
i
l'Alexander
Geanta, de Lliçà d'Amunt.
Enhorabona!

Una altra de les novetats
d’aquesta edició ha estat el
canvi dels premis del
concurs. L’organització ha
buscat una alternativa més
lúdica, i enguany les
persones
guanyadores
podran gaudir dels premis
següents:
Primer - dues entrades a
Port Aventura
Segon - dues entrades al
Parc
d'Atraccions
del
Tibidabo
Tercer - dues entrades per al
proper espectacle del Cicle
Muda't.
Les fotografies guanyadores
de la quarta edició han estat:
- 1 r premi amb 328 likes "Holi Dolly" d’@anna_canovas
- 2n premi amb 204 likes "Hoy me muevo por
senderos nuevos, pero aún
así me traen recuerdos
viejos..." de @codinaalah
- 3r premi amb 1 22 likes "Water
and
fire!"
d'@aalcarazmoreno

Exposició "Sant Baldiri:
història de l'escola" a la
Biblioteca
Novembre
Durant tot el

mes de
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Nova jornada d'intercanvi empresarial

Pimes i treballadors autònoms locals i de poblacions properes es van
donar cita el passat 22 de setembre a l’era de la Biblioteca Ca
l’Oliveres en una jornada “after work” organitzada per la regidoria de
Comerç, consum, turisme i empresa.

La jornada va començar
amb la benvinguda a càrrec
de l’Alcalde, Ignasi Simón.
Seguidament, el regidor de
Comerç, consum, turisme i
empresa, Iban Martínez, va
dirigir unes paraules on
destacava que l’Ajuntament
vol ajudar a consolidar el
teixit productiu local amb
aquesta i altres iniciatives, i
va dir que “els autònoms i
les petites empreses han de
ser capaços d’interactuar
entre ells i veure’s com un
conjunt i no només com a
competència”, ja que “la
connexió és bàsica tant per
al
desenvolupament
individual com col·lectiu”.
Previ a l’inici de les reunions
de networking, Josep Lluís
de Gabriel, Enginyer de
Telecomunicacions
i
Fundador i President del
Laboratori de Marketing
Digital Bitlonia.com, va
exposar algunes nocions
sobre marketing adreçat a
les Pime. Seguidament,
Joan Rota, Gerent d’Art
Cervesers, va parlar del
model de negoci i la
trajectòria de la seva
empresa.
La trobada també va
comptar amb un refrigeri a
preu dret on es van degustar
productes de xarcuteria
acompanyats amb coca i
pastisseria elaborats per
productors
del
poble.
Aquestes viandes es van
acompanyar amb cerveses
artesanes que s’elaboren a
tocar del nostre municipi.
Amb aquesta mostra es va
donar el tret de sortida a les
rondes de reunions entre els

Projecte de
pavimentació del
Nucli Antic

La Junta de Govern Local del
passat 1 9 de setembre va
aprovar inicialment el Projecte de Pavimentació del
Nucli Antic de Lliçà d'Amunt,
redactat pels Serveis tècnics
municipals.

Pròrroga del
conveni amb
ARAE per al
Projecte Creix

participants perquè cadascú
pogués oferir els seus
productes a la resta
d’assistents
i
buscar
sinergies que els permetin
col·laborar entre ells i crear
oportunitats de negoci.
L’objectiu d’aquesta jornada
“after work” era possibilitar
la creació de negoci entre
els participants cercant
sinergies internes, és a dir,
que
les
empreses
cerquessin la col·laboració

entre elles amb la finalitat de
crear xarxa i donar-se mutu
suport. La regidoria de
Comerç, consum, turisme i
empresa
continuarà
treballant en aquesta línia
de donar suport al teixit
empresarial local. Aquesta
es la tercera jornada sobre
intercanvis empresarials que
l’Ajuntament
de
Lliçà
d’Amunt organitza. Les
anteriors es van celebrar els
anys 201 3 i 201 5.

Busques feina per Nadal? Deixa't assessorar
pel Pla "Millorem l'ocupació"
L’Ajuntament atén, de
manera
personalitzada,
aquelles persones que
tenen entre 1 6 i 35 anys
que cerquen feina o estudis,
amb la finalitat d’oferir-los
acompanyament, a través
del Pla "Millorem l'ocupació". Dins d’aquest pla, s’ha
desplegat un programa on
es dóna la informació i
l’orientació necessàries, a
nivell acadèmic i laboral,
tant si es té escassa
formació acadèmica com si
s’està altament qualificat.
Per inscriure’s al programa i
rebre
aquest
acompanyament només cal
trucar al telèfon de
l’Ajuntament (93 841 52 25)

Acords presos en Junta de
Govern Local

o enviar un email a
llam.promoeco@llicamunt.cat.
També es treballa amb la
Garantia
Juvenil,
una
iniciativa a nivell europeu
per reduir l'atur juvenil en
què, si es compleixen una
sèrie
de
requisits,

s’ofereixen pràctiques o
formació. La Garantia Juvenil
està destinada a les persones
amb més de 1 6 i menys de 30
anys en el moment de
sol·licitar la inscripció.
Per aquesta campanya de
Nadal, no t’aturis, activa’t!

La Junta de Govern Local
del passat 26 de setembre
va acordar de prorrogar de
manera expressa fins al 31
de desembre de 201 6 el
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació
sense ànim de lucre ARAE.
L’Ajuntament va iniciar, en
caràcter de prova pilot, el
Projecte Creix com a
mesura per prevenir el risc
d’exclusió
social,
l’abandonament i el fracàs
escolar de les dinàmiques
específiques de l’educació
sistèmica.
Per tal de desenvolupar
aquest projecte, es va signar
un
conveni
entre
l’Ajuntament i l’associació
sense ànim de lucre ARAE,
que treballa en el camp de
l’educació i en especial en la
formació permanent de
professionals de l’educació i
l’atesa i acompanyament a
persones i famílies.
La prova pilot s’ha fet als
centres
d’educació
secundària obligatòria del
municipi amb l’alumnat que
presenta desmotivació greu,
perill
d’absentisme
acadèmic, problemes de
conducta i que precisen
d’actuacions
individualitzades
i
adaptacions
substancials
per a la seva integració
escolar i social. Alhora,
també s’han fet les
intervencions pròpies de
l’educació sistèmica amb
l’entorn familiar i els equips
docents.
L’avaluació que han fet tots
els agents involucrats en el
Projecte Creix ha estat molt
positiva en totes les seves
vessants, tant social com
formativa i s’han incorporat
als punts de millora per
contribuir a la seva major
eficàcia. També es valora
molt positivament la tasca
desenvolupada
per
l’associació sense ànim de
lucre ARAE, ja que respon
de manera efectiva als
objectius marcats en aquest

projecte.
La Regidoria d’Educació
creu en la necessitat
socioeducativa de seguir
desenvolupant
aquest
projecte
als
centres
d’educació
secundària,
seguint el precepte bàsic de
la prevenció que es desprèn
del Pla Local de Prevenció i
Atenció a l’Absentisme
Escolar i del Pla Millora l’Ocupació.
La Diputació de Barcelona
ha atorgat a l’Ajuntament
l’import de 5.826 € per al
desenvolupament d’aquest
projecte.

Pla d'Inversions
d'Aigua 2016
La Junta de Govern local del
passat 26 de setembre va
acordar d'encarregar l'execució de l'obra civil 5 (c/Estany de Banyoles) del Pla
d'Inversions d'Aigua 201 6 a
l'empresa Obres i Paviments
Llovet per un import de
43.453,52€ més IVA.
La mateixa Junta va acordar
encarregar l'execució de
l'obra hidràulica de l'actuació
5 (C/Estany de Banyoles subcapítols 5.2, 5.3, 5.4 i
5.5) d'aquest Pla d’Inversions
a l’empresa SOREA, SAU
per un import de 24.063’00 €
abans d’IVA.

Acord de
col·laboració
La Junta de Govern local del
passat 3 d'octubre va
aprovar
l'acord
de
col·laboració
entre
l’Ajuntament
de
Lliçà
d’Amunt i el Centre de
Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç de Caldes
pel curs 201 6 / 201 7, amb
l'objectiu de col·laborar amb
els professionals de l’escola
bressol
perquè puguin
detectar
possibles
alteracions
en
el
desenvolupament
dels
infants, diferenciant els
patrons/conflictes propis del
desenvolupament dels que
són patològics.

Ajuts de menjador
La Junta de Govern local del
passat 3 d'octubre va acordar ampliar la partida d'Acció
social per destinar un total de
42.293,50€ a assumir amb
pressupost propi de l'Ajuntament les beques de menjador escolar denegades pel
Consell Comarcal del Vallès
Oriental i atorgar a 72 infants
un ajut de menjador escolar
amb beca.
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Ple ordinari del 29 de setembre
1 .- Aprovació de l'acta anterior.
Es va aprovar l'acta de la
sessió ordinària del 21 de
juliol.

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
de l'1 de juliol al 8 de setembre de 201 6, que van
del número 486 al 669.

3.- Donar compte dels Informes d'Intervenció del
segon trimestre de 201 6.

El Ple va donar compte dels
informes d'intervenció del
segon trimestre de 201 6.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que,
per complir amb la llei pressupostària,
l'Ajuntament
està pagant a proveïdors a
un promig de 30 dies.

4.- Aprovació del Compte
General de 201 5.

El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l'Ajuntament corresponents a
l'exercici 201 5.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que
l'Ajuntament està en un bon
moment, amb un equilibri
entre despeses i ingressos,
i un deute que ha disminuït
molt i se situa per sota del
50%. El regidor d'Hisenda
va fer un resum de les despeses per àrees, per tal que
la gent es fes una idea d'on
es destinen els diners:
- Joventut: 423.000€; 1 ,2%
- Ensenyament: 541 .000€
- Serveis Socials: 295.000€;
4%
- Esports: 505.000€
- Escoles Bressol: 300.000€
- Transport: 600.000€
- Policia: 1 .200.000€
- Medi Ambient: 250.000€
- Recursos humans (amb
l'assumpció de serveis):
1 .740.000€
- Enllumenat: 730.000€
Serveis
Generals:
900.000€
- Escombraries: 1 .700.000€
- Comunicació: 1 50.000€
- Brigada: 71 0.000€
Jordi Juárez també va destacar 1 .569.000€ d'amortització de préstecs (46%) i
1 .1 00.000€ en inversions.
Segons el regidor d'Hisenda, el període 201 5-201 6 no
s'han fet grans inversions,
però s'han fet les necessàries com manteniment de
carrers i reasfaltatges. El
201 6 continuarà així, se-

gons el regidor, però en un
futur proper hi ha inversions
a la vista, que els comptes
sanejats permetran afrontar
i s'intentarà que no facin
augmentar molt l'endeutament i la situació financera
es pugui mantenir com fins
ara.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ

5.- Aprovació inicial de les
Contribucions Especials
per les obres de Clavegueram del carrer d'en
Bosc.

El Ple va aprovar provisionalment la imposició de
Contribucions Especials per
a les obres de clavegueram
del carrer d'en Bosc.
La regidora d'Obres, Lourdes Estéfano, va explicar
que aquest punt havia trigat
a portar-se al Ple perquè
s'estava esperant un subvenció del Consorci per a la
Defensa de la Conca del
Besòs, que ha fet baixar en
un 24% el cost, que juntament amb un estudi més
acurat ha arribat a baixar un
45%; la quantitat a repartir
entre 1 2 propietaris és de
51 .000€.

UNANIMITAT

6.- Convocatòria del procediment per a l'execució
de les obres del casal de
la Gent Gran de Palaudàries.
El Ple va aprovar els Plecs
de Clàusules econòmico
administratives per a la
contractació de les obres
del Projecte de Casal de la
Gent Gran de Palaudàries.
La regidora d'Infraestructures i equipaments, Lourdes
Estéfano, va comentar quatre coses del Plec de clàusules:
- el preu de sortida és de
61 4.000€ més IVA
- es tindrà en compte
l'experiència amb fusta, ja
que és la base principal del
projecte
- també es tindrà en compte
l'aplicació de la tecnologia
BIM
- i també es valoraran millores en: aparcament existent,
noves
places
d'aparcament per al Casal,
enjardinament de l'entrada i
mobiliari i instal·lacions.

UNANIMITAT

7.- Moció en suport als

acords de pau a Colòmbia.
El Ple va acordar donar suport als acords signats pel
Govern de la República de
Colòmbia i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de
Colòmbia (FARC).

UNANIMITAT

8.- Moció per a l'adhesió a
la campanya "No puc esperar".

El Ple va acordar l'adhesió
de l'Ajuntament al projecte
"No puc esperar!" amb la finalitat de col·laborar i ajudar
en la difusió i campanya
d'aquest projecte pensat per
a facilitar el dia a dia de les
persones que necessiten
utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

UNANIMITAT

9.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 0.- Mocions.

ERC va presentar 2 mocions:
- Moció per la defensa del
dret de les dones al treball
en igualtat d'oportunitats.
Aquesta moció es va votar
per punts:
Punts 1 i 2:
1 .- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que
permetin fer plenament
aplicables i efectives les
lleis suspeses pel Tribunal
Constitucionals
2.- Participar de les accions
que es puguin organitzar en
rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor
de la sobirania del Parlament de Catalunya.

PSC – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

Punts 3, 4 i 5:
3.- Garantir el compliment
per part de l'Ajuntament de
l'article 1 5 de la llei 1 7/201 5
sobre l'obligatorietat d'elaborar, aprovar, executar i
avaluar un la d'igualtat de
dones i homes destinat al
personal al seu servei, així
com d'un protocol per prevenir i abordar l'assetjament
sexual per raó de sexe.
4.- Dona suport i assessorar
les empreses del municipi
en aquest sentitt.
5.- Fer arribar aquest acord.

UNANIMITAT

- Moció en defensa de la titularitat catalana de les vies
que es construeixen al
Vallès.
Aquesta moció instava al
Govern de l'Estat Espanyol
a anul·lar la licitació de la
redacció de l'estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers)
i
al
Govern de la Generalitat a
fer les oportunes accions
polítiques i jurídiques per
aturar la licitació i a reclamar a l'Estat espanyol la
plena competència sobre
qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès
com es desprèn del vigent
Estatut de Catalunya.
El PP va manifestar estar
en contra del 4t Cinturó
però també d'aquesta moció
"que busca una nova competència del Parlament de
Catalunya".

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

L'equip de govern va presentar una moció conjunta:
- Moció contra la LOMCE i
de suport a la proposta de
resolució per a la retirada
de les avaluacions finals a
l'ESO i al Batxillerat.
Aquesta moció instava a
manifestar el ple suport de
la corporació local a la pro-

posta de resolució presentada per Catalunya Sí que
es Pot al Parlament de Catalunya per sol·licitar al Govern de l'Espanya la
retirada del Real Decreto
31 0/201 6, de 29 de juliol,
pel qual es regulen les avaluacions finals d' Eduació
Secundària Obligatòria i de
Batxillerat.

PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

El PP va presentar una moció:
- Moció a favor de l'estat de
dret.
Aquesta moció instava a rebutjar l'aprovació de l'Estudi
del Procés Constituent o el
conflicte que provoca entre
el Parlament de Catalunya i
el Tribunal Constitucional.

PSC – ABSTENCIÓ
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
11 .- Preguntes.

El PP va fer cinc preguntes
sobre: el "Donem la cara",
la situació laboral de dos
regidors, la composició de
la Junta de Govern Local, la
neteja d'espais públics i una
vorera perillosa a Can Salgot.

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera
setmana del mes anterior a la publicació, a través del
correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per
l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la
publicació d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

Markel Gañan Gallego,
nascut el 23 de setembre de 201 6

Novembre de 201 6
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Què ha arribat a la redacció?
El triatleta lliçanenc Rafael Espinar fa
l'Ironman de Mallorca
El triatleta lliçanenc Rafael
Espinar va ser un dels participants a l´Ironman de
Mallorca, que va tenir lloc
el passat 24 de setembre.
Espinar va acabar 21 è en
categoria elit amb un
temps de 9h 40m, en una
cursa passada per aigua,
sobretot la part de la marató.

Què ha dit la premsa?
El grup propietari de
Biokit creix en
l'àmbit de diagnòstic
amb la compra de
l'alemanya Tem

El fabricant d'equipaments
mèdics Werfen Life, propietària entre d'altres de la societat
Biokit, ha adquirit la firma alemanya Tem, en una operació
que li permetrà créixer en
l'àmbit del diagnòstic in vitro.

El CB Granollers i el
CB Lliçà d'Amunt
s'imposen en la 3a
Copa VOBàsquet
El CB Granollers, en categoria masculina A, i el CB Lliçà
d'Amunt en femenina van ser
els guanyadors de les categories principals de la tercera
edició de la Copa VO Bàsquet, que va acabar el passat 1 8 de setembre al pavelló
municipal de Canovelles.

Un aparell per
superar barreres a
l'institut Hipàtia
El departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ha dotat l'institut
Hipàtia d'Alexandria amb un
aparell que permet pujar i
baixar l'escala que separa
les dues plantes del centre
escolar a una alumna amb
problemes de mobilitat.

Projectes
innovadors a
l'Hipàtia

L'institut Hipàtia d'Alexandria

ha introduït aquest curs l'ús
de tauletes com a alternativa
als llibres de paper. A més, a
totes les assignatures, excepte una, les classes es fan
amb materials propis elaborats pels docents El centre
també té un projecte lector en
què els alumnes dediquen
cada dia 25 minuts a llegir de
manera individual o en grup.
De primer a tercer d'ESO fan
un treball per projectes on hi
dediquen dues hores cada
dia. El centre també aplica el
projecte Tutoria entre iguals
entre primer i tercer d'ESO.

Ensenyament
demana informació
sobre els espais
dels instituts

El departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ha demanat informació als instituts de la
comarca sobre els espais
utilitzats per detectar mancances o espais lliures i planificar els grups necessaris
per al curs 201 7/201 8 i més
a llarg termini. També per
definir què passa amb centres que ja existeixen i estan
en instal·lacions provisionals
com l'Hipàtia d'Alexandria.

Figueras obté
reconeixement pel
disseny de la
cadira Biennale
La cadira Biennale, dissenyada per Josep Ferrando i produïda per Figueras, ha rebut
un guardó en els premis Delta. La distinció es concedeix
per votació directa dels convi-

dats a la gala d'aquests guardons i suposa un reconeixement a aquesta cadira per part
de la professió. Els premis
Delta es donen cada dos anys
per reconèixer la tasca dels
dissenyadors industrials i les
empreses productores.

Camí entre Sta.
Eulàlia i Lliçà
La Diputació subvencionarà
amb 621 .000 euros la construcció del camí de vianants
entre Santa Eulàlia i Lliçà
d'Amunt.

Butaques de Figueras al
Teatre-Auditori de Llinars
dissenyat per Siza
El municipi de Llinars del
Vallès conté una petita joia
en forma de teatre. Situat al
bell mig d'un paratge rural
però a prop del nucli urbà,
s'erigeix un equipament
cultural dissenyat pel premi
Pritzker Álvaro Siza Vieira.
El Teatre-Auditori es va
dissenyar respectant el
bosc madur i el torrent que
travessa la finca de Can
Marquès en el qual
s'inscriu. Per a una sala
d'aquestes característiques,
l'arquitecte va requerir una
butaca que compartís les
mateixes línies pures i
geomètriques, però que
també oferís una concessió
a les línies corbes.
L'elecció de la butaca

El Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs ja
és Consorci Besòs Tordera

Detinguts acusats
de cultiu de
marihuana
Tretze detinguts i cinc cases i
una nau escorcollades entre
l'Ametlla, Lliçà d'Amunt, Caldes i Sant Pere de Vilamajor
són els resultats d'una operació feta pels Mossos
d'Esquadra i que ha permès
desmantellar una organització
criminal dedicada al conreu
de marihuana en cases i a la
seva posterior comercialització. A Lliçà d'Amunt hi havia la
nau i una de les plantacions.

Nous voluntaris de
Protecció Civil
Onze municipis del Vallès
Oriental, entre ells Lliçà
d'Amunt, han incorportat nous
voluntaris de Protecció Civil.
El nous voluntaris van rebre
el diploma que acredita que
han superat el curs bàsic de
formació en un acte que es
va fer el passat 8 d'octubre a
l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, a Mollet.

Senso de l'empresa lliçanenca Figueras va ser
indiscutible. Tot el disseny
de l'auditori es va realitzar a
posteriori de l'elecció de la
butaca, de manera que Figueras va poder realitzar un
estudi previ i projectar la
sala ideal. La sala està feta
a mida de les butaques, de
manera que espai i seient
no només són similars en
forma i color, sinó que
encaixen a la perfecció.

Durant la Junta General del
passat 29 de juny, es va
procedir a l’aprovació dels
nous estatuts del Consorci
per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs. Amb
les darreres modificacions,
s’ha
ampliat
l’àmbit
territorial d’actuació del
Consorci a la conca de la
Tordera. Amb aquest canvi,
s’ofereix la possibilitat que
aquells municipis d’aquesta
conca
que
així ho
decideixin, puguin integrarse dins d’aquest organisme
supramunicipal, que passa
a denominar-se Consorci
Besòs Tordera.
Aquest canvi estatutari i de
denominació no afecta en
res l’esperit i els objectius
de l’antic Consorci per a la

Defensa de la Conca del riu
Besòs, si bé el canvi de
nom ha comportat l’estrena
d’un nou logotip que, igual
que l’anterior, ha estat creat
pel dissenyador vallesà
Vicenç Viaplana.
El canvi de denominació
també ha afectat l’adreça
web que a partir d’ara és
www.besos-tordera.cat,
domini que compartiran
també totes les adreces de
correu electrònic vinculades
al Consorci.
Actualment, el Consorci
està integrat per 56 ens,
dels quals 52 són municipis
del Barcelonès, Osona,
Vallès Occidental i Vallès
Oriental, amb una població
al voltant de 2.400.000
habitants. La resta són la
Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona,
el
Consell
Comarcal
del
Vallès
Oriental i el Consorci per a
la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental.
La conca de la Tordera està
formada per prop d’una
quarantena de municipis de
les comarques del Vallès
Oriental,
La
Selva,
Maresme i Osona.
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Grups Municipals
L’Agrupació dels Socialistes de Lliçà d’Amunt, recollint el sentit majoritari dels i les militants en relació a les darreres notícies que malauradament han arribat
des del nostre partit germà el PSOE, volem fer saber que:
• Lamentem profundament la situació que es va generar amb la dimissió de 1 7 membres de l’Executiva Federal del PSOE. Creiem que aquesta acció
representa un gran menyspreu vers la militància socialista, que va escollir a Pedro Sánchez com a secretari general en unes eleccions primàries.
• Rebutgem les formes en que s’ha dut a terme tot aquest espectacle, ja que considerem que han actuat amb egoisme i buscant el seu benefici propi i
individual. L’acció a més, pensem, va ser buscar pressionar directament a l'exsecretari general del PSOE, posant el colofó a una llarga llista d’intents per
anular l’autoritat de Pedro Sánchez i la unitat de discurs del partit.
• Mostrem el nostre ple suport a Pedro Sánchez i a la seva proposta de rebutjar fermament un nou govern del PP. La nostra Agrupació s’alinea amb la postura
d’intentar construir un govern alternatiu d’esquerres, progressista i reformista.
• Exigim a la Gestora ara imposada, la convocatòria immediata d’un Congrés i la celebració d’unes eleccions primàries, tal i com ja havia proposat
l’exsecretari general del PSOE. Ha de ser la militància, respectant la democràcia interna del partit, qui decideixi el rumb de les nostres polítiques, defensant
un socialisme real i d’esquerres, sense personalismes ni interessos egoistes i individuals.

El darrer dia de juliol de 1 997, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt va fer un Ple municipal. L’aprovació de la concessió a Sorea de la gestió de l’aigua pels següents
46 anys era el catorzè punt de l’ordre del dia. Vàrem votar en contra: ERC i ICV-EUiA.
La majoria, que històricament ha governat al nostre poble des de sempre, va aprovar una concessió perpètua a Sorea. I, tot i que això és història, avui,
passats ja 1 9 anys d’aquell acord, sembla que res no ha canviat.
En un resum molt breu, diríem que la concessió que es va fer l’any 1 997 és una exclusiva per l’accés lliure a la butxaca de tots els abonats a la xarxa d’aigua
potable. Sense obligació d’inversió pròpia i sense risc, garanteix uns beneficis anuals per l’empresa. Sense mecanismes reals de control, sense compromís
de millora, sense penalitzacions. El problema? Que pràcticament 20 anys més tard, no hi ha diners suficients per poder recuperar aquesta gestió i fer-la
pròpia o tornar-la a treure a concurs amb més garanties que les actuals.
L’únic que queda controlar què fa la companyia concessionària i invertir els diners que provenen dels rebuts en millorar una xarxa que amb el pas dels anys
ha quedat antiquada i que dóna molts problemes.

En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí, aquest grup polític municipal no havia presentat cap article d'opinió.

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ (PDECAT)
Si el passat dia 22 d’octubre, els associats vàrem aprovar el nom PDECAT (l’article s’ha fet abans), vol dir que ja hem avançat un altre pas en la consolidació
d’aquest partit.
Ara toca anar eixamplant la base amb més associats. Ja en tenim alguns de nous, que mai s’haguessin afiliat a l’antiga Convergència, però que els
entusiasma formar part d’aquest nou projecte i començar a transformar tot allò que abans es feia malament.
Volem donar una nova oportunitat, a tots aquells Lliçanencs desencisats amb la política, però que encara tenen inquietuds per millorar molts aspectes del
nostre poble. Veniu a treballar amb nosaltres.
El 1 2 d’Octubre, els que no teníem res a celebrar, el vam passar reunits al nostre primer Consell d’agrupació, enllestint temes organitzatius. Cada vegada som
més els que ja hem fet la desconnexió d’Espanya. Qui ens ho havia de dir!
Animem a tota aquella gent de l’esquerra, que fa servir el seu talent i esforç en intentar canviar un poble inculte i amb mentalitat franquista, que se n’oblidi.
Espanya no vol canviar (encara amb nuclis de baix nivell cultural i essent el segons país europeu amb més fracàs escolar, els és més fàcil veure l’edició nº 1 7
del programa “Gran Hermano”. A Holanda van arribar tan sols a la 3ª temporada. Nivell!!!).
Amics dediqueu el vostre talent a l’únic projecte viable a Espanya, la creació d’una nova República Catalana, més lliure, democràtica, socialment justa i més
pròspera. Nosaltres estem demostrant que es pot fer, amb el partit més important que ha governat a Catalunya, durant aquest últim període semi democràtic.
Ens feu falta. Us esperem però no trigueu massa; tenim pressa. Que tinguem sort.
El Partido Popular de Lliçà d’Amunt es un partido de ley y orden y, como tal, nos oponemos a todas la iniciativas que sean ilegales y atenten contra la
estabilidad de nuestro Estado. Hay partidos en nuestro país, que también están gobernando en nuestro ayuntamiento, que con su posicionamiento
irresponsable están poniendo en riesgo el autogobierno de Catalunya. Desde el PP de Lliçà d’Amunt estamos convencidos que por mucho que lo intenten, los
separatistas no van a conseguir declarar la independencia.
Sin embargo, y a pesar de ir perdiendo apoyos a cada paso, los separatistas persisten en su proyecto rupturista. Por esta razón, en el pasado pleno celebrado
el 29 de septiembre, presentamos una moción a favor del Estado de Derecho con la que quisimos expresar nuestro rechazo a la iniciativa ilegal que supone la
aprobación del Estudio del Proceso Constituyente y el conflicto que provoca entre el Parlamento de Cataluña y el Tribunal Constitucional. En la votación de la
moción, el PSC y ICV-EUiA se abstuvieron, mientras que ERC y CiU votaron en contra. Queremos decir a estas formaciones que pensamos que deberían
tomarse las resoluciones del Tribunal Constitucional como avisos serios sobre su irresponsable posicionamiento.
Los populares defendemos la legitimidad de las instituciones catalanas y rechazamos que estas aprueben cualquier iniciativa contra las mismas leyes que las
legitiman, como por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española. Con la moción presentada, reafirmamos nuestro compromiso
con la defensa del estado de derecho. En una democracia nadie está ni puede estar por encima de la ley: todos somos iguales ante la ley y los tribunales.
Por eso, pedimos a los partidos que apoyan a las resoluciones ilegales del Parlamento de Cataluña que abandonen sus posturas rupturistas y acepten la
legalidad estatutaria y constitucional como fundamento de la democracia. Nosotros, sin duda, seguiremos trabajando para preservar los valores democráticos
que definen nuestro partido y nuestro Estado.
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Entitats i Bústia del lector
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.
Recordem que el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Propera destinació: Torrejón de Ardoz (Madrid) Copa Catalunya Infantil de BTT
“No hi ha distància que
trenqui la tradició i ho hem
comprovat a 61 0km de casa.”

El passat cap de setmana 1
i 2 d’octubre la Colla de
Gegants de Lliçà d’Amunt
vàrem visitar la comparsa de
Gigantes y Cabezudos de
Torrejón de Ardoz en motiu
del seu “III Encuentro de
gigantes y cabezudos”
juntament amb 11 colles
catalanes, 3 de la comunitat
de Madrid i 1 de Navarra.
Molt bona organització per
part de la colla amfitriona i a
més, voldríem fer un
especial agraïment al seu
cap de colla, David Girona,
que mesos enrere ja ens
informava de tot i ha vetllat
per la nostra comoditat en
tot moment.
Amb poc temps lliure per fer

turisme però molt motivats i
contents de veure tanta gent
pels carrers gaudint dels
nostres gegants, aplaudintnos i fent-se fotos amb els
nostres
capgrossos
i

gegantó. No hi ha prou
paraules per descriure-ho,
s’ha de viure.
Colla de Gegants de Lliçà
d'Amunt

Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes
Qui som?:

Des de fa més de 1 5 anys, el
Servei d’Empresa i Ocupació
de la Vall del Tenes (SEOVT)
impulsa el desenvolupament
econòmic dels municipis que
constitueixen
la
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE LA
VALL DEL TENES (Bigues i
Riells, Lliçà d'Amunt, Lliçà de
Vall i Sta.
Eulàlia de
Ronçana).
Amb l'objectiu de generar
ocupació i potenciar la
competitivitat de les empreses
de la Vall del Tenes, un equip
de professionals especialitzat
us dóna suport en els àmbits
d'OCUPACIÓ, EMPRESA I

SEOVT Empresa:

• Recollir i gestionar les
necessitats de l’empresa en
temes de selecció de personal

Sergi
GALBANY
2º
clasificado en categoría
Alevín masculino
Laia GALBANY 1 ª clasificada
en categoría Principiante
femenina
Noelia
VERGARA
1ª
clasificada en categoría
Benjamín femenina
Julia LÓPEZ HERENCIA 3ª
clasificada en categoría
Prebenjamín femenina
También
deberíamos
recordar que en el pasado
mes de junio finalizó el
campeonato KIDS CUP que
constaba de cinco pruebas y
donde
también
quedó
campeón por equipos el
AMUNT C.C. con 11 9 puntos
frente a los 30 puntos del
segundo clasificado.
En los resultados individuales
también obtuvimos:
1 a clasificada en sus
respectivas categorías por
Sandra ARTIGAS y Zaira
BOTER, además del 2º
puesto de Sergio GÁMEZ.

INAUGURACIÓ DE LA
REFORMA DEL ROBER
SOLIDARI DE CÀRITAS

Concert-recital solidari el
diumenge 1 3 de novembre a
les 1 7.30h al Casal Parroquial
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Organitzat per Càritas Lliçà
d’Amunt i Càritas Santa
Eulàlia, a benefici de Càritas
Grècia, que acull i treballa pels
refugiats del Pròxim Orient.
Poemes i música solidària i
compromesa a càrrec de
Xavier Marí i Jaume Galobart.
Música a càrrec del violinista
del Liceu Guillem Carmona. Al
final es demanarà aportació
solidària segons la voluntat de
cadascú. Siguem solidaris. Us
hi esperem!
* Aquet any Càritas de Lliçà ha
posat a la venda dècims de
loteria amb un donatiu de
benefici de 2€ que aniran
destinats a la campanya de
Nadal per a Tothom Els podeu
trobar a la venda a la
Parròquia els dilluns de 20h a
21 h i a la Botiga Solidària de
Lliçà Peruanitos (carrer Alsem
Clavè n/ 69). Nº 97555.

Amunt Club Ciclista

Informacions de la Parròquia
El diumenge 1 3 de novembre
a les 1 3h inagurem la reforma
del nou Rober Solidari de
Càritas Lliçà d’Amunt, entitat
que guanyà el guargó
Lliçanenc de l’Any. Aquest
servei de reutilització de roba
amb finalitat solidària, del qual
se’n beneficien unes 80
famílies de la Vall del Tenes,
ha estat possible gràcies a
l’Obra Social “laCaixa”. Us
esperem a tots a aquesta
inaguració. Hi sou tots
convidats!

EMPRENEDORIA.
SEOVT Ocupació:

• Orientació professional i
formativa.
• Assessorament en tècniques
de recerca de feina (individual
i grupal)
•
Assessorament
en
contractació.
• Activitats de reclutament i
networking.
• Coaching laboral
•
Programa
d’inclusió
sociolaboral per a atur de
llarga durada
• Intermediació en la gestió
d’ofertes entre l’empresa i el
treballador.
• Formació. Tallers d’ofimàtica,
carnet de manipulador,
carretons, etc.

El primer fin de semana de
octubre finalizó la Copa
Catalunya
Infantil,
campeonato que constaba de
1 2 pruebas repartidas por las
cuatro
provincias
de
Catalunya.
Una vez más los corredores
de la escuela de BTT del
AMUNT C.C. demostraron su
nivel
e
implicación,
consiguiendo
que
se
proclamara campeón, una
vez más, por equipos.
La suma total de puntos
fueron de 281 puntos frente a
los 91 puntos del segundo
equipo clasificado.
Por lo que respecta a las
clasificaciones individuales de
nuestros corredores, cabe
recordar que hay cinco
categorías,
se
han
conseguido los siguientes
resultados:
Sandra ARTIGAS
1ª
clasificada en categoría
Infantil femenina.
Zaira BOTER 1 ª clasificada
en categoría Alevín femenina
Unai BARGO 1 er clasificado
en categoría Alevín masculino

CATEQUESI PARROQUIAL
• Assessorament
sobre
contractació
• Formació per empreses i
treballadors
• Programes de finançament,
ajuts i subvencions existents
• Coaching empresarial i
executiu
• Gestió de pràctiques
empresarials

SEOVT Emprenedor:
• Idea de negoci

• Elaboració del Pla
d’Empresa
• Ajuts i subvencions
• Recerca de finançament
• Tràmits i formes jurídiques
Trobareu més informació al
catàleg de serveis i al butlletí,
que us podeu descarregar a
www.seovt.org
SEOVT

Per a aquells infants que
encara no s’han inscrit a la
catequesi parroquial, a partir
de 3r curs de Primària,
continua
el
període
d’inscripció a la catequesi per
rebre la Primera Comunió.
Aquest servei permet als
infants créixer en valors,
crèixer en la fe. Dilluns de 1 8
a 1 9h.

ACTE SOLIDARI CÀRITAS
AMB ELS REFUGIATS

Parròquia de Sant Julià de
Lliçà d'Amunt
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Concert coral de la Festa Anyal a L'Aliança
Diumenge 1 3 de novembre
a les 1 2 del migdia
Amb les corals Icària de la
Vila Olímpica de Barcelona,
la Girada de Vilafranca del
Penedès i l'Aliança de Lliçà
d'amunt.
Coral l'Aliança

Assaig a Vilafranca

Vine a la festa

Diumenge 20 de novembre
celebrem el Dia dels drets
dels infants .
Lloc: plaça de Catalunya
Horari: d'11 h a 1 4h

Un
any més,
Lliçà
Peruanitos volem celebrar
aquet dia amb tota la família.

Programació:

- A les 11 h: podràs gaudir
dels inflables i jocs de La
Xarranca i escriure desitjos
en globus blancs per un
món millor.
- A les 1 2h: Espectacle
musical "Danses de colors"
de la Cia La Visible per a
tota la família.
Es tracta d'un espectacle
familiar participatiu en el
qual es fa un recorregut per
danses de tot el món amb
una ballarina-cantant que
ensenya i dinamitza les
danses i dos músics multiinstrumentistes a escena
(guitarra,
mandolina
i
percussions). Veu i balls:
Paula Farran; Veu i guitarra:

Gràcies Hipàtia

Hem rebut a la bústia de
l’AMPA una carta, per a
l’institut,
d’una
mare
anònima que vol agrair
l’empremta que ha deixat
l’Hipàtia en molts dels joves
que han acabat 4t d’ESO i
han marxat de l’institut. Hem
pensat que valia la pena ferla extensiva a tothom.
"Sóc mare d’una alumna de
l’Hipàtia i volia agrair-vos la
tasca que heu fet en
aquests quatre anys en què
hi ha anat la meva filla.
Fa uns dies vaig tenir
l’oportunitat d’escoltar no
només la meva filla, sinó
una
petita
colla
de
companys que s’havien
reunit, després de començar
el nou curs, per explicar
l’experiència
d’estudiar
cadascú en un altre centre.

Dani
Caracola;
Veu,
mandolina i percussions:
Dani Farran .
- A les 1 3.30h : Els menuts
de la Colla Ball de Gitanes
de Lliçà d’Amunt ens faran
les seves danses en honor
a tots els nens del món .
- A les 1 4h: Manifest i enlairada de globus amb
bons desitjos.
- A les 1 4h: Fideuà solidària. Preu: Fideuà + Beguda,
6€
Lliçà
Peruanitos/Càritas
Lliçà d'Amunt per la Campanya de Nadal per a Tothom i per al Nadal amb els
nens del Perú.
- A les 1 7.30h: Presenta-

ció dels projectes de Lliçà
Peruanios.

Alguns dels alumnes han
passat a l’altre institut de
Lliçà, altres han marxat cap
a altres poblacions, uns han
tirat cap a cicles i altres fan
batxillerat; però el que
realment els uneix és el fet
d’haver passat per l’Hipàtia.
Comentaven que enyoraven
l’alegria de l’Àngels, el
positivisme de la Muntsa, la
forma
sistemàtica
de
treballar del Xavi, el “bon
rotllo” que inspira l’Ivan, les
revolucions que porta tot el
dia la Carme de gimnàstica,
la calma que dóna la
Lourdes... en fi, un munt de
comentaris sobre qui fins
aleshores havien estat els
“seus professors”.
I és que un cop aquests
joves han sortit del seu
espai de confort que

representava l’Hipàtia, on a
més
d’alumnes,
eren
persones, ara adaptar-se a
altres
metodologies
i
professorat se’ls fa una mica
cara amunt. Es queixen que
només són números, que ni
se’ls miren a la cara, que ni
s’esforcen a conèixer els
noms de cada alumne.
Tots els canvis són per
avançar i això és el que
volem per als nostres fills,
que s’obrin camí a la vida,
que aconsegueixin allò que
volen, que siguin bones
persones, però val a dir que
els heu deixat empremta i
una gran feina ja els l’heu fet
vosaltres.
Gràcies ".

Lloc: Local Parròquial Sant
Julià de Lliçà d’Amunt
Lliçà Peruanitos

Club de Curling Sporting
l'Olla, nova secció de
l'Ateneu l'Aliança
Aquesta temporada el Club
de Curling Sporting l'Olla s'ha
convertit en una nova secció
de l'Ateneu l'Alianca. Per
celebrar aquesta adhesió, el
club ha organitzat la primera
festa del Curling, una festa
que vol servir no només per
donar a conèixer la trajectoria
del club durant els seus 1 6
anys d'existència, sinó també
per aferir a tota la població la
possibilitat de conèixer aquest
esport
d'una
manera
interactiva. Per això, han
organitzat tot un seguit
d'activitats que permetran a
tothom qui vulgui fer una
primera incursió a aquest
esport.
La festa tindrà lloc el proper 5
de novembre, a partir de les

20 h., a la sala del mateix
Ateneu l'Alianca. A més de les
esmentades activitats, amb
entrada lliure, hi haurà
exposicions, passis de fotografies, la presentació d'un
documental del club, així com
un sopar per 1 5€, que caldrà
reservar abans del dijous 3
de novembre. L'entrada és
lliure i el sopar consisteix en
un buffet lliure d'amanides,
"asado" argentí, postres,
aigua i vi. Després del sopar,
hi haurà el Dj Taliban fins que
el cos aguanti.
Per les reserves del sopar
s'ha de trucar a la secretaria
de l'Ateneu l'Alianca (tel.
93841 4533).
Ateneu l'Aliança

AMPA Institut Hipàtia d'Alexandria

Aquests escrits 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. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Casal de la Gent Gran
93 841 61 55

Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

Escola Lliçà (antiga Països Catalans)
93 841 56 05

Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52

Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0

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
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
93 841 52 25

Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38

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

Agenda
Exposició: "TransFormers"
5 i 6 de novembre

Passió per les joguines transformables. Activitats, sorteigs, concursos i
molt més. Diversió i espectacle assegurat. Patrocinat per Círculo Podemos Lliçà d'Amunt.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Comunidad Transformers

Formació: "Riscos i prevenció a la xarxa"
Dilluns 7 de novembre

Una agent dels Mossos d'Esquadra
parlarà dels perills de les noves tecnologies i donarà eines de control
parental per evitar situacions de risc.
Formació per a les famílies del centre.
Horari: 1 8.30h a 1 9.30h
Lloc: Institut Hipàtia d'Alexandria
Organitza: Institut Hipàtia d'Alexandria

Formació: "Que hem de sa-

ber les famílies de les tauletes? Qüestions bàsiques"
Dilluns 14 de novembre

La professora i coordinadora TAC de
l'institut, Patrícia Bagué, explicarà
d'una manera molt pràctica què és
allò que s'ha de saber sobre l'ús de
les tauletes i resoldrà els dubtes que
es plantegin. Formació per a les
famílies del centre.
Horari: 1 8.30h a 1 9.30h
Lloc: Institut Hipàtia d'Alexandria
Organitza: Institut Hipàtia d'Alexandria

93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

Taxi Pujol

620 99 07 90

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Classes de comptabilitat:
Ball en línia:
Grup 1 -.

Dilluns

La Colla d'Amics del Ball en Línia
del Casal de la Gent Gran va organitzar el passat 31 de juliol la 3a
edició de la Festa Blanca, coincidint amb el ball del darrer diumenge de mes. Per la Festa Major, van
fer la seva 4a ballada. I, el passat
25 de setembre, van celebrar el 3r
aniversari del cafè-ball amb música
gravada que organitza cada darrer
diumenge de mes.

Més informació i inscripcions:

Montse (93841 71 23)
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

Conferència
divulgativa
Fundació Marató TV3

Hora: 1 8.30h

Niu de paraules a l'escola
bressol Palaudàries
Dissabte 12 de novembre

A càrrec de Marta Esmarats. El
viatge d’un cargol i d’un cuc. El
primer viu el viatge al seu ritme,
sense cap pressa, entretenint-se
amb tot el que troba al seu pas; el
segon intenta arribar el màxim de
ràpid ja que sempre va molt enfeinat.
Activitat oberta a tothom.
Hora: 1 0.30h

Taller creatiu: "Llum de tardor"
Dimarts 15 de novembre

A càrrec d’Agnès Navarro i Carme Romero. Amb un pot de vidre i les fulles
que cauen dels arbres, farem la llum de
tardor. Cal portar un pot de vidre.
Adreçat a nens i nenes de 4 a 1 2 anys.

Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a

partir del 2 de novembre. Places limitades.

Niu de paraules: "Milfulles
de llenguatges"
Dissabte 19 de novembre

A càrrec de Mariona Trenchs.
Parlarem de les diferents maneres
d’explicar una història, donar eines
als pares per plantejar noves
maneres i atrevir-se amb llibres popup, sense mots, àlbums il·lustrats...

1 3 de novembre a les 1 7h

de 1 8.30h a 20h i

lliner

A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Si tens entre 11 i 1 5 anys,
t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la Biblioteca. Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h
Tertúlia del llibre Quadern gris de Josep
Pla.Si vols participar a les tertúlies del
Club de lectura, posa’t en contacte amb
la Biblioteca.

Bingo-aliment: Divendres
1 7.30 h
Ball de saló: Dissabte 1 7.00h
Ball: Segon diumenge de mes

Horari: de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-

Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a

Dimarts 8 de novembre

a

Dimecres

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves

Club de lectura per a adults

1 8.1 5h

Dilluns de 1 90h a 20.30h

Biblioteca Ca l'Oliveres
Dijous 3 de novembre

Dimecres de 1 8.1 5h a 1 9.45h
Grup 2-. Dimecres de 1 7

Taller d'Iniciació al Scrapbook

partir del 2 de novembre. Places limitades.

Dimecres 23 de novembre

Conferència divulgativa sobre la
malaltia de l’ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques. A
càrrec de la Fundació Marató TV3.

Hora: 1 8.30h

Contes al vol

Dissabte 26 de novembre

Laboratori familiar "Donar i rebre, gat
per llebre" a càrrec de Sara Sareta.
Triarem contes i paraules que ens
serviran per preparar el calendari
d’advent literari que tindrem a la sala
infantil de la Biblioteca durant el mes
de desembre.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 2 de novembre. Places limitades.

Exposició: "Sant Baldiri:
història de l'escola"
Fins al 30 de novembre

L’exposició és un petit recull de
vivències, sentiments... i constarà
d’un petit racó amb materials
escolars fets pels alumnes i una
galeria de fotos. Està oberta a
tothom, especialment a tots els que
d’alguna manera han tingut relació
amb l’escola Sant Baldiri: alumnes,
pares, mares, mestres i altres professionals
Horari: en horari de biblioteca

Taller d'informàtica bàsica

Dimarts i dijous, 27 d'octubre;
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 de
novembre; i 1 de desembre
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prèvia i

un minim de 6 inscrits per dur-se a
terme.
Preu: 6€

Organitza: Ajuntament

93 841 52 25

Registre Civil

Activitats per a la gent gran

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 que, durant la primera setmana de mes, poden
enviar la informació sobre les activitats que organitzin el mes
següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat. No hi te
nen cabuda les entitats vinculades a algun partit polític o que
tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.

Espai Jove El Galliner
Si ets Jove...Mou-te!

Divendres 4, 11 , 1 8 i 25 de novembre
Vols proposar noves activitats a
l'Espai Jove El Galliner? Tallers, xerrades, sortides, festes, projectes...
T'esperem totes les tardes dels divendres. Vine, proposa, organitza i moute I si tens propostes per als
pressupostos
participatius de
Joventut i vols un cop de mà en
l'elaboració del teu projecte o activitat,
vine a l’Espai Jove El Galliner,
nosaltres t’ajudem!

Punt d'Informació Juvenil

Dimarts 8, 1 5, 22 i 29 de novembre

Podràs trobar tota la informació actualitzada sobre estudis, feina, salut,
participació, voluntariats, mobilitat
internacional, habitatge...

Recicla'm!

Dimecres 9 de novembre

Taller de lletres decorades fetes a
partir de cartró i material reciclat.

Tardes creatives

Dilluns 1 4 de novembre

Decorarem la vidriera del Galliner. En
aquest taller aprendràs diferents
maneres de decorar els espais
preferits de casa teva, d’una manera
fàcil, original i creativa. No t’ho
perdis!

Cuina jove

Dimecres 1 6 de novembre

Vols aprendre a cuinar? Un cop al

mes realitzem tallers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares. Aquest mes treballarem
amb productes de tardor. Vine al
Galliner, nosaltres posem tots els
ingredients.

Jocs de rol

Dijous 1 7 de novembre

Vols aprendre a jugar a Rol? Vine a
jugar una partida d'iniciació.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
l'adreça web tricric.wixsite.com/tricric.
Places limitades a 1 5 persones .
Més informació: a l'adreça web tricric.wixsite.com/tricric
Organitza: Tricric

Setmana per l'eliminació
de la violència de gènere
Dilluns 21 de novembre

Nosaltres també diem NO a la violència!

Joc Just Dance de la Wii
Dimecres 30 de novembre

T’agrada ballar? Doncs vine al
Galliner amb els teus amics a passar
una tarda plena de ritme i diversió.
Jugarem tots junts al joc Just Dance
de la Wii.

- La majoria d'activitats comencen
a les 17.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament al web espaijovegalliner.cat, trucant al 93
860 70 01 o enviant un WhatsApp
al 673 930 937; les places són limitades i la inscripció és gratuïta.

Organitza: Ajuntament

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):

A. Galcerán (Lliçà d'Amunt): del 28 d'octubre al 3 de novembre
R. Mas (Lliçà d'Amunt): del 4 al 1 0 de novembre
M.Vela (Santa Eulàlia): de l'11 al 1 7 de novembre
P.Esplugas (Lliçà de Vall): del 1 8 al 24 de novembre
J. Torras (Bigues): del 25 de novembre a l'1 de desembre
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues ).

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

