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Distribució: Aquest butlletí municipal 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 del correu electrònic comunicació@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, per tal de solucionar el problema.
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opinió

Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

L’Ajuntament opta, per tercer
cop, al Segell InfoParticipa,
un reconeixement que atorga
el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural del Departament de
Periodisme i de Ciències de la
Comunicació de la Facultat de
Ciències de la Comunicació
de la Universitat Autònoma
de Barcelona que premia la
qualitat i la transparència de
la comunicació pública local.
Enguany, amb una puntuació
d’un 98,08%, la millor obtinguda fins ara, ens situem en el
segon municipi de la comarca
amb millor puntuació.
I ha estat així gràcies al
compromís ferm i inequívoc
d’aquest Govern. No tenim res
a amagar, no ho hem tingut

mai i continuarem en aquesta
línia. L’Ajuntament és la casa
de tothom i per tant les seves
parets han de ser de vidre,
transparents, i tothom ha de
poder accedir de forma senzilla, clara i ràpida a tota la informació que té al seu abast i
que té el dret a estar informat.
Complim amb el 100% de la
informació sobre els càrrecs
públics. Amb el 100% de com
es gestionen els recursos col·
lectius. Amb el 100% (un total
de 18 punts diferents) de com
gestionem els recursos econòmics com contractacions,
subvencions, pressupostos o
salaris. El 100% de la informació del municipi i dels recursos
col·lectius i finalment gairebé
el 100% amb les eines que

s’ofereixen per a la participació ciutadana. Això fa un suma
total de 51 punts sobre 52.
La transparència política no
és el que, sinó el com. Com ha
de ser. I ha de ser de qualitat,
oberta, i de divulgació de la
gestió. En un societat democràtica de qualitat és l’obligació de tots els poders públics
donar compte a la seva ciutadania de tots els actes, especialment l’origen i destí dels
recursos públics, per poder
preveure, detectar i sancionar
casos d’incompetència.
I és que un Govern, sigui d’on
sigui, és aquell que lluita en
primera instància per encaminar la seva societat per la
via del verdader desenvolupament, el qual implica un aug-

ment de la qualitat de vida de
la seva ciutadania.
Vull aprofitar aquestes línies
per agrair al personal tècnic
de l’Ajuntament la feina feta
en temes de transparència i
també a tots i totes els regidors i regidores, tant del Govern com de l’oposició, que
han aportat la seva part per
fer-ho possible.
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de l’Ajuntament

Aprovació inicial del Projecte
de desenvolupament del
Centre urbà
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, estava previst
convocar un Ple extraordinari el 28 de febrer per a l’aprovació inicial
del Projecte de desenvolupament del Centre urbà.

Durant el mes de febrer estava prevista l’aprovació inicial
del document de Modificació
del POUM de Lliçà d’Amunt
en l’àmbit del nou centre urbà
que ha desenvolupat l’Incasòl

en col·laboració amb l’Ajuntament i l’assessorament de la
UPC.
Un cop aprovada inicialment
aquesta modificació, començarà un període d’exposició

pública en el qual es realitzaran consultes i sol·licituds
d’informes als organismes
que correspongui i es podran
presentar al·legacions que
ajudin a millorar el contingut
del projecte. Aquest termini
es pot allargar, en funció del
calendari d’obtenció dels esmentats informes i de les modificacions o millores que calgui incloure en el document.
Tot seguit, el nou document
s’haurà de sotmetre a aprovació provisional per part del
Ple i, així, poder enviar-lo a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal
que pugui valorar la Modificació i sotmetre-la a aprovació
definitiva.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.

En l’Informa’t especial de resum del mandat 2015-2019 trobareu
informació del Projecte de desenvolupament del Centre urbà.
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Carnaval 2019: A l’abordatge! Inauguració oficial
La temàtica del Carnaval 2019, que tindrà lloc l’1 i 2 de març, és el de l’itinerari de
món de la pirateria.
vianants entre
Santa Eulàlia i Lliçà

El Carnaval d’aquest any tindrà lloc el divendres 1 i el dissabte 2 de març. La temàtica
d’aquesta edició serà “Piratas
del Caribe”.
El divendres 1 de març, diferents comerços del municipi
participaran en un concurs de
disfresses i els botiguers millor
disfressats tindran premi.
Aquest mateix dia, a les 18h a
l’ateneu l’Aliança, hi haurà el
II Ball de Màscares. Totes les
persones majors de 65 anys
i empadronades al municipi
podran gaudir d’aquest gran
ball de gala amb orquestra en
directe. L’entrada és gratuïta,
però s’hi ha d’accedir amb invitació prèvia; l’aforament està
limitat a la capacitat de la sala.
El dissabte 2 de març, a les
17h, a l’ateneu l’Aliança, es farà
una Festa de Carnestoltes familiar gratuïta, organitzada per
aquesta entitat. Hi haurà berenar, música i animació a càrrec
de Landry el Rumbero.
Aquest mateix dissabte, a les
17.30h, des del balcó de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, el Rei
Carnestoltes llegirà un pregó i
donarà inici a la Rua de Carnaval, que sortirà a les 17.45h des
de la biblioteca i arribarà fins al
Pavelló d’Esports.
Hi haurà Concurs de Disfresses
(per participar-hi calia inscripció prèvia) amb les següents
categories:
- Categoria 1 de disfressa individual o parella infantil (de 0 a

10 anys).
- Categoria 2 de disfressa individual o parella (a partir d’11
anys).
- Categoria 3 de grup: de 3 a 10
persones, amb vehicle o sense.
- Categoria 4 de comparsa: a
partir d’ 11 persones, amb vehicle o sense.
- Categoria 5 d’entitat local: ser
entitat donada d’alta al Regis-

tre d’Entitats de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt. Només s’admet una inscripció per entitat.
- Categoria 6 de carrossa: implica portar un vehicle tipus camió / plataforma / remolc gran
decorat que permeti el transport de persones.
Els premis del Concurs de Disfresses són premis econòmics
que van de 100 a 400€.
Un cop la rua arribi al Pavelló
d’Esports, a les 19.30h, començarà un final de festa on es
farà lliurament dels premis del
Concurs de Disfresses de la
rua i dels comerços.
A l’abordatge lliçanencs i lliçanenques!
I, no oblideu seguir els Manaments dictats pel Rei Carnestoltes per als dies previs!

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega,
va inaugurar oficialment, el passat 24 de
gener, l’itinerari de vianants que aquesta
administració ha construït a la carretera BV1435, entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt.

L’acte va començar amb els
parlaments. L’alcalde de Santa
Eulàlia de Ronçana, Francesc
Bonet, va donar les gràcies a la
Diputació per “creure en el projecte des del principi”. Bonet va
afegir que ara cal “gaudir-lo i respectar-lo” i va aprofitar la presència del diputat Jordi Fàbrega per
emplaçar la Diputació a abordar
en el futur la connexió fins a Bigues per tal de connectar tot el
tram de la Vall del Tenes. Per la
seva banda, l’alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón, va agraïr
l’aposta valenta de la Diputació
per haver realitzat aquest itinerari. “Sé que ja esteu treballant en
la connexió per a vianants entre
Lliçà d’Amunt i Granollers, però
em sumo a la petició de l’alcalde de Santa Eulàlia per unir els
quatre municipis de la Vall del
Tenes”, va afegir Simón. L’últim
en parlar, el diputat Fàbrega,
va remarcar que amb aquests
itineraris “busquem nous tipus
de comunicació que vagin més
enllà dels vehicles. La mobilitat

l’hem d’entendre com a integració social, podent-nos desplaçar
d’una forma lliure i sostenible”.
Per al diputat, aquesta obra
“transversal” ha de promoure la
mobilitat sostenible, en una carretera on “passen 8.200 vehicles
a diari, multiplicant per quatre el
que és normal”. Seguidament,
Bonet, Simón i Fàbrega van ser
els encarregats de tallar la cinta
inaugural. A continuació, tots els
allí presents van recórrer un tram
de l’itinerari de vianants i es va
gaudir d’un petit piscolabis.
L’itinerari, finalitzat el novembre
de 2018, té una llargada de 703
metres i una amplada de 2,5,
amb un pressupost licitat de
446.490 euros, finançats gairebé
en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona.
El nou camí de vianants s’ha
fet segregat de la via principal
per facilitar la mobilitat a peu
de forma segura, ja que fins ara
s’havia de fer parcialment per
calçada, amb el perill que això
comporta.
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Inauguració del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries

Més de 600 persones van assistir, el dissabte 9 de febrer, a la
inauguració del Casal de la Gent Gran de Palaudàries.
La regidora de Gent Gran, Mariona Pedrerol, va parlar de la
necessitat d’aquest nou equipament per la dispersió territorial
del municipi i l’envelliment de la
població; Lliçà d’Amunt compta
amb unes 2.500 persones majors de 65 anys. Pedrerol també
va dir que el nou Casal millora
la xarxa d’equipaments de la
població i fomenta l’envelliment
actiu. La regidora de Gent gran
es va mostrar molt orgullosa del
Casal de la Gent Gran de Palaudàries i va concloure que “cal
omplir de vida els anys i no només d’anys la vida”.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va demanar disculpes per la demora
i les molèsties ocasionades per
les obres. Els treballs de construcció del Casal de la Gent Gran
de Palaudàries es van adjudicar
a l’empresa Axis Patrimoni SL,
a la qual se li va haver de rescindir el contracte a causa del
retard en l’execució; la continuació de les obres es va adjudicar
a l’empresa CPM. L’Alcalde va
tenir paraules d’agraïment per a
tots els regidors del Consistori,
l’empresa, l’arquitecte i els tècnics municipals implicats en el
projecte. Ignasi Simón també va
encoratjar l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries, amb la qual s’ha de signar

un conveni de cessió, a dinamitzar el Casal; aquesta associació
també ha participat activament
en el projecte. A més, l’Alcalde
va explicar que s’ha plantat un
arbre japonès, una espècie que
ja existia en el Paleolític i que és
molt resistent, com a símbol de
longevitat. Simón també va destacar que en 10 anys el col·lectiu
de la gent gran a Lliçà d’Amunt
ha passat de representar un
11% de la població a representar-ne un 16%.
L’edifici ha estat dissenyat per
Codina Prats Valls i Arquitectes
Associats SLP. L’arquitecte de
l’obra, Toni Codina, va exposar
les característiques tècniques
del Casal, destacant-ne l’ús de
materials naturals, l’alta eficiència energètica i una volumetria
integrada amb l’entorn.
El Casal de la Gent Gran de Palaudàries està situat al costat
del Centre Cívic Palaudàries. És

d’una sola planta i compta amb
el vestíbul principal, amb accés
des de la carretera de Palaudàries, i una gran sala polivalent amb
possibilitat de funcionament com
a 1 sala, 2 o 3 independents en
funció de l’ús, amb façana al pati
interior. En un costat de l’accés
principal, amb façana al carrer,
hi ha una cuina, amb el seu magatzem i un magatzem annex, i
la sortida a una terrassa on es
preveu instal·lar una barbacoa. A
l’altre costat de l’accés principal,
també amb façana al carrer, hi
ha la resta de sales i serveis, que
són dos despatxos, una perruqueria i dos lavabos generals.
L’acte simbòlic de descobriment d’una placa va donar per
inaugurat el Casal de la Gent
Gran de Palaudàries i va donar
pas a les portes obertes al recinte. La inauguració va finalitzar amb un pica-pica per a tots
els assistents.
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Concessió del servei de
consergeria i bar del Casal
de la Gent Gran
L’Ajuntament i l’Associació de
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
van signar un conveni, el passat 29 de gener, per a la concessió dels serveis de consergeria i bar del Casal de la
Gent Gran
Aquesta entitat s’encarregarà
de l’explotació del servei de

bar i la gestió dels serveis de
consergeria, conservació, vigilància i control de les instal·
lacions del Casal de la Gent
Gran, i rebrà 300 euros mensuals per cobrir les despeses
que se’n derivin.
La durada del conveni és d’un
any.

Carnet d’usuari dels
Casals de la Gent Gran
Amb la inauguració del nou
Casal de la Gent Gran de Palaudàries, la regidoria de Gent
gran ha creat un nou carnet
d’usuari dels Casals de la
Gent Gran (que substitueix el
que hi havia fins ara per gaudir dels serveis i activitats del
Casal del centre urbà). Aquest
nou carnet permetrà als usuaris dels dos casals poder
fer ús dels serveis (bar, perruqueria i podologia) i participar
en les activitats dels dos casals que s’organitzen des de
l’Ajuntament.
A més, aquest carnet també
permetrà participar de manera gratuïta en les activitats
físiques exclusives per a gent
gran que es fan al Pavelló
d’esports i als Centres cívics
i un descompte del 50% en
la resta d’activitats del Pavelló d’esports i dels Centres cívics (només persones majors
de 60 anys empadronades a
Lliçà d’Amunt).
A més, el nou carnet de soci
inclou un nou avantatge. Les
regidories de Comerç, consum, turisme i empresa i de
Gent gran estan impulsant
una campanya per oferir descomptes a les persones grans
que presentin el carnet de
soci en els comerços locals
que s’hi adhereixin.

Aquest document és diferent
al carnet de soci de les associacions de gent gran que
tenen seu als corresponents
casals, el qual no és vàlid per
a les activitats i serveis que
ofereix l’Ajuntament.
Qui pot demanar el carnet de
soci?
Tota persona que hagi complert els 60 anys i estigui empadronada o tingui una propietat a Lliçà d’Amunt, però
també els cònjuges de les
persones usuàries i les persones de 55 anys o més empadronades a Lliçà d’Amunt que
es trobin en procés o situació
de prejubilació o atur de llarga
durada.
On es pot tramitar?
A qualsevol dels dos casals
en l’horari d’atenció al públic.
Els tràmits els farà el personal municipal responsable del
Casal.
Documentació necessària:
- Presentar el DNI
- Una fotografia mida carnet
- Certificat d’empadronament, si és la primera vegada
que es tramita
- Document que acrediti que
es té una propietat a Lliçà
d’Amunt, en cas de no estar
empadronat
- Lliurar el carnet antic, en cas
de renovació.
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Visita institucional de la
delegada del Govern espanyol
a Catalunya

Reunió de treball sobre la
millora de la C17

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va fer
una visita institucional a Lliçà d’Amunt, el passat 12 de febrer, en el marc
de la ronda de visites que fa a municipis de tot el territori català per
conèixer de primera mà la seva realitat i necessitats.
En arribar a Lliçà d’Amunt, la
delegada del Govern espanyol
a Catalunya, Teresa Cunillera,
va fer una visita al Polígon Industrial de Can Montcau, acompanyada de l’Alcalde, Ignasi
Simón, i membres del govern
municipal, on va comprovar la
potencialitat que té aquest punt
estratègic.
Un cop a l’Ajuntament i després
de signar el llibre d’honor del
Consistori, la delegada del Govern espanyol a Catalunya es va
reunir amb l’Alcalde i alguns regidoris de l’equip de govern per
tractar diferents temes d’interès

L’Alcalde de Lliçà d’Amunt,
Ignasi Simón, juntament amb
els alcaldes de Granollers,
Canovelles, Lliçà de Vall,
Montmeló i Parets del Vallès,
es van reunir, el passat 31 de
municipal: la carretera de Palaudàries, el camí fluvial, el camí
de vianants entre Lliçà d’Amunt
i Granollers, el tercer carril de la
C-17, Can Malé i Lliçà Centre.

Teresa Cunillera va dir que ajudaria a solucionar aquelles
qüestions del seu àmbit competencial i també va oferir suport en la resta dels àmbits.

Visita institucional del delegat
del Govern català a Barcelona
El delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona,
Juli Fernàndez, va fer una visita institucional a Lliçà d’Amunt, el
passat 30 de gener, i va mantenir una reunió de treball amb l’Alcalde
i membres del govern municipal.
Aquesta visita formava part del
programa de treball del delegat
per conèixer directament l’actualitat territorial de la demarcació de Barcelona.
Després de signar el llibre
d’honor de l’Ajuntament, el delegat del Govern, Juli Fernàndez, es va reunir amb l’Alcalde,
Ignasi Simón, i alguns regidoris de l’equip de govern, i van
tractar diferents temes d’interès municipal: l’antena de telefonia mòbil de Palaudàries,
el bus exprés E21, el projecte
del clúster cerveser, Lliçà Centre, els accessos i la senyalit-

zació del Parc Comercial de
Can Montcau, la seguretat als
barris, el Centre de Dia i l’ajuda per poder realitzar un nou
Pavelló.
Un cop finalitzada la reunió, es

va fer una visita al Parc Comercial de Can Montcau.
I, abans de marxar, Juli Fernàndez va participar a la sessió extraordinària que es va celebrar
de la Junta Local de Seguretat.

gener, amb el Conseller de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya,
Damià Calvet, per tractar
els projectes de millora de
la C17.

Nou Segell InfoParticipa
L’Ajuntament opta, per tercer
cop, al Segell InfoParticipa, un
reconeixement que atorga el
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i que premia la qualitat i la
transparència de la comunicació pública local.
Per a l’atorgament d’aquest
distintiu de qualitat, el LPCCP ha basat el seu anàlisi en
les informacions publicades al
web municipal a partir de dos
eixos principals: la transparència de la corporació (dades
dels representants polítics, informació del municipi, gestió
dels recursos col·lectius, dades econòmiques, etc.) i les
eines que es proporcionen per
a la participació.
Enguany, l’Ajuntament ha
aconseguit complir amb 51
dels 52 indicadors avaluats, el
que representa una puntuació
del 98,08%, la millor obtinguda fins ara.
A l’edició del Segell Infoparticipa 2018, la 6a per als Ajun-

taments, s’han mantingut els
mateixos indicadors, 52, però
amb un canvi pel que fa al Pla
de Govern que s’ha substituït pel retiment de comptes,
més adient de cara a la finalització del mandat municipal.
En aquesta edició, s’ha tingut
molt en compte el detall i la
fàcil comprensió de la informació publicada, sobretot en els
indicadors referits a les retribucions i a les declaracions de
béns i d’activitats dels càrrecs
electes. També s’ha intensificat l’exigència d’actualització
i la ubicació de la informació
dins dels portals municipals.
A partir de l’1 de marc el Consell Certificador publicarà al
web www.mapainfoparticipa.
com la relació de tots els ajuntaments, consells comarcals
i diputacions guardonades
d’aquesta edició; i el dia 13 de
març tindrà lloc l’acte públic
d’entrega dels guardons.
Podeu consultar els resultats
de totes les administracions
públiques avaluades al web
www.mapainfoparticipa.com.
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Inauguració de l’asfaltatge del
Camí de Can Xicota
La pavimentació del camí que va del carrer Bosc de la riera al carrer
de la Pica d’Estats del barri de Can Xicota es va inaugurar el passat
10 de febrer.
Les obres, que es van iniciar el
passat mes de setembre, han
consistit en la pavimentació
dels trams que presentaven una
superfície de terra dels carrers
Bosc de la Riera i Pica d’Estats
del barri de Can Xicota. La superfície i la longitud totals de
pavimentació han estat de 3.560
metres quadrats i uns 610 metres lineals. A més, s’ha aprofitat l’obra per renovar la xarxa
d’abastament d’aigua potable,
que ha suposat la substitució de
la canonada vella per una nova
de polietilè d’alta resistència;
també s’han substituït les vàlvules i els hidrants de bombers.
Pel que fa a l’enllumenat, s’han
instal·lat 30 fanals de llum LED,
de baix consum i alt rendiment.
L’acte d’inauguració es va iniciar
amb la intervenció de l’Alcalde,
Ignasi Simón, que es va mostrar molt satisfet amb aquesta
obra que dota al barri de Can
Xicota d’una via segura d’accés, tant per a vehicles com per

a persones, ja que s’ha fet una
vorera per als vianants amb fanals de llum LED. L’Alcalde va
manifestar que s’aniran instal·
lant aquest tipus de lluminàries
LED, de forma progressiva, a
totes les zones del poble. Simón
va demanar disculpes al veïnat
per les reiterades fuites i talls
d’aigua que pateixen i va explicar que amb l’actuació feta a la
xarxa de subministrament s’espera reduir les incidències. Per

22 DE MARÇ

DIA MUNDIAL

finalitzar, l’Alcalde va animar el
veïnat a gaudir i fer ús d’aquest
camí que connecta el barri amb
el centre urbà, “prescindim del
cotxe i agafem aquest camí de
pas, perquè caminar fa salut”.
Un cop finalitzat el parlament,
l’Alcalde, acompanyat dels regidors Antonio Polo i Manel
Busquets, va fer la tallada de la
cinta inaugural. Seguidament,
autoritats i veïns van fer una
passejada pels nous carrers.

DE L’AIGUA
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Antena de telefonia mòbil
L’Ajuntament ha aconseguit,
després de molt insistir, que
Telefónica instal·li, mitjançant la
seva contractista d’infraestructures Telxius, una antena provisional de telefonia mòbil a la
zona oest del municipi. Aquesta antena ha de venir a resoldre, mentre no es construeixi
la definitiva, la greu mancança
històrica de cobertura de mòbil
en àmplies zones dels barris de
Can Rovira, Palaudalba, Can
Roure i Can Salgot.
L’antena, de tipus remolc mòbil, s’instal·larà a la parcel·la
d’equipaments que l’Ajuntament té al carrer Creu de Ba-

duell, on actualment hi ha uns
dipòsits d’aigua.
Les tasques de replanteig i
instal·lació s’han realitzat durant el mes de febrer i s’espera
que l’antena estigui operativa
aquest mateix mes de març.
Mentrestant. l’Ajuntament segueix treballant per la instal·lació de l’antena definitiva, l’emplaçament de la qual és al Camí
de la Creu de Baduell, entre els
barris de Can Rovira Vell i Palaudalba.
El compromís adquirit per
l’operadora de telefonia mòbil
és que aquesta estigui funcionant abans d’acabar el 2019.

Instal·lació d’una nova
canonada d’aigua a
l’avinguda dels Països
Catalans
Un cop finalitzada la renovació completa de la impulsió
d’aigua a Can Xicota, des del
carrer Costa de Can Puig fins
a la rotonda inferior del carrer
Pica d’Estats, i la renovació
d’urgència d’un tram del carrer de Can Rovira, l’Ajuntament està executant les obres
de renovació de la canonada
d’aigua d’ambdues voreres
de l’avinguda Països Catalans, entre els carrers Tenes i
Castelló de la Plana.
Les obres han estat adjudicades a les empreses Obres i
Paviments Llovet i SOREA per

un import total de 111.046 €,
i es preveu que finalitzin a finals de març.
Per al bon desenvolupament
de les obres, ha calgut restringir l’aparcament en el tram
afectat i limitar la circulació
a un sol sentit (en direcció a
Santa Eulàlia).
En paral·lel, l’Ajuntament està
preparant la licitació de la
darrera actuació del Pla d’Inversions en la Xarxa d’Aigua
2018, la renovació completa
de la xarxa d’impulsió-distribució del carrer Segre, al barri
de Palaudalba.

notícies de l’Ajuntament
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Estudi estratègic de
dinamització agrícola de la
Vall del Tenes
Aquest estudi analitza la situació actual del sector agrícola i ramader
a la Vall del Tenes, en detecta les principals problemàtiques i
potencialitats econòmiques i productives, i proposa accions, que
s’han debatut en un procés de participatiu, que ajudin a valoritzar i
dinamitzar el sector.
La Mancomunitat de la Vall del
Tenes va encarregar a l’empresa
AGRO90, S.L l’elaboració d’un
“Estudi estratègic de dinamització agrícola de la Vall del Tenes”.
L’objectiu d’aquest estudi era
analitzar la situació actual del
sector agrícola i ramader a la Vall
del Tenes, detectar les principals
problemàtiques i potencialitats
econòmiques i productives, i
proposar accions que ajudin a
valoritzar i dinamitzar el sector.
L’estudi, juntament amb una
proposta de Pla d’Actuació Estratègica, es va lliurar a la Mancomunitat l’octubre passat.
El Pla d’Actuació Estratègica definia 8 línies estratègiques:
- Sensibilitzar i educar la població sobre la importància del sector agrícola a la Vall del Tenes
- Reduir els danys cinegètics
provocats en les collites de la
Vall
- Millorar la rendibilitat agrària de
les explotacions presents a la
Vall del Tenes
- Incrementar i rehabilitar les explotacions agràries abandonades
- Apropar els recursos tècnics i
humans especialitzats a les ex-

plotacions agràries de la Vall del
Tenes
- Adaptar l’agricultura de la Vall
del Tenes als efectes del canvi
climàtic
- Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris
generats a la Vall
- Dinamitzar el sector agrícola a
la Vall del Tenes
Cada línia estratègica anava
acompanyada de diferents accions, per exemple:
- Elaboració d’un Programa de
sensibilització agrícola a les escoles de la Vall
- Afavorir les activitats cinegètiques en l’àmbit dels quatre municipis d’estudi
- Potenciar una gestió conjunta
dels conreus a la Vall, amb especial atenció a l’horta
- Conèixer les finques amb po-

tencialitat agrícola
- Creació d’un parc de maquinària i infraestructures agràries
conjunt
- Realització d’un estudi detallat
dels canvis esperats en els cultius de la Vall
- Creació i difusió d’una marca
de qualitat i confiança dels productes de la Vall del Tenes
- o Creació d’una cooperativa
agrària conjunta de la Vall del Tenes, entre altres accions.
Seguidament, per compartir la
diagnosi i debatre les línies estratègiques i accions planificades, es van convocar tres reunions sectorials amb productors,
consumidors i administració. I, el
passat 20 de febrer, va tenir lloc
una reunió plenària, on es van
presentar les conclusions de les
reunions sectorials.

Comença el període de prohibició de fer foc
En el període comprès entre
el 15 de març i el 15 d’octubre
queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització
de fogons de gas, barbacoes
de qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin o

no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres
que els envolta, en les comarques amb més risc d’incendi.
També queda prohibit cremar
rostolls, fer focs d’esbarjo, fer
foc per a activitats relaciona-

des amb l’apicultura, llençar
coets, globus, focs d’artifici o
altres artefactes que continguin
foc, i la utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en
vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Canvis en l’horari de la
Deixalleria de Palaudàries
Horari d’hivern i d’estiu

Resultat de la campanya
informativa sobre la gestió
dels residus

L’Ajuntament va contractar, durant el mes de desembre, dues
agents cíviques per portar a
terme una campanya informativa sobre el reciclatge dels residus, a partir d’una enquesta de
satisfacció del servei de recollida de la brossa.
Les dues agents cíviques van
estar visitant diferents barris,
equipaments i espais comercials del municipi.
Aquesta campanya ha comptat amb el suport d’Ecoembes
i Ecovidrio.
La regidoria de Residus fa una
valoració molt positiva de la
campanya pel que fa a nombre
de contactes informatius realitzats (940 persones, un 6’3% de
la població de Lliçà d’Amunt) i
pel que fa al grau de coneixement assolit per les persones
informades.
En relació a la campanya de fa
dos anys, els resultats són bastant similars.
Les principals conclusions són:
· El servei de recollida, la ubicació de contenidors i la freqüència de recollida compta amb
una àmplia aprovació per part
de la població.

· Es constata que hi continua
havent un gran desconeixement del que significa el punt
verd i els materials que s’han
de dipositar o no s’han de dipositar al contenidor groc.
· Una majoria de persones entrevistades manifesten participar en la recollida selectiva
(76%), tot i que els resultats
de reciclatge obtinguts no indiquen el mateix.
· En relació a les restes vegetals,
un 25% de persones manifesten no generar restes vegetals.
Això pot tenir a veure amb l’alta participació de persones del
centre (26%). Un 27% les porta
a la deixalleria i un 6% les deixa
fora dels contenidors o els aboca a les zones verdes.
· En relació a la recollida d’oli de
cuina, un 41% el porta a la deixalleria i un 16% als nous contenidors de carrer. Un 23% manifesta que el tira pel desaigua.
· En relació a la possibilitat de
fer una recollida porta a porta,
la possibilitat de resposta era
doble: a part de manifestar si
semblava bé o malament es
podia dir que els faltava informació: Opinió dolenta, 460
(49%); Malament, 400; Bastant
malament, 60; Opinió bona,
393 (42%); Bé, 276; Bastant
bé, 117; Falta informació, 221
(23%); No sap no contesta, 74
(8%).

notícies de l’Ajuntament
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8 de març, Dia Internacional
de la Dona
L’Ajuntament ha organitzat una programació d’actes per commemorar
el Dia Internacional de la Dona.
El dimecres 6 de març, es farà
un Taller de Risoteràpia a càrrec de Toni Fontcuberta, especialista en risoteràpia i ioga del
riure. Serà de 10.30h a 12h a
la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Olireves. Ens donarem
permís per gaudir del present
a través del riure; podrem alliberar tensions, experimentar,
sentir i expressar-nos generant
positivitat.
Per al matí del divendres 8 de
març també s’ha programat
una sortida anomenada “Caminem juntes cap a la igualtat”
que anirà a càrrec d’Ivanna
Navarro. Es tracta d’un recorregut de quatres quilòmetres,
fàcil i accessible, que sortirà
a les 10h des del Parc de Can
Godanya fins a l’Ermita de
Sant Baldiri, on es practicarà
Txi Kung, suaus exercicis que
combinen moviment i respiració; la tornada està prevista
per a les 13h i, un cop arribats

8 març
Dia internacional

DE LES DONES

de nou Can Godanya, hi haurà del Certamen de “Microrelats
per la Igualtat” que s’ha orgaun refrigeri.
Aquestes activitats són gratu- nizat aquest any dins de la proInternacional
ïtes,
però per participar-hi
cal gramació del
PROGRAMA
DIA INTERNACIONAL
DEDia
LES
DONES
inscriure’s prèviament a la regi- de la Dona. A les 19h també
A LA BIBLIOTECA CA L’OLIVERES DE LLIÇÀ
DEL I CERTAMEN DE
haurà
un recital de poesia
doria CONVOCATÒRIA
d’Acció social
(93 860 72 hi ACTES
D’AMUNT.
MICRORELATS
Divendres, 8 març a les 18:00 h
Conmemoratiu del 8 de Març, “Microrelats per la
musicada,
“Dones al vent”, a
20). Igualtat”
Les (podeu
places
són
limitades.
consultar les bases a la pàgina web de
LECTURA del MANIFEST DEL DIA
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt: www.llicamunt.cat)
INTERNACIONAL DE LES DONES 8 DE MARÇ DE
L’acte central de celebració del càrrec
2019 de Xavier Marí i Alfons
TALLER DE RISOTERÀPIA A CÀRREC DE TONI
PRESENTACIÓ del llibre Il.lustrat Machistadas
Dia Internacional
de la Dona Bertran.
FONTCUBERTA
a càrrec de la seva autora Rocío Vidal.
(Especialista en Risoteràpia i Ioga del Riure)
ENTREGA DE PREMIS del certamen de microrrelats
Per
durant tot
tindrà
lloc
el
mateix
divendres
peraltra
la igualtat. banda,
Dimecres, 6 Març de 10:30 a 12:00
Divendres,
8 març a les 19:00 h
Lloc: a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
mes de març, la sala
8 de març, a partir de les 18h, aquest
Dones al Vent, RECITAL DE POESIA MUSICADA
a càrrec de Xavier Marí i Alfons Bertran. Amb la col.
SORTIDA, CAMINADA
SENTIDA
A LA ERMITA DE
d’actes
la CaBiblioteca
Ca
a la Biblioteca
Ca
l’Oliveres,
on
laboració dede
la Biblioteca
l’Oliveres.
SANT BALDIRI.
“Caminem juntes
cap
a la igualtat” a càrrec
depreIvana
l’Oliveres
acollirà
l’exposició
es llegirà
un
manifest,
es
ACTIVITATS PERMANENTS
Navarro.
Exposició “Imatges per pensar” : la representació de la
Sortida del
parc
de Can Godanya
de Lliçà d’Amunt
a la
“Imatges
per pensar”,
sentarà
el
llibre
il·lustrat
“MacDona als mitjans de comunicació,
a la sala d’actes de la una
Ermita de Sant Baldiri on practicarem Txi Kung. Itinerari
biblioteca Ca l’Oliveres a Lliça d’Amunt.
de 4 Km. Retorn a Can Godanya a les 13:00 i cloenda de
mostra
de
la
representació
de
histadas”
a
càrrec
de
la
seva
l’acte amb refrigeri.
Inscripcions: Serveis Socials 938 607 220.
la
dona
als
mitjans
de
comuniautora,
la
lliçanenca
Rocío
ViPlaces Limitades. Activitat gratuïta.
8 marçpúblic
a les 10:00 hel veredicte
cació.
dal, Divendres,
i es farà

Organitza: Pla d’Igualtat Dona-Home 2018
Amb la col·laboració:

Taller: Dia Internacional de la Dona

Sessió de Risoteràpia
Dimecres 6 de març,

de 10.30 a 12 h a càrrec de Toni
Fontcuberta a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Ens donarem permís per gaudir del present a través del riure. Espai on
podrem alliberar tensions, experimentar, sentir i expressar-nos generant
positivitat.
Taller organitzat pel PADI a través del Pla D’Igualtat Dona-Home.
Informació i inscripcions
Serveis Socials: 93 860 72 20
Places limitades. Activitat gratuïta

Caminada Sentida

a la Ermita de Sant Baldiri
8 de Març, Dia Internacional de la Dona

“Caminem juntes cap a la igualtat” a càrrec de Ivana Navarro.
Descoberta del territori de Lliçà d’Amunt,

10 h. Sortida del parc de Can Godanya de Lliçà d’Amunt (c.de la Fàbrica s/n ) cap a la Ermita de Sant
Baldiri on practicarem Txi Kung (suaus exercicis que convinen moviment i respiració).

Seguidament passejarem pel bosc fins arribar a la Parròquia de Sant Julià i tornarem a Can Godanya
on ens esperarà un refrigeri (Finalització prevista a les 13:00).
Itinerari d’uns 4 km, fàcil i accessible.

Taller organitzat pel PADI a través del Pla D’Igualtat Dona-Home.
Informació i inscripcions
Serveis Socials: 93 860 72 20
Places limitades. Activitat gratuïta

Activitat mensual

Club de lectura feminista,
per la igualtat de gènere
Primera trobada, el divendres 1 de març de 2019
De 10 a 11.30 h a Can Godanya (c. de la Fàbrica s/n)
Organitzat per Silvia Velázquez,
psicòloga del PADI a través del
Pla D’Igualtat Dona-Home.
En aquest espai de conversa i debat informal
arran de la lectura d’un llibre, article...
reflexionarem sobre les construccions culturals
de gènere, tan de dones com d’homes. La
maternitat, les relacions personals, la família,
els rols socials, etc. seran qüestions que
afloraran amb la lectura.

Taller Gratuït, informació i inscripcions:
Serveis Socials: 938 607 220

Certamen de “Microrelats
per la Igualtat”

Amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de la Dona,
la regidoria d’Acció Social ha
convocat un certamen de “Microrrelats per la Igualtat”, amb
l’objectiu que es pugui expressar la lluita per la igualtat de
gènere a través de l’escriptura
i fer-ne difusió. Els microrealats
guanyadors seran publicats al
web municipal, on també trobareu les bases del certamen.
S’han establert dues catego-

ries: joves de 16 a 18 anys i
adults a partir de 18 anys. Es
donarà un premi per categoria
consistent en diners i un lot de
llibres.
Les obres es poden presentar
fins al 5 de març i els guanyadors es faran públics el divendres 8 de març, coincidint amb
els actes de celebració del Dia
Internacional de la Dona, que
tindran lloc a partir de les 18h a
la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Agraïment a una empresa
lliçanenca

L’empresa lliçanenca CDC
Hiacre i CDC Aceros es va posar en contacte amb la regidoria d’Acció Social per mostrar el
seu interès a col·laborar en algun tipus d’ajuda a les persones
i famílies més desprotegides del
municipi que s’assisteixen des
de l’Ajuntament.
En aquest sentit, l’administració

local i aquesta empresa han signat un conveni de col·laboració
mitjançant el qual l’Ajuntament
els farà propostes d’ajuda periòdiques i l’empresa decidirà en
quines col·labora econòmicament o amb ajudes materials.
De moment, aquesta empresa
ja ha finançat tres rentadores i
un escalfador.
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Xerrada-col·loqui amb l’alpinista Sergi
Mingote
El reconegut alpinista Sergi
Mingote farà una xerrada-col·
loqui, el dimarts 12 de març a
les 19h a la sala d’actes de la
Biblioteca de Ca l’Oliveres, on
explicarà les experiències viscudes durant la primera etapa
del seu projecte esportiu i solidari anomenat
“3x2x8000
Solidary Project”, consistent a
fer sis 8.000 en 365 dies sense
l’ajuda d’oxigen artificial.
El juliol de 2018, Mingote va
pujar als cims del Broad Peak
(8.047 m) i el K2 (8.611 m) en
només una setmana, i dos mesos després, al setembre, va
ascendir al Manaslu (8.156 m).
Els tres cims que li queden per
fer són el Lhotse, l’Everest i el
Kanchenjunga, és a dir, la quarta, la primera i la tercera muntanya més alta del món, respectivament.
El projecte esportiu i solidari
“3x2x8000 Solidary Project”,
vinculat a la fundació Onat

Foundation, suposarà un nou
Rècord Guinness, l’objectiu
del qual és fer visibles valors
de l’esport tals com l’esforç i la
superació. L’alpinista requereix
d’aquests valors en una gran
fita com la que té fixada i els esportistes vinculats a Onat Fundation requereixen d’aquests
valors a diari en el desenvolupament de la seva pràctica esportiva. És per això que el lema

del projecte és “les limitacions
només ens les posem nosaltres
i estan dins el nostre cap”.
La xerrada-col·loqui anomenada “K2 + Broad Peak + Manaslú, 72 dies al límit” és un recull
de vivències amb imatges gravades per ell mateix on es mostra la duresa de les condicions
atmosfèriques, parets interminables i, sobretot, els valors i
sensacions d’aconseguir l’objectiu: arribar al cim.
Per seguir amb la seva preparació, Sergi Mingote pujarà al volcà més alt del món, l’Ojos del
Salado, situat als Andes. El 15
de març, just després de la xerrada, marxarà cap allà i té previst estar-hi fins a l’1 d’abril per
llavors dirigir-se cap al Nepal.

Passejada “A Cent cap als 100”
Lliçà d’Amunt està adherit al
projecte de passejades per a
la gent gran “A cent cap als
100” de la Diputació de Barcelona.
La regidoria d’Esports va organitzar, per al passat 5 de
febrer, la caminada d’aquest
projecte corresponen al nostre poble.
Aquesta caminada va comptar amb la participació d’unes
240 persones vingudes dels
municipis de Balsareny, Hospitalet i Sant Andreu de la

Barca, a més de la gent gran
del nostre municipi que realitza activitat física al Pavelló
d’Esports i als Centres Cívics.
També va comptar amb la
presència de l’Alcalde, Ignasi
Simón, i el regidor d’Esports,
Manel Busquets.
La passejada va recórrer els
boscos de Palaudàries, un
total de 8 quilòmetres aproximadament, sota el control
de la Policia Local i Protecció
Civil.
Un cop acabada la caminada,

es va oferir un dinar de germanor amb ball final al Pavelló d’Esports.
Les properes passejades on
participarà la gent gran de
Lliçà d’Amunt tindran lloc el
12 de març a Hospitalet i el
2 d’abril a Sant Andreu de la
Barca.
La Festa de cloenda del cicle
de passejades “A cent cap als
100” d’aquest any està prevista pel maig a Sant Pedor,
on s’ajuntaran els 55 municipis participants al programa.

Conveni de col·laboració
amb el Club Bàsquet Lliçà
d’Amunt
L’Ajuntament va signar, el
passat 30 de gener, un conveni de col·laboració amb el
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
per un projecte (“Cooperació
Integració i Projecció Esportiva”) que permet que infants
i joves esportistes de països
amb pocs recursos puguin
tenir noves oportunitats al
nostre territori mitjançant la
pràctica de l’esport en aquest
club esportiu del municipi.
L’entitat ja ha incorporat a
les seves files una jugadora
i dos jugadors brasilers, una
jugadora d’Estats Units i un
tercer jugador del Camerun.
A més, dues famílies del club

acolliran dos jugadors provinents del Congo i de Mali
de les categories infantil i juvenil.
L’Ajuntament farà una aportació econòmica al projecte
de 9.000€.
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Tornen Els Pastorets a Lliçà
d’Amunt!
Després de molts anys, aquest Nadal es tornarà a recuperar una de
les tradicions més arrelades a la nostra terra, un clàssic de l’imaginari
nadalenc català, Els Pastorets.

De la mà de la directora i actriu teatral Mònica Lucchetti,
a partir del mes de juny s’iniciaran els càstings per distribuir els diferents papers de la
representació i començar amb

els assaigs d’Els Pastorets.
Tots hi teniu cabuda! Homes i
dones, infants, joves i adults,
tant si voleu ser protagonistes
com participar en un paper secundari.

No t’ho pensis més i posa’t en
contacte amb nosaltres per
participar al que de ben segur
serà un dels esdeveniments
més importants del proper Nadal al nostre municipi.
Si vols formar part de l’elenc
d’Els Pastorets de Lliçà
d’Amunt
2019,
inscriu-te
abans del 29 de març mitjançant el formulari que trobaràs
al web municipal.
T’avisarem quan comencin els
càstings!

6è Recital poètic popular
L’any 2014 la Biblioteca Ca
l’Oliveres organitzava la 1a
edició del Recital poètic popular amb l’objectiu de donar
la benvinguda a la primavera
amb poesia i amb el propòsit
que fos participatiu.
El dijous 21 de març se celebrarà la 6a edició d’aquest recital que ha anat augmentant
el nombre de participants i on
hi té cabuda tothom, des de
petits a grans, els que volen
llegir un poema i els que només venen a escoltar.
El dia 21 de març coincideix

amb el Dia Mundial de la Poesia declarat per la Unesco i
amb l’entrada de l’equinocci
de primavera.
Com cada any també es comp-

tarà amb l’acompanyament
musical d’alumnes de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes.
I, després del recital, hi haurà
un petit refrigeri.

S’anul·la l’edició d’enguany del Lliçanenc
de l’Any
Aquest any, la ciutadania era
l’encarregada de suggerir candidats a Lliçanenc de l’Any. El
període per fer les propostes
era de l’1 al 10 de febrer. Però,
davant la manca de participació i de propostes, la Comissió
del Lliçanenc de l’Any ha decidit

anul·lar l’edició d’aquest any del
certamen.
De cara l’any vinent, es revisaran
les bases i es donarà un nou aire
al premi.
Recordem que el Premi Lliçanenc de l’Any distingeix anualment aquelles persones físiques

o jurídiques que, per la seva trajectòria, honoren la població.
En la primera edició del 2016 es
va distingir l’entitat Càritas Parroquial; en la segona edició es va
distingir la lliçanenca Maria Soley; i en la darrera edició el premi
va ser per l’Ateneu L’Aliança.
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Sessió de debat per a la
definició dels nous Parcs
urbans de Ca l’Artigues i
Palaudàries
L’Ajuntament ha encarregat
els avantprojectes d’ordenació per les àrees verdes
del Parc de Ca l’Artigues i el
Parc de Palaudàries. Aquests
avantprojectes definiran la
futura forma, usos i activitats d’aquests espais urbans
i, per això, es durà a terme
mitjançant una metodologia
participativa. L’administració
local convida tota la ciutadania a participar en la definició
d’aquests dos parcs urbans.
El passat 23 de febrer es va
dur a terme una primera sessió que va consistir en una

passejada conjunta per observar l’estat d’aquests espais
i ser més conscients dels aspectes positius i negatius actuals. I la segona sessió serà
de debat per grups d’interès
on es definirà com volem que
siguin els nous parcs de Lliçà
d’Amunt.
Les sessions de debat tindran
lloc el dissabte 9 de març (hi
ha hagut un canvi de data!);
a les 11h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues, per al Parc de Ca
l’Artigues, i a les 17h, al Centre Cívic Palaudàries, per al
Parc de Palaudàries.
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Xerrada “Éssers amb cos. Educació
sexual”

Recomanacions per a la
compra a distància

La propera xerrada del Programa de Formació i Suport a les
Famílies porta per títol “Éssers
amb cos. Educació sexual” i va
adreçada a famílies amb fills i
filles de 6 a 13 anys. Tindrà lloc
el dimarts 26 de març, a les
18h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres.
El cos és el gran absent de
l’educació, més enllà de l’Educació Física. Tanmateix, els
infants, des de ben petits, experimenten la seva vida i les
seves relacions des del cos.

Darrerament trobem situacions
de desprotecció de les persones consumidores quan es
realitzen compres a distància.
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
dóna una sèrie de recomanacions a tenir en compte quan es
realitza aquest tipus de compra.

A l’adolescència, les hormones fan un crit d’alerta per tal
que el cos sigui escoltat. Des
del joc a la sexualitat, es parlarà de la importància del cos
i de com acompanyar l’evolució afectivo-sexual dels nens i
nenes.
Aquesta xerrada anirà a càrrec
d’Eva Martínez de l’associació
Arae, mestra, màster en Pedagogia sistèmica i terapeuta Gestalt. És especialista en
Educació emocional i en el
treball pedagògic amb contes

i narracions, amb experiència
en diversos àmbits: famílies,
universitat, docents, persones
educadores d’àmbit no reglat,
etc. És co-autora del llibre
Emocions i família. El viatge
comença a casa (Ed. Graó) i
de Sota la pell del llop. Acompanyar les emocions amb els
contes tradicionals (Ed. Graó).
L’activitat és gratuïta i es diposarà de servei d’acollida per a
infants amb inscripció prèvia a
la biblioteca (b.llicam.co@diba.
cat o 93 860 71 16).

Jornades de portes obertes i període de
preinscripcions als centres educatius
Les preinscripcions escolars
per al curs 2019-2020 estan
previstes per als següents
períodes:
- Educació infantil de segon
cicle, educació primària i
educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9
d’abril
- Batxillerat: primera quinzena de maig
- Formació professional i Arts
plàstiques i disseny: segona
quinzena de maig
Per a més informació: http://
queestudiar.gencat.cat/ca/
preinscripcio/informacio-general/
Prèviament a la presentació
de sol·licituds de preinscrip-

ció, els centres educatius organitzen jornades de portes
obertes per tal que les famílies puguin conèixer com són
i què ofereixen.
Les dates de les jornades de
portes obertes dels centres
educatius del nostre poble
són les següents:
ESCOLES:
- Escola Miquel Martí i Pol: 9
de març, d’11h a 13h
- Escola Rosa Oriol i Anguera:
12 de març, de 17h a 19h
- Escola Els Picots: 19 de
març, de 17h a 19h
INSTITUTS:
- Institut Hipàtia d’Alexandria:

11 de març, de 17 a 19h
- Institut Lliçà: 25 de març,
de 17h a 19h
ESCOLES BRESSOL:
- Escola Bressol Municipal
Nova Espurna i Escola Bressol
Municipal Palaudàries: 27
d’abril, de 10h a 13h

- Què són les compres a distància?
Són totes aquelles transaccions comercials que es fan
sense la presència física i simultània entre empresari/a i la
persona consumidora. Aquesta tècnica de compra i venda
es realitza per internet, correu
postal, televisió (telebotiga),
telèfon, etc.
- Què hem de tenir en compte?
Cal tenir tota la informació necessària, clara i comprensible
del producte o de les característiques de contracte del servei. L’empresa venedora ha de
facilitar sempre la identificació
empresarial i comercial, preu
total, despeses addicionals
si n’hi hagués, procediments
de pagament, com es lliurarà
el producte, quina és la política de desistiment o devolució del producte, i la garantia
legal que té. A més, quan es
tracta de compres per internet,
hauríem de comprovar que a
l’adreça de contacte del web
consti: nom i adreça física de
l’empresa, correu electrònic,
identificació fiscal, telèfon, etc.
També es pot buscar al final de
la pàgina web l’apartat “avís
legal” per consultar quins són
els titulars de la web de venda
o del servei que presta.
- Com ens podem protegir
d’un producte o contractació
de servei que no ens satisfà?
Ens acull el dret de desistiment
que és de particular aplicació
en les compres a distància i

gaudim d’un termini màxim
de 14 dies pel retorn del producte o per desistir del servei
contractat. Algunes empreses,
per política comercial pròpia,
poden ampliar aquest termini.
- Altres aspectes a tenir en
compte
Compareu preus i poseu especial atenció si detecteu que
hi ha grans diferències de
preu en un mateix producte si
es compra a distància o si es
compra directament a les botigues físiques. L’opció més
corrent seria l’opinió d’altres
consumidors.
També hem de tenir en compte
que en les compres a distància
o davant de visites i trucades
comercials a domicili, convé
no facilitar les dades de caràcter personal, dades bancàries
o factures d’altres proveïdors
si no esteu ben segurs de quin
producte o servei esteu contractant. Tampoc signeu res
que no entengueu.
Més informació:
http://consum.gencat.
cat/ca/el-consum/modalitats-de-compra/compres-a-distancia/
o http://www.aecosan.msssi.
gob.es/AECOSAN/web/para_
el_consumidor/ampliacion/
Informacion_Practica_BS/comercio_electronico.htm
Recordeu que podeu consultar
i rebre orientació sobre aquestes i altres informacions a l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC).
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Exposició “Poesia visual”

Durant el mes de març, la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà l’exposició “Poesia visual” de Miquel A. Mercader, un recull de
Poemes Visuals i Poemes Objecte de creació poètico-visual
que no us deixarà indiferents.
Totes les poesies Visuals i Po-

Biblioteca Ca l’Oliveres

emes Objecte que exposa Miquel A. Mercader són fruit de la
reflexió, la composició sensual
i l’alliberament dels sentits.
Es tracta d’una exposició experimental i metafòrica plena
d’intencionalitat i amb un llenguatge visual obert a tot allò
nou.
Miquel A. Mercader és un artista polifacètic que veu art en tot
allò que l’envolta.
L’autor farà una presentació de
l’exposició el dijous 7 de març
a les 19h.

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA.
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES: TAST DE PATÉS
VEGETALS
Dissabte 2 de març
Hora: 12h
A càrrec d’Esbiosfera Ecorestaurant de Cardedeu. Taller on elaborarem i tastarem diferents patés
vegetals.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 15 de febrer. Places limitades.

“Baby Esfèric”, un viatge molt especial
per als més menuts

“Baby Esfèric” és el títol de la
sessió d’aquest mes de març
del Niu de paraules de la Biblioteca.
El Niu de paraules és una activitat adreçada a famílies amb
infants fins als 3 anys, que ofereix l’oportunitat d’apropar els
infants al món de la música, les
paraules i els contes, des de
ben petits, i sempre amb l’objectiu de crear un vincle afectiu
entre l’adult i l’infant.

“Baby Esfèric” és presenta així:
“T’imagines ser testimoni del
naixement del nostre meravellós planeta Terra i compartir-ho
amb el teu nadó? Baby Esfèric
proposa un divertit viatge per
redescobrir i emocionar-nos
amb la nostra llar, amb ulls de
nen. Simpàtics habitants esfèrics ens acompanyaran en
aquesta aventura: les majestuoses meduses ens submergiran en el fons del mar, la tortuga
mil·lenària ens mostrarà el cicle
de la vida, en el nostre bosc les
abelles recol·lectores gaudiran
de la cooperació i la amistat, i
la màgia donarà vida al nostre
ninot de neu a l’Àrtic…”.
Aquesta activitat tan especial tindrà lloc el dissabte 16 de

març a les 11h i anirà a càrrec
d’Aboon Teatre, una companyia teatral que ofereix espectacles innovadors i proposa
experiències que desperten la
imaginació en grans i petits,
acostant la vivència del nadó/
nen a l’adult, creant un espai
harmònic entre aquestes dues
realitats. En un llenguatge de
teatre d’objectes, no infantilitzat, l’amor profund cap a la primera infància i el gran respecte
pels nens i la seva imaginació,
són la seva inspiració. Per a
més informació: http://aboonteatre.com/ca/
Per participar en aquesta activitat cal inscriure’s prèviament
a partir de l’1 de març. Les places són limitades.

Per l’abril, contes i vins
Dins de l’activitat “L’hora del
vermut a Ca l’Oliveres”, la Biblioteca oferirà l’espectacle
“Contes i vins”, un recull de
contes per adults que giren
al voltant de la temàtica del
vi. Contes de verema, contes
d’embriaguesa, contes eròtics, etc. Es tracta d’una sessió
divertida i distesa, que tindrà

lloc el dissabte 6 d’abril a les
12h, on es narraran cinc històries, cadascuna de les quals
es pot maridar amb un vi, que
es presentarà entre narració i
narració.
Aquesta activitat anirà a càrrec
de Clara Saperas i el Celler La
Vinya dels Aspres (DO Empordà).
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Per participar-hi cal inscriure’s
prèviament a partir del 15 de
març. Les places són limitades.
Per a més informació:
https://www.vinyesdelsaspres.
cat/
http://tramoiacultura.cat/
equip/

EXPOSICIÓ “POESIA VISUAL”
Del 4 al 30 de març
Horari: en horari de biblioteca
Recull de Poemes Visuals i Poemes
Objecte de creació poètico-visual A
càrrec de Miquel A. Mercader. L’autor en farà una presentació el dijous
7 de març a les 19h.
CLUB DE LECTURA “DEIXA’M
LLEGIR!”
Dijous 7 de març
Hora: 18h
Parlarem de còmics en general. Si
tens entre 12 i 17 anys, t’agrada llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la biblioteca. Cada primer dijous de mes.
NIU DE PARAULES
Dissabte 16 de març
Hora: 11h
“Baby Esfèric”. T’imagines ser testimoni del naixement del nostre meravellós planeta Terra i compartir-ho
amb el teu nadó? A càrrec d’Aboon
Teatre. Adreçat a famílies amb infants fins a 3 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir de l’1 de març. Places limitades.
CLUB DE LECTURA “LLEGEIXES
AMB MI?”
Dilluns 18 de març Hora: 18h
Farem tertúlia del llibre Erik Vogler y
los crímenes del rey blanco de Beatriz Osés. Si tens entre 9 i 12 anys,
t’agrada llegir i vols passar una
bona estona, informa’t a la biblioteca. Cada tercer dilluns de mes.

TALLER CREATIU
Dimarts 19 de març
Hora: 17.30h
Taller de Primavera. Farem un mòbil per penjar amb els colors de
la primavera. A càrrec de Carme
Romero.
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de març. Places limitades.
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 19 de març Hora: 17.45h
15 minuts de música en directe a
càrrec d’alumnes de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes.
CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimarts 19 de març Hora: 18h
Tertúlia del llibre També això passarà de Milena Busquets. A càrrec
de Lola Tresserras.
SISÈ RECITAL POÈTIC POPULAR
Dijous 21 de març Hora: 18h
Per celebrar el Dia Mundial de la
Poesia i l’arribada de la primavera,
ens trobarem per llegir i escoltar
poesia. Obert a tothom.
CONTES AL VOL
Dissabte 23 de març Hora: 11h
“Benvinguda Primavera”. L’arbre
de l’escenografia, amb les seves
noves fulles, amaga petits poemes, rodolins i cançons que faran
les delícies de grans i petits. A
càrrec de la Companyia Patawa.
Adreçat a famílies amb infants a
partir de 3 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places limitades.
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES: CONTES I VINS
Dissabte 6 d’abril
Hora: 12h
Recull de contes per adults que
giren al voltant de la temàtica del
vi. A càrrec de Clara Saperas i el
Celler La Vinya dels Aspres (DO
Empordà).
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 15 de març. Places
limitades.
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Ajuts a entitats 2019
L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases específiques
dels ajuts a entitats per aquest
any 2019. En el moment de
tancar l’edició d’aquest butlletí,
l’aprovació inicial estava previst
que es publiqués al BOP el 14
de febrer. Transcorregut el termini d’exposició pública de 30 dies
hàbils, que finalitzaria el 28 de
març, si no s’han produït al·legacions, l’aprovació esdevindrà
definitiva. Tot seguit, l’Ajuntament aprovarà les convocatòries
i les comunicarà a la Base de
Dades Nacional de Subvencions
(BDNS) del Ministeri d’Hisenda
per a la seva immediata publicació al BOP, i s’obrirà el termini de
presentació de sol·licituds de 10
dies hàbils, la segona quinzena
d’abril, que es concretarà i serà
convenientment anunciada per
l’Ajuntament per tal que pugui
arribar a totes les entitats.
Les entitats locals que reuneixin
els requisits que consten a les
bases podran presentar-se a les
convocatòries que siguin del seu
àmbit.
Com a novetat d’aquest any,
tant la sol·licitud com tots els
altres tràmits s’hauran de presentar telemàticament, a través
del web municipal http://llicamunt.cat/, amb signatura digital,
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Ad-

ministratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Un cop finalitzat el període de
presentació de sol·licituds, no se
n’acceptarà cap més; per això,
és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins
del període establert.
La documentació i formularis de
sol·licitud estaran disponibles a
la pàgina web municipal www.
llicamunt.cat i també a l’OAC
(Oficina d’Atenció al Ciutadà).
Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament per
aquest any 2019 i els imports
totals amb què s’ha dotat cada
convocatòria són els següents:
Cultura:
- Línia 1. Activitats veïnals per
Festes de Barri: 10.000€
- Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 24.000€
- Línia 3. Participació a la festa
de Carnestoltes en la categoria
de comparsa o carrossa:500€
- Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
- Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de
Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 3.000€
Esports:
- Línia 1.Esdeveniments i actes
esportius puntuals: 6.500€
- Línia 2. Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que pro-

moguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local:
2.000€
Joventut:
- Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació
dels joves del municipi: 2.500€
Educació:
- Projectes adreçats a la socialització dels llibres de text, adquisició de material educatiu i
foment d’activitats socioeducatives i de l’aprenentatge artístic a
nivell educatiu: 7.000€
Acció Social:
- Projectes per al foment de la
igualtat d’oportunitats d’homes-dones o que facin palès el
caràcter transformador de les
experiències i sabers femenins:
550€
Gent Gran:
- Projectes per a la participació
de la gent gran del municipi en
els diferents àmbits de la vida
ciutadana: 1.750€
Cooperació:
- Activitats de sensibilització ciutadana en l’àmbit de la solidaritat
i la cooperació: 1.500€
Barris:
-Realització d’activitats socioculturals als locals socials de
Lliçà d’Amunt: 1.000€
Centres cívics:
- Realització d’activitats socioculturals als centres cívics de
Lliçà d’Amunt: 2.000€

Espai Jove El Galliner
CUINA JOVE
Dimecres 6 de març
Un cop al mes farem tallers de
cuina, receptes fàcils i ràpides
per cuinar sense pares! Vine!
Nosaltres posem tots els ingredients!
TARDES CREATIVES
Dimarts 12 de març
Taller de costura fàcil. T’agradaria aprendre a cosir cosetes senzilles? Has provat alguna vegada
una màquina de cosir? Doncs,
no t’ho pensis i vine a provar-ho!
Dimecres 20 de març
Taller de decoració de testos i
petit tastet de jardineria. S’apropa la Primavera i és moment de
plantar les flors i plantes que
més ens agraden. No t’ho perdis!

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 29 de març
L’últim divendres de cada mes
farem sessió de cinema a l’Espai
Jove el Galliner. Vosaltres trieu la
pel·lícula i nosaltres posem les
crispetes!
* Tots els tallers són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots
inscriure’t
al
web
espaijovegalliner.cat,
trucant
al 93 860 70 01 o enviant un
WhatsApp al 673 930 937.
* Espai Jove El Galliner: Obert
totes les tardes de dilluns a
divendres de 16h a 20h a l’edifici
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.

La Biblioteca, escenari de
la filmació d’un vídeo de
Figueras
La Biblioteca Ca l’Oliveres va
servir d’escenari per gravar part
d’un vídeo de presentació d’una
butaca amb sistema dual dissenyada per l’empresa lliçanenca
Figueras International Seating.
Podeu veure el vídeo en aquest
enllaç: https://bit.ly/2RqbzPQ
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Acords presos en Junta de Govern
Pla d’actuacions de conservació i manteniment del Pavelló
per adaptar-se a la normativa
de protecció contra incendis.
La Junta de Govern Local va
aprovar el Pla d’actuacions per
adaptar el Pavelló a la normativa de protecció contra incendis, com a marc general de les
actuacions a realitzar. També va
aprovar l’execució de les Fases
I i II:
Fase I: Actuacions 4, 5 i 7 –
Adequació de sortides d’emergència existents i enllumenat
d’emergència a normativa, amb
un pressupost de 25.890’65 euros, IVA inclòs.
Fase II.A: Actuacions 1 i 6
– Obertura de noves portes
d’emergència, amb un pressupost de 26.440’06 euros, IVA
inclòs.
Fase II.B: Actuació 3 – Remodelació dels vestuaris sota
grades, amb un pressupost de
26.659’78 euros IVA inclòs.
Fase II.C: Actuació 9.A – Adequació i millora d’instal·lacions
actives contra incendis, amb un
pressupost de 40.605’18 euros,
IVA inclòs.
Projectes del Programa de
treball i formació 2018 de la
Generalitat.
La Junta de Govern Local va
aprovar els següents projectes
a executar mitjançant el Programa Treball i Formació, subvencionats per la Generalitat de
Catalunya:
- Serveis Socials més a prop.
- Campanya d’actualització de
l’inventari d’elements de la via
pública i programació del seu
manteniment.
- Acció temporal de suport a les
llars.
- Fem lluir els nostres equipaments.
- Finalització de la campanya
sobre tinença d’animals de
companya.
Subministrament d’armariets
per les emissores portàtils.

La Junta de Govern Local va
aprovar adjudicar el contracte
de subministrament d’armariets
destinats a l’emmagatzematge i càrrega d e les emissores
portàtils dels agents del cos de
Policia a l’empresa Marma per
un import de 2.627’76 euros IVA
inclòs.
Plaça de Tècnic informàtic.
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases i la convocatòria per proveir 1 plaça de
tècnic/a informàtic/a en règim
laboral interí mitjançant torn
lliure, adscrit al departament de
Noves Tecnologies de l’Ajuntament.
Pla d’inversions en la xarxa
d’aigua 2018.
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar el contracte
per l’execució de les obres del
Lot 3 A del Pla d’Inversions en la
xarxa d’aigua 2018 a l’empresa
Obres i Paviments Llovet SL,
per l’import de 69.282’80 €, IVA
exclòs.
Reasfaltat de diferents carrers.
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar el contracte
per l’execució de les obres dels
Projectes de reasfaltat de diferents carrers de Lliçà d’Amunt a
l’empresa Asfalts de L’Anoia SL,
pels imports i lots següents:
Lot 1.- 45.891’74 euros, IVA exclòs
Lot 2.- 32.478’26 euros, IVA exclòs
Lot 3.- 13.236’71 euros, IVA exclòs
Lot 4.- 8.681’92 euros, IVA exclòs
Lot 5.- 19.092’59 euros, IVA exclòs
Rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per produir
aigua calenta sanitària al Pavelló.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’expedient per a la con-

tractació de les obres del Projecte de rehabilitació de la instal·
lació solar tèrmica per produir
aigua calenta sanitària al Pavelló d’Esports, amb un import
de 33.720’27 euros, IVA exclòs,
així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el contracte. El
procediment de tramitació serà
obert simplificat abreujat.
Pintura viària i instal·lació de
peces de separació de carril.
La Junta de Govern Local va
Aprovar la contractació de pintura viària i instal·lació de peces
de separació de carril a la intersecció del Passegi Sant Valerià
en sentit al Passeig de Can Salgot, per un import de 7.130’71
euros, IVA inclòs.
El Pla Local de Seguretat Viària determina la intersecció del
Pg. Sant Valerià amb el Pg. Can
Salgot, el c. Joan Maragall i el
c. Ramon Muntaner, com a un
punt d’acumulació d’accidents.
La proposta de millora establerta al pla esmentat preveu com
a solució per a l’actual definició
de l’estructura viària la modificació de la traçada del carril de
circulació del Pg. St. Valerià en
sentit al Pg. Can Salgot amb la
variació de l’eix cap a la illeta.
Aquesta opció es podria desenvolupar inicialment amb treballs de pintura i la instal·lació
de peces de cautxú, a mode de
separació de carril, per orientar
la circulació cap al centre de la
rotonda, cosa que incidiria de
manera notable en la reducció
de la velocitat en el moment
d’efectuar la maniobra de pas
per la confluència dels carrers
implicats.
Afegit al conveni per al cofinançament del romanent negatiu del centre d’educació
especial Montserrat Montero.
La Junta de Govern Local va
acordar signar l’addenda al
conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal i l’Ajuntament

de Lliçà d’Amunt per al cofinançament del romanent negatiu
del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero.
Padró de la taxa de manteniment, neteja i conservació de
la xarxa de sanejament, exercici 2019.
La Junta de Govern Local va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
pel Projecte de Cooperació Internacional, Integració i Projecció Esportiva a través del qual
l’entitat ha incorporat a les seves files una jugadora i dos jugadors brasilers, una jugadora
d’Estats Units i un tercer jugador de Camerun.
L’entitat també ha obert una via
de cooperació esportiva infantil
i juvenil a través de la qual dues
famílies del club acolliran dos
jugadors provinents del Congo
i de Mali.
L’Ajuntament farà una aportació
econòmica de 9.000€ al projecte.
Contracte menor pel servei
de repartiment del butlletí
municipal mensual.
La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte menor del
repartiment del butlletí mensual en els disseminats, barris de
Les Oliveres i Can Franquesa, i
equipaments, per un import de
302,5€ (IVA inclòs)/mensuals,
per un termini d’un any.
Projecte de restauració de la
ruta saludable del Pla.
La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres del Projecte
de restauració de la ruta saludable del Pla a l’empresa Moix
Serveis i Obres SL per import
de 119.003,83€ (IVA exclòs).
Conveni de col·laboració amb
el Servei Català de Trànsit.
La Junta de Govern Local va
acordar aprovar i exposar al

públic el Padró de la Taxa de
manteniment, neteja i conservació de la Xarxa de Sanejament corresponent a l’exercici
de 2019, que consta de 6.709
rebuts i suma l’import total de
219.048,84 euros.
Servei de disseny gràfic.
La Junta de Govern Local va
acordar aprovar un any més el
contracte per al servei de disseny gràfic de l’Ajuntament, pel
mateix import de 18,5€/h (IVA
exclòs).
Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 20192020.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’acceptació de la quantitat total que ens dota el present Programa complementari
dins la Línia 1, de 89.672,99€
pels anys 2019-2020.
La Diputació de Barcelona va
aprovar el “Programa complementari de foment de l’ocupabilitat 2019-2020 en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. El Programa
complementari té per finalitat
fomentar actuacions de millora
de l’ocupació de les persones
aturades o desocupades i amb
caràcter específic aquelles que
es troben en col·lectius en situació de risc d’exclusió social, i
promoure la seva inserció socio-laboral i la millora de l’ocupabilitat.
Subvencions de concurrència
competitiva per a projectes,
activitats i serveis d’utilitat
pública, per a l’any 2019.
La Junta de Govern Local va
aprovar inicialment les bases
específiques per a l’atorgament
de subvencions, en el marc de
les bases generals reguladores de la concessió anual de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a
projectes, activitats i/o serveis
d’utilitat pública i interès social,
a atorgar l’any 2019.
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1.- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes de
les sessions plenàries del 29 de
novembre (ordinària) i del 20 de
desembre (extraordinària).
UNANIMITAT
2.- Donar compte del pas d’un
regidor del grup del Partit Popular a regidor no adscrit.
El Ple va donar compte del pas
del regidor Francisco Millán del
grup del Partit Popular a regidor
no adscrit a cap grup.
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcadia.
El Ple va donar compte dels
Decrets d’Alcaldia emesos del
12 de novembre al 31 de desembre de 2018, que van dels
número 1373 al 1535.
4.- Donar compte de la xifra
de població de Lliçà d’Amunt
a 1 de gener de 2018.
El Ple va donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2018 que és de 15.111
habitants.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar algunes dades demogràfiques i d’evolució de la població:
- en 10 anys, les persones
majors de 65 anys han passat
de l’11,46% de la població al
16,23% i la mitjana d’edat, que
era de 36 anys, ha passat a ser
de 41.
- l’any 2017 van arribar a Lliçà
d’Amunt 1.031 persones i en
van marxar 852; el 90% dels
nouvinguts són de Barcelona.
- en 20 anys, la piràmide de
població ha passat de semblar una piràmide d’Egipte a un
arbre de Nadal, la base s’estreny, cada vegada hi ha menys
naixements.
- en relació a les defuncions,
n’hi ha més en el centre urbà,
en segon lloc a Mas Bo (per la
residència que hi ha) i en tercer
lloc a Can Rovira.
- des de fa 2 o 3 anys, els habitants augmenten entre 150 i
170 persones per any.
5.- Aprovació inicial de la Modificació del POUM a les normes urbanístiques zona 22 B.
El Ple va aprovar inicialment la

Modificació puntual del vigent
POUM pel que fa a la normativa
de la subzona 22b sobre construccions agràries.
Un particular va tramitar-ne
aquesta modificació, l’objectiu
principal de la qual és l’admissió, en casos concrets i plenament justificats, de la construcció de magatzems i coberts
agrícoles en aquesta subzona
de protecció especial natural i
forestal.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que el
planejament aprovat qualifica
el sòl no urbanitzable en dos
blocs: sòl rural i sòl protegit; i el
sòl protegit pot tenir un ús agrícola o un ús forestal. En la subzona forestal estava prohibida
la construcció. Amb aquesta
modificació es permet, en casos d’activitats agrícoles que
fa anys que la desenvolupen en
subzona forestal, fer aquestes
construccions, amb determinades condicions.
ERC va dir que la modificació
plantejada era molt esquemàtica i sense restriccions, que
faltava treballar aquesta qualificació i també definir quin és
l’impacte municipal de deixar
fer aquestes contruccions.
També va fer notar algun error
en el planejament com la utilització ambigüa del terme explotació agrària i incongruències
en la distància al límit de la via
pública.
La regidora d’Urbanisme va
contestar que s’estaven barrejant conceptes i que es tractava
de debatre usos.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: A FAVOR
6.- Sanció per infracció al Reglament per la tinença d’animals de companyia.
El Ple va acordar sancionar a
un particular com a responsable d’una infracció molt greu,
prevista en l’art. 64.12 de l’Ordenança, consistent en tenir
gossos o animals potencialment perillosos sense llicència

i, conseqüentment, imposar-li
una sanció d’1.502,53€, a la
vegada que requerir-lo perquè,
en el termini màxim de 15 dies,
tramiti la llicència administrativa de tinença de gossos potencialment perillosos, advertint-lo
que en cas de no donar compliment a aquest ordre s’imposaran multes coercitives d’acord
amb les normes vigents del
Procediment Administratiu.
La regidora de Medi Ambient,
Yolande Rabault, va comentar
que en aquest cas ja s’havien
fet diferents requeriments i que
es tractava de fer complir la llei.
UNANIMITAT
7.- Resolució d’al·legacions i
declarar inaplicable la Modificació del Pressupost 2018.
El Ple va acordar no admetre
a tràmit l’escrit d’al·legacions
presentat per ERC per no tractar-se de cap dels casos establerts a l’article 170.2 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
ERC va votar-hi a favor però
va dir que en altres ocasions
s’havien aprovat modificacions
d’exercicis tancats i, en alguns
casos, amb el pressupost següent ja aprovat.
UNANIMITAT
8.- Afers urgents.
El Ple va votar la urgència del
punt proposat.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ
REGIDOR NO ADSCRIT: A FAVOR
8.1.- Aprovació definitiva del
Pressupost Municipal.
El Ple va acordar desestimar
les al·legacions presentades
per l’empresa Serveis Integrals
Rubatec SA i aprovar definitivament el Pressupost municipal
per l’exercici 2019 amb superàvit inicial, essent l’import de les
despeses de 17.301.073,99€,
dels quals 17.299.173,99€
corresponen a l’entitat i
197.300€ a l’Empresa municipal; i l’import dels ingressos
de 17.362.973,99€, dels quals

17.299.173,99€ corresponen a
l’entitat i 259.200€ a l’Empresa municipal. El Ple també va
aprovar definitivament les seves Bases d’execució i la plantilla de personal.
La secretària accidental va explicar el perquè del rebuig de
les al·legacions presentades
per Rubatec. L’Ajuntament
va extingir el contracte amb
aquesta empresa l’any 2004 i
va començar amb ella un contenciós, ja que l’empresa considera que el procediment per
a l’extinció del contracte no es
va fer correctament i reclama el
pagament d’unes factures que
l’administració local va retornar per no considerar-les pertinents. Rubatec va representar
al·legacions a l’aprovació inicial
del Pressupost 2019 perquè
considera que les factures retornades s’haurien de pagar i
haurien d’estar contemplades
en el pressupost.
El regidor no adscrit, Francisco Javier Millán, va votar en
contra de l’aprovació definitiva
del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019 dient que no tenia en compte una baixada dels
impostos municipals.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: EN
CONTRA
9.- Mocions.
El grup del PSC va presentar
una moció de suport a les
mesures del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere,
proposant al Ple els següents
acords al respecte:
- Reforçar i continuar posant
en valor les mesures contingudes en el Pacte d’Estat en
matèria de violència de gènere
amb l’objectiu de combatre la
violència masclista.
- Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions
d’aquesta violència, el seu
compromís amb les víctimes i
declarar tolerància zero amb els
maltractadors.
- Expressar el seu rebuig a
qualsevol posicionament polí-

tic que propugni l’eliminació o
menyspreu de les mesures de
protecció de les dones enfront
de la violència masclista, així
com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.
- Rebutjar l’adopció de qualsevol tipus d’acord amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures
de protecció de les dones.
- Reforçar les iniciatives per
combatre aquesta xacra i impulsar l’aplicació de la Llei de
mesures de protecció integral
contra la violència de gènere i
la Llei del dret de les dones a
erradicar la violència masclista,
en coordinació amb tots els poders públics.
El PSC va dir que es volia que
Lliçà d’Amunt fós un poble
compromès amb les dones i fés
polítiques contra la violència de
gènere. També va comentar
que la violència de gènere no
és aliena al nostre municipi.
ERC va proposar dues modificacions de terminologia, que es
van acceptar.
ICV-EUiA va condemnar públicament el darrer assassinat
d’una dona el dia anterior a
Reus, la primera d’aquest any a
Catalunya i la sisena d’Espanya.
CiU va manifestar el desig que
algun dia ja no es parli ni s’hagin de presentar mocions en
aquest sentit, la qual cosa voldrà dir que ja no hi ha violència
de gènere. També va expressar
el seu rebuig als partits que
propulgen l’eliminació de les
mesures de protecció a les dones.
El regidor no adscrit, Francisco Javier Millán, va votar-hi en
contra, va dir que també es
mataven homes i, al·legant una
discriminació per sexe, va reclamar anàlisis de les causes i
la substitució de la llei per una
de més àmplia tenint en compte que la violència no té gènere.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar a Millán que respectava la seva opinió, però que
no la compartia, i el decepcionava, perquè els números són
els que són (el 12,5% de les
dones majors de 16 anys han
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sofert violència de gènere alguna vegada en la seva vida, deia
la moció).
ICV-EUiA també va manifestar
la seva vergonya davant les paraules del regidor no adscrit.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: EN
CONTRA
El grup d’ERC va presentar
una moció per a la redacció
de l’Ordenança pel control
de la contaminació lumínica, en els termes especificats
en les memòries d’ordenació,
memòria ambiental i l’informe
de sostenibilitat del POUM.
ERC va comentar que diferents
actuacions privades i també municipals fan necessària
aquesta ordenança.
Tots els grups municipals van
estar d’acord en què s’havia de
redactar aquesta ordenança.
Iniciativa va dir que s’hi està
treballant i l’Alcalde va anomenar algunes accions fetes al
respecte.
UNANIMITAT
El regidor no adscrit, Francisco
Javier Millán, va presentar una
moció per la colocació de la
bandera espanyola i el retrat del Rei a la sala de Plens
a partir de la propera sessió
plenària, per obligació legal.

El PSC va proposar de deixar
sobre la taula la moció, que ja
havia presentat el PP en el seu
moment i s’havia retirat arribant a un acord entre tots els
partits.
El regidor no adscrit no va voler
retirar-la.
Al final de la moció s’apel·lava
al grup del PSC dient que havia pactat amb grups golpistes
i comunistes.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va titllar de desagradable aquesta
part de la moció, va defensar la
pluralitat política i el to cordial
del Ple fins ara, i va rebutjar la
dinàmica populista. alhora que
va exigir respecte, més encara
en un acte públic de representants del poble, que haurien de
donar exemple de comportament.
ERC i CiU també van titllar Millán de voler protagonisme i li
van demanar respecte.
ICV-EUiA va estar d’acord amb
la resta de partits i va mostrar-se orgullós de la seva qualitat de comunista.
Per la seva banda, el PP va
manifestar el seu acord amb la
moció, que ja havia portat a Ple
anteriorment, però el seu desacord amb el to utilitzat.
PSC: EN CONTRA
ICV-EUIA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
REGIDOR NO ADSCRIT: A FAVOR

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): de l’1 al 7 de març
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 8 al 14 de març
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 15 al 21 de març
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 22 al 28 de març
P. Lozano (Bigues): del 29 de març al 4 d’abril
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina,
Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

El grup de CiU va presentar
una moció per l’adhesió al
comunicat impulsat pel Síndic
de Greuges i signat pels expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, en relació a la causa
especial 20907/2017 i en ocasió de l’imminent inici de la vista oral davant la Sala Penal del
Tribunal Suprem, en què demanen mesures alternatives
a la privació de llibertat pels
polítics catalans acusats per
l’1-O perquè puguin afrontar el
judici amb totes les garanties
legals.
CiU va reclamar mesures alternatives perquè els acusats puguin defensar-se d’una manera
coherent.
El PSC va fer notar un error en
la moció que deia que el comunicat havia estat signat per
Pasqual Maragall, i no era així.
El PP va votar-hi en contra i va
dir que les persones signants
del comunicat no els mereixien
confiança.
El regidor no adscrit va considerar la moció lamentable, va
dir que els signants eren de
dubtosa reputació i que es pretenia suprimir la presó preventiva dels golpistes, que havien
fet un cop d’estat en tota regla.
ERC va tornar a demanar a Millán moderació en el llenguatge
i CiU va dir sentir vergonya d’un
representant que insulta constantment.

PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

REGIDOR NO ADSCRIT: EN
CONTRA
10.- Preguntes.
No va haver-hi preguntes.

Francisco Javier Millán
abandona el PP i passa a
ser regidor no adscrit
El regidor Francisco Javier
Millán va comunicar a l’Alcaldia, el passat 17 de gener,
que havia sol·licitat la baixa
del Partit Popular, del que
formava part, i que passaria
a ser regidor no adscrit a cap
grup municipal.

opinió
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Tenir projecte és haver invertit més de 30 milions d’euros en dues legislatures en construir nous equipaments i crear nous serveis

i millorar els existents. Tenir projecte és fer una Biblioteca, dos casals per a la gent gran, dues escoles bressol, un centre d’aten-

ció primària i un llarg etc. Tenir projecte és donar riquesa a un municipi que estava apagat quan vam arribar al govern, amb noves
oportunitats econòmiques i empresarials. Tenir projecte és haver creat l’àrea comercial més gran de tot el Vallès en els últims

10 anys, aportant llocs de treball, valor afegit al nom del nostre poble i garantint un futur per a la ciutadania. Tenir projecte és
haver sanejat els comptes municipals com mai s’havia vist en aquest municipi. Tenir projecte és saber que després de 12 anys
al govern el nostre projecte encara no ha finalitzat. Tenir projecte és desenvolupar l’espai de Can Malé per donar un gran espai

municipal a la ciutadania. Tenir projecte és desenvolupar el centre del poble després de més de 40 anys de marejar la perdiu.
Tenir projecte és saber que hem fet moltes coses però tenir projecte és, sobretot, saber que encara tenim moltes coses a fer.

La legislatura llega a su fin. Es hora de analizar los resultados de la misma y empezar a marcar prioridades para la que viene. Analizando
el trabajo realizado, nos damos cuenta de lo avanzado en nuestros objetivos. Siempre hemos trabajado por un pueblo más descentralizado, y con el objetivo de volcar nuestras políticas en una cohesión social muy necesaria, dada la composición tan dispersa del
mismo. Nuestros proyectos siempre han ido encaminados en una inversión más justa, entre el núcleo urbano y cada uno de los barrios,
destacando las tres centralidades y dotándolas de unos mejores y más amplios servicios. Proyectos como los de Can Malé son una
garantía de avance en la cohesión real de nuestro pueblo. Por otro lado, el proyecto de centro urbano, del que tenemos que destacar
su equilibrio entre la construcción de viviendas sociales y el mantenimiento de las zonas verdes, nos hace estar orgullosos de nuestras
aportaciones. La fira Tenes, el plan agrario, la reconversión de tierras convencionales a ecológicas, los diferentes proyectos de cooperación, etc. nos hace pensar en que ha sido una legislatura en la que hemos avanzado en nuestra visión de pueblo. Un pueblo más justo,
ecológico y solidario, del que nos queda mucho por hacer todavía, pero del que cada día estamos más orgullosos. A partir de ahora,
trabajaremos desde nuestro nuevo espacio político “Lliçà d’Amunt En Comú Podem”, desde donde seguiremos nuestro proyecto para
nuestro pueblo.
Volem donar a conèixer el nostre nou grup municipal Junts per Lliçà d’Amunt, amb el que concorrerem a les eleccions al nostre
municipi. Unes eleccions, que polaritzades o no, creiem seran excepcionals.
El nostre grup té com a primer compromís treballar per Lliçà d’Amunt; ens interessa el present i futur del nostre poble. Una part
del nostres compromisos són: Una economia productiva per a una ocupació de qualitat i un estat del benestar sòlid. La protecció del medi ambient ha de ser part integral de les polítiques públiques i s’ha de valorar conjuntament amb l’impacte econòmic i
social en la presa de decisions. Un poble per les persones, on la igualtat no sigui un repte sinó una realitat.
Aquest present i futur passa per la ciutadania i per les entitats locals que representen la voluntat dels seus membres, entitats sòlides per poder construir una comunitat més pròspera i que han de tenir un paper cabdal en la definició de les polítiques del poble.
Treballarem amb totes les entitats per contribuir en la construcció d’un nou Lliçà.
Us animem a tots a anar a votar a les pròximes eleccions, de forma lliure i democràtica.
ESQUERRA
REPUBLICANA

Aquest serà, per imperatiu de la llei, el darrer escrit d’opinió d’aquest mandat. Quan mirem enrere i recordem aquest darrer quadrienni,
aquesta darrera dècada, veiem un temps que hem de superar. Per superar-lo hem intentat treballar quan hem pogut des del govern
durant uns mesos, i també exercir una oposició responsable, sense estirabots gratuïts. A tots vosaltres us donem les gràcies pel vostre
suport. Gràcies també per la crítica, que ens servirà per aprendre’n més i fer-ho millor. I també les nostres disculpes a tothom que haguem pogut ofendre, de segur que algun n’hi deu haver.
Reprendrem aquesta columna cap al juliol, amb l’enigma de les eleccions resolt i un nou govern a l’ajuntament. Necessitarem tota la
nostra energia per escoltar, per explicar, per convèncer, per entendre. Seran uns mesos en què estarem absents en aquest butlletí municipal, però que seran intensos, trepidants.
Aquí ens retrobarem passades les eleccions. Fins llavors no us deixeu enredar per ningú, sigueu exigents, sigueu ambiciosos i sigueu
responsables. Nosaltres esperem estar a l’altura del que ens demanareu. Per aquest objectiu treballem incansables de fa anys. A reveure!
Desempolvando viejos proyectos. La experiencia nos enseña que, cuando un equipo de gobierno no tiene programa, Improvisa .Deja pasar los días, busca
culpables en lugar de soluciones. Y un enemigo común siempre viene bien. La ”macedonia” política que ha gobernado Lliçà d’Amunt no pactó un programa en
común. Y eso se ha notado. Lo único que les unió fue hacer un cordón sanitario para dejar al PP en la oposición. En 4 años sólo han inaugurado el Casal de la
Gent Gran de Palaudàries, que por cierto el primer ante proyecto se realizó Gobernando el PP, para su construcción en el Local Social de Can Salgot. Después
del Casal le toca a la piscina cubierta. Un proyecto pensado por ERC, ICV-EUiA en el 2006 en una zona Inundable, si si de agua. Ahora se le pide a la Diputación
un estudio para mancomunarlo con la Vall del Tenes. La falta de proyectos ha dejado a los vecinos de Lliçà d’Amunt sin nuevas viviendas de Protección Oficial,
los partidos de la “macedonia” de colores no han sido capaces de continuar los proyectos que dejaron embastados por el PP y el PSC en el año 2015. 96
viviendas públicas que no han llegado a cumplir su finalidad. Solo 11 han pasado a ser de titularidad municipal. Mientras tanto los Fondos de Titulización de los
bancos y la SAREB siguen desahuciando a los vecinos que siguen a la espera de una respuesta municipal a sus situaciones precarias. Eso si para ceder más
de 9000 metros de los Edificios de Biokit, a una empresa privada si que les a dado tiempo. Todos contra el PP... Y a favor de quien?

Entitats i Bústia del lector

TALLER DE DEFENSA
PERSONAL PER A LA DONA

GRATUÏT
PLACES LIMITADES
LLOC: CLUB KARATE SHORIN-RYU
C.RAFAEL CASANOVES,25
LLIÇÀ D'AMUNT

RESERVA LA TEVA PLAÇA A
movemllica@gmail.com

@movemllica

ORGANITZEN

9-3-2019 d' 11 a 13 h

1r CROSS INFANTIL SOLIDARI DE CARNAVAL

opinió

març_ 2019_ 19

organitza:

2-3-2019 a les 11.30 h
Donatiu de 2€ per participar-hi, la recaptació serà
destinada a la Fundació La Marató de TV3.
Dues categories: de 0 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
Lloc: Pinar de la Riera (Lliçà d'Amunt)
Inscripcions: 11 h.
A l'arribada dels corredors: refrigeri, sortejos i alguna
sorpresa més.

Col·laboren:

Activitats
ESPECTACLE INFANTIL
Diumenge 24 de març Hora:
12h
“Xicana”, circ i màgia a càrrec
de la Companyia Xicana Anna
Montserrat. Recomanat per a
tots els públics.
Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: 3€ socis; no socis, fins a 11
anys, 4€; a partir de 12 anys, 5€
Organitza: ateneu l’Aliança

Informació i inscripcions:
Montserrat Riera (665 78 32
05). Places limitades. Es donarà preferència a les persones que no hagin participat
a les anteriors edicions de la
sortida (aquesta és la quarta
edició que s’organitza).
Organitza: Parròquia de Sant
Julià

SORTIDA A LA SAGRADA
FAMÍLIA
Dissabte 23 de març Hora de
sortida: 9h; Hora d’arribada:
13.30h
Visita guiada.
Preu: 10 (autocar); infants,
gratuït
Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) 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
d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
938 415 605
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria II
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Dimecres de Cendra
El Dimecres de Cendra és el primer dia de la Quaresma. Se celebra quaranta-sis dies abans
del diumenge de Pasqua. Aquesta diada pot varia anualment segons com se celebri la Pasqua.
La Quaresma, un costum que es
va fixar al segle IV, són els quaranta dies d’abans de la Pasqua,
tot emmirallant-se en els quaranta dies que Jesús va passar al
desert, on va arribar a ser temptat pel dimoni. Als segles VI i VII
el dejuni va anar adquirint importància com a pràctica quaresmal.
Com que el diumenge es commemora la resurrecció de Crist i,
per tant, no és pràctica habitual
fer-hi dejuni, els cristians només
en feien de dilluns a dissabte (sis
dies) i al llarg de sis setmanes,
així com de dimecres a dissabte
durant la setmana precedent, de
manera que es cobria el període
de quaranta dies. Això va comportar que l’inici de la Quaresma
s’avancés al dimecres previ al
primer dissabte del període.
Aquesta diada, que per als catòlics és dia de dejuni i d’abstinència (igual que el Divendres Sant),
s’imposa un polsim de cendra al
cap dels fidels que van a missa.
Segons la tradició, la cendra s’ha
d’obtenir a partir de la cremació
dels llorers i palmons beneïts el
diumenge de Rams de l’any litúrgic anterior i ha de ser imposada al cap dels fidels en forma
de creu. La denominació prové
d’època tardana (segle X).
La imposició de la cendra, un ritu
oriental de dolor i penitència, és
un signe que ja trobem a l’Antic
Testament. L’Església primitiva
només imposava la cendra als
pecadors públics que se sotmetien al ritu, i eren trets del temple
després de la imposició. La reconciliació es feia el matí del Dijous Sant. El papa Urbà VI hauria
estès, l’any 1091, la imposició de
la cendra a tots els fidels com a
inici del temps quaresmal.

La cendra és símbol de caducitat de la condició humana, signe
penitencial i de conversió, que
ha de ser l’aspecte dominant
durant tota la Quaresma. Durant la imposició de la cendra als
cristians el sacerdot pronuncia
les paraules: “Memento, homo,
quia pulvis es, et in pulverem
reverteris”, és a dir: “Recorda,
home, que ets pols, i en pols has
de tornar”.
L’Enterrament de la Sardina
L’enterrament de la sardina és
un fet que posa fi al carnaval,
alhora que enceta el temps de
quaresma. És una manera de
posar fi al temps de disbauxa,
gresca, etc. i començar el temps
de quaresma, i per tant temps
d’abstinència i de penitència.
L’origen de l’enterrament de la
sardina, cerimònia que es fa a
moltes poblacions del país, prové de l’antiga tradició de sortir
als afores a berenar el darrer dia
de carnaval i fer aquest ritual per
a tancar el període de gresca. El
fet d’enterrar la sardina també
té certes connotacions carnals,
perquè era el darrer dia que es
permetien pràctiques sexuals
abans d’entrar en l’abstinència
religiosa.
Sobre el perquè es diu “enterrament de la sardina”, es parla de
dues hipòtesis, entre altres possibles. “Sardina” era una manera
col·loquial d’anomenar l’espinada o la carcanada del porc, que
tradicionalment s’enterrava just
abans de començar la quaresma
per simbolitzar que s’entrava en
un període de privacions i abstinències, que per altra banda en
aquella època era molt rigorós i

respectat per la societat.
Una altra hipòtesi és que el terme
és importat pel gremi de sabaters de Madrid cap allà al segle
XVI. Es diu que cada dia acostumaven a fer una petita pausa
cap allà a les 11h del matí per
poder fer un mos que els omplís
l’estómac fins a l’hora de dinar,
una cuinera els servia una llesca de pa torrat amb una sardina
i un gotet de vi. Arribant temps
de quaresma, fins i tot la rigorosa
abstinència els privava d’aquesta sardina, i començaren el ritual simbòlic d’enterrar-la prop
del Manzanares, ruixant-la amb
vi de Valdepeñas. En una bota,
posaven una carota de la boca
de la qual en sortia la sardina, i

genda
podeu consultar
l’agenda general
al web de
l’Ajuntament:

després d’enterrar-la, feien un
berenar bevent el vi de la bota.
En altres llocs com Múrcia, on la
celebració és molt multitudinària
i s’ha convertit en la festa més
important de la seva comunitat
autònoma, se celebra durant les
Festes de Primavera i adquireix
un sentit diferent, festejar el final
de la Pasqua.

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

