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Tot i la crisi , tot i que vivim temps adversos que no ajuden gens, en aquests darrers
anys, amb els objectius i les idees molt clares, i amb esforç i dedicació, hem estat
capaços de fixar les bases per encarar el progrés i el futur de Lliçà d’Amunt amb
solvència i garantia.

Les Hisendes municipals estan sanejades, el pressupost és ambiciós i el nou Pla
General d’Ordenació Urbana, que fixa les pautes per un creixement ordenat i sostenible
del nostre poble del segle XXI , està aprovat.

Tenim totes les eines esmolades per seguir treballant amb il•lusió i de valent per a què
Lliçà d’Amunt sigui un model a seguir, posant, encara més, l ’accent en la formació
continuada i l ’ocupació amb acords amb empreses del poble i amb plans ocupacionals.

Podem sentir-nos molt orgul losos i anar amb el cap ben alt de veure com, en pocs anys,
Ll içà d’Amunt ha evolucionat tan ràpidament. Hem deixat el segle XX i hem entrat al
segle XXI amb molta força. El gas natural, la fibra òptica, tenir una bibl ioteca, un segon
centre de d’atenció primària, un centre de rehabil itació físic, dues escoles bressol, un
nou casal de la Gent Gran, una promoció pública de 64 habitatge, dues deixal leries,
locals socials als barris, noves urbanitzacions i nous polígons industrials que han de
donar treball als nostres joves i aturats, mil lores en la xarxa viària, en la xarxa elèctrica,
en l ’enl lumenat públic i en la xarxa de sanejament, són clars exemples d’aquesta trans-
formació.

I no volem que s’aturi, perquè el poble de Lliçà d’Amunt sempre es mereix més i, per
això, seguim treballant com si fos el primer dia, amb la complicitat i l ’ajuda dels
l l içanencs i de les l l içanenques.
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És usuari/ària dels Centres Cívics i quin ús en fa?

A finals de gener es va tornar a reprendre la Nit de l 'Esport en la
que es reconeix la tasca feta pels esportistes del nostre municipi.
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si
els l l içanencs i l l içanenques practiquen algun esport i , en cas afir-
matiu, si el practiquen a nivel l de competició. El resultat ha estat
que, de les 75 persones que han participat a l 'enquesta, un 67%
ha dit que no practica esport; un 1 7% ha respost que practica es-
port però que no competeix; un 8% ha contestat que practica es-
port i competeix; i un 8% ha assenyalat l 'opció No sap/No
contesta.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a
la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al
mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges so-
bre el total de respostes.
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Salutació de l'Alcalde

Enquesta ciutadana

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

El trànsit de vehicles, afectat per les
obres del nou nus d'enllaç amb la C-1 7
Des de principis d'any i fins al maig, els treballs de millora de la
connexió entre la C-1 7 i la BV-1 432 comportaran restriccions de trànsit a
les sortides de Lliçà d’Amunt de la C-1 7.

Les obres que el
Departament de Territori i
Sostenibil itat de la Generali-
tat de Catalunya està
executant a la connexió
entre la C-1 7 i la carretera
BV-1 432, que uneix
Granollers i Ll içà d’Amunt,
comportaran afectacions al
trànsit fins al maig. Aquestes
restriccions consisteixen en
l’el iminació dels girs a
esquerres a les
incorporacions i sortides de
la C-1 7 des de la BV-1 432.
Els treballs tenen com a
objectiu mil lorar la capacitat i
la seguretat de l’actual
enllaç, format actualment per
dos encreuaments en forma
de T amb carrils centrals
d’espera. Així, se suprimiran
les interseccions actuals i en
el seu lloc es construiran
dues noves rotondes. A més,
se substituirà el ramal

d’incorporació a la C-1 7 en
sentit nord (Vic-Ripoll) per un
de nou que permetrà una
mil lor incorporació a la via i
més fluïdesa en la circulació.
Aquesta actuació també
inclourà la construcció d’un
nou vial des d’una de les
rotondes previstes per
accedir al sector industrial
de Can Montcau.
Les obres, que van
començar el maig passat,
tenen un pressupost de 3,1
MEUR.
Davant d'aquesta afectació
del trànsit de vehicles, des
de l'Ajuntament es proposen
dos itineraris recomanats,
per tal d'evitar
desplaçaments innecessaris:
- Per a les persones que es
dirigeixin al sud del municipi,
a Lliçà centre sud o als
barris de Ca l'Esteper, Can
Salgot, Pinedes del Vallès i

Ca l'artigues es recomana la
sortida per Lliçà de Vall des
de la C-1 7.
- En canvi per a l'accés a la
zona nord del terme
municipal, a la zona nord del
centre i als barris de Pineda
Feu, Can Farell o Ca
l'Artigues nord, es recomana
la sortida de la C-1 7 direcció
Caldes de Montbui.
La sortida de la C-1 7 Lliçà
d'Amunt – Granollers, que
enllaça amb la carretera BV-
1 432, estarà tallada, tant
provinent de Barcelona com
de Vic.
Es mantindrà el trànsit per la
carretera BV-1 432, que va
de Lliçà d'Amunt a
Granollers, en ambdues
direccions. Així mateix,
també estarà habil itada la
incorporació a la C-1 7,
venint des del municipi, en
direcció Barcelona o Vic.

La Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona va
acordar, el passat 1 8 de
desembre, la publicació del
Pla d'Ordenació Urbanístic
Municipal (POUM) de Lliçà
d'Amunt.
El POUM es va aprovar pro-
visionalment al febrer del
201 3 (PSC-a favor; PP-a fa-
vor; ERC-en contra; CiU-a
favor; ICV-EUIA-va excusar
la seva assistència al Ple) i la
Comissió Territorial d'Urba-
nisme va aprovar-ne definiti-
vament un text refós el
passat 4 de juny, que donava
cabuda i resposta a aspectes
que el Departament de Terri-
tori i Sostenibil itat deixava
sense resoldre o desestima-
va. Aquest text refós quedava
pendent de la verificació pel
Ple municipal. Tot i això, la
Comissió Territorial
d'Urbanisme va fer constar
en el seu acord d'aprovació
que es procediria a la
publicació del Text refós
transcorregut un període de
tres mesos.
Al Ple extraordinari 29 de se-

tembre, sol· l icitat per l'oposi-
ció, no es va aprovar el Text
refós del POUM de Lliçà
d'Amunt, donat que cap
postura va obtenir els vots
suficients (PSC- a favor; PP-
a favor; ERC-en contra; CiU-
abstenció; ICV-EUiA-en con-
tra; la regidora no adscrita-en
contra).
El passat 1 8 de desembre,
en la sessió de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Barcelona, es va fer efectiva
la subrogació de la verifica-
ció del Text refós del POUM
de Lliçà d'Amunt i l 'acord de
publicació.
Una vegada es publiqui en el
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC)
entrarà en vigor el nou
planejament.
La consulta pública es podrà
fer quan la Generalitat faci la
publicació en el Registre de
planejament urbanístic de
Catalunya.
http://territori.gencat.cat/ca/0
6_territori_i_urbanisme/activit
at_urbanistica/comissions_d
urbanisme/

La Comissió Territorial
d'Urbanisme aprova la
publicació del POUM

Itineraris recomanats

Canvi d'horari d'atenció
al públic de l'Ajuntament
Des del d ivendres 2 de gener, el nou horari
d 'atenció al públ ic de l 'Ajuntament de Ll içà d 'Amunt
és el següent:

De di l luns a divendres, de 8 a 1 4 h.
Di l luns, de 1 6 a 1 9 h.
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El còmic serà el protagonista del mes de
febrer a la Biblioteca
Les activitats del mes de febrer de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres giraran
entorn al món del còmic.

Dimecres 25 de febrer a les 1 8h
RECREA’T: TALLER DE CÒMIC
“Descobrint el còmic. Primers passos al món de la vinyeta”. A càrrec de Rocío Vidal.
Adreçat a joves de 8 a 1 2 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Dimarts 1 7 de febrer a les 1 7.30h
TALLER CREATIU
Es decorarà un pot de l lapis amb una tira còmica.
A càrrec d’Agnès Navarro i Carme Romero.
Adreçat a infants de 4 a 8 anys.
Places l imitades. Inscripció prèvia.

Del 5 al 28 de febrer
EXPOSICIÓ: "CÒMICS I MÚSICA"
Lluís Sardà, apassionat dibuixant de còmics, ens presenta un dels seus treballs en els que
mostra l’energia, temperament, color i, per suposat, humor propi dels còmics, tot això
banyat amb un estil molt personal.
Juga al joc de l'exposició i entra en el sorteig d'un dels dibuixos:
En l’exposició “Còmics i música” trobareu diferents personatges del món de la música, en
format caricatura, que caldrà relacionar amb l’esti l musical. D’entre tots els participants que
hagin encertat bé, se sortejarà un dels dibuixos exposats.

Dissabte 28 de febrer a les 11 h
COMICÒMIX
Activitat l iterària que té per objectiu incentivar la lectura als nens i nenes mitjançant la
presentació il•lustrada dels còmics i personatges més divertits, famosos, històrics,
interessants i l legits del fascinant món de les historietes dibuixades. Mitjançant làmines de
gran format, una maleta “màgica” amb objectes relacionats amb els personatges i un
mapamundi es tractaran diversos còmics i personatges, començant pel TBO, en Patufet i el
Cavall Fort, passant per Ot el Bruixot, Jep i Fidel, Lucky Luke, els Barrufets, Jan i
Trencapins, Mortadelo i Filemón, Astèrix el gal, Spyderman i Doraemon entre altres.
Adreçat a infants a partir de 4 anys, joves i adults.

Recital Poètic Popular de l'any passat

Tornen els "Instants
musicals" a la Biblioteca
Amb l’objectiu de dinamitzar
l ’àrea de música de la
bibl ioteca i de donar a
conèixer els joves intèrprets
del municipi, a partir del mes
de febrer l ’Escola de Música
de la Vall del Tenes tornarà
a oferir, com l’any passat,
una petita audició musical a
la planta baixa de la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres. Els
“Instants musicals” tindran
l loc el primer dijous de mes

a les 1 9h i el segon
dimecres de mes a les 1 8h, i
tindran una durada d’uns 20
minuts.
El mes de febrer podrem
escoltar els següents alum-
nes:
- Dijous 5 de febrer a les
1 9h: Roger Bergadà, piano
- Dimecres 11 de febrer a
les 1 8h: Anna González i
Meritxel l Martínez, duo de
guitarres

Preparats per recitar?
Des de la Bibl ioteca ja es-
tan començant a preparar
la 2a ed ició del Reci tal
Poètic Popu lar que es farà
el d ivendres 20 de març i
que s’organ i tza per donar
la benvinguda a la
primavera amb poesia.

Per això, an imem tots
aquel ls i aquel les que us
vingu i de gust l leg i r un
poema, sigueu peti ts,
joves o grans, que us
inscriviu a la bibl ioteca.
Ten iu temps fins el 1 3 de
febrer.

Hora del conte en anglès a
Contes al vol
El divendres 27 de febrer a
les 1 7:30h a la Bibl ioteca
tindrem l’Hora del conte en
anglès a càrrec de l’Escola
d’Anglès del municipi.
En aquesta sessió
s’explicarà el conte “A
Squash and a Squeeze”, en
el qual una grangera es
queixa que casa seva és
molt petita i demana consell
a un savi. El savi l i diu que
faci entrar tots els animals
de la granja a la casa. Quan
els té tots a dins, la dona
torna a cridar al savi i l i

demana explicacionsc
En acabar la sessió es farà
una manualitat relacionada
amb el conte.
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Recordem que fins al 1 5 de
febrer, la Biblioteca Ca
l’Oliveres torna a oferir el
servei de sala d’estudi en caps
de setmana per a aquells
estudiants que necessitin
preparar-se els exàmens.

Servei de sala d'estudi en
caps de setmana a la
Biblioteca

L'horari és: els dissabtes de
1 6h a 20h i els diumenges, de
1 0h a 1 4h.
Es tracta d'un servei exclusiu
de sala d’estudi. La biblioteca i
la resta de serveis romandran
tancats en aquest horari.

Febrer de 201 5

Nou dipòsit d'aigua potable
Per Decret d'Alcaldia, el
passat 24 de desembre, es
va aprovar inicialment el
Projecte de dipòsit d'aigua
potable del Turó d'en Puig
per a l 'abastament del Polí-
gon de Can Montcau, consi-
derades obres
complementàries al Projecte
d'Urbanització del Polígon
Industrial del sector discon-
tinu Can Montcau-Can Malé.
Aquest dipòsit tindrà una
capacitat de 1 .500 metres
cúbics, volum superior a la
previsió de necessitats de
reserva pel total del Polígon,
un cop estigui edificat.
Es construirà al costat dels
dos dipòsits existents actu-
alment, d'en Puig i d'ATLL, a
la intersecció entre el Camí
del Turó i el carrer de Fran-
cesc Macià. Juntament amb
la construcció del nou
dipòsit es refarà el sistema
d’interconnexió dels actuals
de manera que els tres
treball in en paral•lel , actuant
a la pràctica com un de sol.

L’Ajuntament ha fet públi-
ques les convocatòries dels
ajuts a entitats per aquest
any 201 5 i n'ha aprovat les
bases específiques.
Les entitats locals que
reuneixin els requisits que
consten a les bases
específiques poden
presentar-se a les
convocatòries que siguin del
seu àmbit.
El període per presentar les
sol· l icituds és del 1 4 al 25 de
febrer, ambdós inclosos. Un
cop finalitzat aquest període
no s'acceptarà cap més sol· -
l icitud; per això, és molt
important que les entitats
presentin les sol· l icituds dins
del període establert.
Els documents estaran dis-
ponibles a l’OAC (Oficina
d’Atenció al Ciutadà) i a la
pàgina web municipal: www.
ll icamunt.cat.
Les convocatòries d'ajuts a
entitats que ofereix
l’Ajuntament per aquest any
201 5 i els imports totals amb
què s'ha dotat cada convo-
catòria són els següents:
Cultura:
- Línia 1 . Activitats veïnals
per Festes de Barri: 8.000€
- Línia 2. Activitats d’interès
cultural al propi municipi:
1 9.000€
- Línia 3. Participació a la
festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o
carrossa:500€
- Línia 4. Elaboració de car-
rosses que participin en la
gran cavalcada de Reis:
500€

Convocatòries de
subvencions per a entitats

- Línia 5. Desplaçament en
activitats que promoguin el
nom de Lliçà d'Amunt fora de
l'àmbit local: 3.000€
Esports:
- Esdeveniments i actes
esportius puntuals: 3.000€
Joventut:
- Projectes per a la cohesió
social, emancipació i partici-
pació dels joves del municipi:
2.500€
Educació:
- Projectes adreçats a la so-
cialització dels ll ibres de text i
adquisició de material edu-
catiu: 3.000€
- Benestar i Família:
- Projectes per al foment de
la igualtat d'oportunitat d'ho-
mes-dones o que facin palès
el caràcter transformador de
les experiències i sabers fe-
menins: 550€
- Gent Gran:
- Projectes per a la participa-
ció de la gent gran del muni-
cipi en els diferents àmbits
de la vida ciutadana: 1 .000€
- Participació Ciutadana:
- Realització d'activitats sòci-
oculturals als locals socials i
centres cívics de Lliçà d'A-
munt: 2.000€
- Cooperació:
- Activitats de sensibil ització
ciutadana en l'àmbit de la
solidaritat i la cooperació:
1 .500€

L'amor, tema central de la Festa de
Carnaval d'enguany

La festa de Carnaval
comptarà, com cada any,
amb una rua i un concurs
de disfresses.
Aquesta edició, el pregó es
farà abans d'in iciar la rua,
a les 1 8h, des del balcó de
la Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres.
La rua de Carnaval , des
d 'aquest punt, recorrerà
els carrers Castel ló de la
Plana, Folch i Torres, Al i-
ança, Anselm Clavé i Ba-
ronia de Montbui , fins
arribar al Pavel ló d 'Esports.
Enguany, la carrossa prin-
cipal i tota l 'ambientació
portaran motius relacionats
amb l 'amor, coincid int amb
la festivi tat de Sant Valentí.
Una al tra novetat és que
s'ha creat una etiqueta
#carnavalal l iça perquè la
gent pugui compartir les
fotos de la seva disfressa i
de la rua a les xarxes soci-
als. Aquesta mateixa eti-
queta s'uti l i tzarà per
informar a les xarxes soci-
als de tot el relacionat amb
el Carnaval .
Un cop al Pavel ló d 'Es-
ports, tindrà l loc el
l l iurament de premis del
concurs de disfresses.
Les bases i els premis del
concurs de disfresses es
poden consul tar al web
municipal www. l l ica-
munt.cat i /o al blog de la

L'Ajuntament i la Comissió de Festes han organitzat la festa de
Carnaval, que aquest any tindrà l loc el dissabte 1 4 de febrer,
coincidint amb la festivitat de Sant Valentí.

Comissió de Festes www.-
lacomissio.blogspot.com,
on també es podran con-
su l tar els "manaments" a
compl ir del 9 al 1 3 de fe-
brer per començar l 'ambi-
ent festiu .
Les inscripcions al concurs
de les categories de
disfressa ind ividual , de
parel la i de grup es faran a
l 'era de la bibl ioteca, el
mateix d ia, de les 1 7.30h a

les 1 8h.
Per final i tzar la festa, h i
haurà música per bal lar.
En el pavel ló h i haurà ser-
vei de bar.

Rua de l'any passat

D’aquesta manera, la
capacitat del conjunt
passarà de 1 250 m3 a 2750
m3, augmentant la reserva
d’aigua disponible per al
poble.
El pressupost de les obres
és de 21 0.640,57 euros, IVA
exclòs, i és assumit
íntegrament pels promotors

privats del Polígon, Mango i
Biokit.
L'execució de l 'obra recau
en la Junta de Compensació
del Pla Parcial Sector dis-
continu Can Montcau-Can
Malé, qui encarrega a
COMSA tota la part d’obra
civi l i a AQUALOGY la part
d’obra hidràul ica.
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2a Jornada empresarial de Networking

De les perspectives que es
presenten amb el
ressorgiment de la
dinamització econòmica en
general, del resultat del
desenvolupament del polígon
industrial de Can Montcau
amb la implantació
d'empreses multinacionals de
reconegut prestigi cadascuna
dins del seu sector, de la
necessitat de continuar
impulsant i donant suport a
l’activitat del teixit empresarial
del municipi, i del compromís
adquirit en el seu moment per
continuar organitzant cada
dos anys una jornada
d’intercanvis empresarials,
sorgeix la necessitat d’impul-
sar, per part de l'Ajuntament,
una nova jornada empresa-
rial de Networking, que se
celebrarà el proper 1 3 de fe-
brer.
El mes de maig del 201 3 es
va celebrar la primera

jornada empresarial de
Networking, organitzada per
l'Ajuntament.
Aquestes jornades consistei-
xen a reunir un nombre
d’empresaris d’un àmbit
territorial per donar-los a
conèixer entre ells, amb la
finalitat que interactuïn,
intercanviïn i promocionin els
productes de la seva
empresa o activitat en un
temps determinat.

L’èxit de la primera jornada,
amb la participació de més
de 80 empresaris d’arreu i la
col•laboració desinteressada
d’empreses multinacionals de
la població, posant al servei
de l’organització les
instal•lacions per acollir als
participants, va ser un repte
assolit i un valor afegit que
els empresaris van
manifestar als organitzadors
al concloure la jornada.

La segona jornada d'intercanvis empresarials organitzada per
l 'Ajuntament tindrà l loc el proper 1 3 de febrer.

1 0 anys d'Escola Bressol Municipal
Palaudàries
El setembre de 2004, envoltada d’un entorn natural meravellós, un equip
docent i no docent engegava un somni fet realitat: L’Escola Bressol
Municipal Palaudàries.

Els infants amb mirades,
somriures, plors, i l•lusions i,
sobretot, un munt de
vivències han fet créixer
aquesta escola bressol.
Durant aquests anys, l 'Esco-
la Bressol Municipal Pa-
laudàries ha acompanyat les
famílies en l’educació dels
fil ls/es, ensenyant-los a
créixer amb autonomia i se-
guretat, i a compartir i esti-
mar.
Per commemorar aquest 1 0è
aniversari, l 'escola bressol
municipal Palaudàries ha or-
ganitzat una festa, on estan
convidades totes les perso-
nes que han format part de la
història d'aquesta escola
bressol. La festa tindrà lloc el
dissabte 21 de març a la
mateixa escola bressol, on
recordarem moments viscuts

i ens retrobarem per passar
una bona estona.
Serà un festa participativa

que comptarà amb un es-
morzar, animació i un recull
fotogràfic.

Escola Bressol Municipal Palaudàries

Vine i aprèn català
El Consorci per a la Nor-
mal i tzació Lingüística or-
gani tza cursos de català
presencials i en l ín ia; a
Ll içà d 'Amunt proposa de
fer-ne un d'Intermedi 2.
Aquest curs tindria l loc els
d i l luns i d imecres, de
1 9.30h a 21 h, a la sala po-
l ivalent de la Pol icia Local .
Les persones que estigu in
interessades en aquest
curs han d'inscriure's del 4

al 1 3 de febrer, de di l luns a
di jous, de 1 6h a 1 9.30h, o
els d ivendres, de 1 0h a
1 3h, a la Bibl ioteca Ca
l 'Ol iveres.
També es fan cursos
d'al tres nivel ls a al tres po-
blacions de la comarca.
Per a més informació: Bi-
bl ioteca Ca l 'Ol iveres (C.
Castel ló de la Plana, 1 1 -
Ll içà d 'Amunt; Tel . 93 860
71 1 6; www.cpnl .cat).

L'Ajuntament organitza un Curs de carretiller

A qui s'adreça: a persones empadronades a Lliçà d'Amunt en situació d'atur, en
edat laboral (a partir de 1 8 anys) i inscrites al Servei d'Ocupació Local.
Inscripcions: les persones interessades han d'inscriure's a l 'Ajuntament del 2 al
1 3 de febrer
Documentació que cal aportar: acreditacions dels requisits corresponents.
Per a més informació: telèfon 61 0 86 1 7 75 (de 9h a 1 3h).
Les places són limitades.

Aïllament tèrmic a l'institut
Hipàtia d'Alexandria
Aprofitant les vacances de
Nadal , l 'Ajuntament ha aca-
bat d'aïl lar tèrmicament
l ' insti tut Hipàtia d'Alexandri-
a.
Les aules ja estaven aïl la-
des però quedava pendent
la zona del vestíbul , sense
aïl lant, i de l 'escala, amb un

aïl lant insuficient.
En aquestes dues zones
s'ha sobreposat en els fal-
sos sostres materials aï-
l lants adequats.
Les obres han anat a càrrec
de l 'empresa Diaterm Foc,
SL i han tingut un cost de
3.460 euros, IVA exclòs.

1 a Jornada empresarial de Networking
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Asfaltage de l'entorn de la rotonda de Ca
l'Artigues
El passat desembre, es van
dur a terme les obres de re-
posició de l 'asfalt des de la
rotonda de Ca l'Artigues fins
al gir amb el carrer del Camí
de Ca l'Artigues.
Després, s'ha tornat a pintar
la senyalització viària.
Aquesta mil lora s'ha antici-
pat a l 'asfaltat general de
flonjal ls.

Tallers sobre l'ús de
dispositius mòbils
Durant el mes de març, la
Biblioteca Ca l’Oliveres
participarà en la 2a edició del
projecte de tallers de
“Capacitació digital” que
convoca la Fundació Pere
Tarrés juntament amb la
Fundació Vodafone.
Es tracta d'un projecte de
formació dirigit a un públic
major de 55 anys i centrat en
l’ús de dispositius mòbils.
Els monogràfics que tindran
lloc durant el mes de març
seran de nivell bàsic i es
portaran a terme els dimarts i
dijous de 1 8h a 20h.
Les inscripcions es podran
fer a partir del 9 de febrer i un
dels requisits indispensables
és que es tinguin 55 anys o
més. Tindran prioritat les
persones empadronades al
municipi. Les places estan
limitades a 1 2 per monogràfic
i cada participant haurà de
portar el seu dispositiu mòbil.

Inicia’t. Destinat a persones
que tenen nocions molt
bàsiques o s’inicien a l’ús
dels dispositius mòbils:

MI.1 Com funciona el teu
mòbil?
Coneix les possibil itats i
avantatges de tenir un telèfon
mòbil intel•l igent. Tipologies
de dispositius mòbils i anàlisi
de les diferències amb altres
dispositius digitals. Botons i
connexions externes.
Sistemes operatius,
escriptori, calaix d’aplicacions

i icones bàsiques.
Configuració d’ajustament
del mòbil: pantalla, bateria,
seguretat bàsica i millores
d’accessibil itat.
Calendari: Dimarts 3 i dijous
5 de març, de 1 8h a 20h

MI.2 Les aplicacions
(App’s)
Què és una aplicació? I un
widget? Aprèn els tipus
d’aplicacions que existeixen i
com configurar-les. Gestió de
les aplicacions: compra i
descàrrega, instal•lació,
desinstal•lació, actualització.
Quin espai ocupen en el
nostre dispositiu i quins
permisos sol•liciten i
acceptem? Practicarem amb
aplicacions com l’Agenda de
contactes, el navegador, jocs,
el rellotge, calendari,
calculadora, mapes.. .
Calendari: dimarts 1 0 i dijous
1 2 de març, de 1 8h a 20h

MI.3 Internet: què és i com
connectar-nos. Enviament
de missatges digitals:
correu electrònic,
Whatsapp i SMS.
Aprèn a connectar el teu
mòbil a Internet i els diferents
tipus de connexió. Util itza les
aplicacions de navegadors i
cercadors i les aplicacions de
missatgeria com Whatsapp i
Correu electrònic i la seva
configuració per enviar, rebre
i esborrar missatges.
Calendari: dimarts 1 7 i dijous
1 9 de març, de 1 8h a 20h

Nous espais lúdic i de salut
Els jocs de la zona infanti l
del Parc del Tenes ja s'han
renovat. Per altra banda,
uns metres més enl là, al

Pinar de la Riera, s'han ins-
tal · lat cinc elements per
fomentar la pràctica de
l 'exercici físic.

Impermeabilització del Pavelló d'Esports
El passat mes de gener van
començar les obres de im-
permeabil ització del Pavelló
d'Esports, concretament de
la coberta incl inada, de la
coberta plana i de les faça-
nes, per tal de donar solució
a les fi ltracions d'aigua.
Les obres van a càrrec de
l'empresa Monobi Inversions
SL, per un import de 77.797,
67 euros, IVA exclòs.

Matrícula gratuïta al gimnàs del Pavelló
amb les inscripcions de febrer

Amb el triple objectiu de fo-
mentar la pràctica de l 'es-
port, ajudar econòmicament
a les persones que vulguin
practicar-lo i promoure el
gimnàs del Pavelló, la regi-
doria d'Esports torna a oferir
la matrícula gratuïta a totes
aquelles persones que s'a-
puntin al gimnàs durant el
mes de febrer. Et pots estal-
viar fins a 27 euros.
El preu bàsic de l 'abona-
ment al gimnàs és el
següent:
- Abonament mensual: 27€
quota mensual i 27€ quota
de matrícula.
- Abonament per a majors
de 60 anys empadronats:
1 3,50€ quota mensual i
1 3’50€ quota de matrícula.
- Abonament per a majors
de 60 anys no empadronats:
21 € quota mensual i 21 €
quota de matrícula.
Recordem que l'abonament
al gimnàs inclou totes les ac-
tivitats dirigides (aeròbic,
steps, GAC, tonificació,
manteniment, pilates,
TBC.. .), la sala de fitness i la
zona de relaxament amb
bany de vapor i hidromas-
satge (dil luns i dimecres per
a dones; dimarts i dijous per
a homes; divendres, mixta).

Altres descomptes

A part de la matrícula

Les persones que s'apuntin al gimnàs del Pavelló d'Esports durant el
mes de febrer no hauran de pagar la matrícula.

gratuïta amb les inscripci-
ons de febrer, la Regidoria
d'Esports ofereix altres
descomptes per abonar-se
al gimnàs al l larg de l 'any,
adreçats a les persones
empadronades al municipi:
- Per a membres d’una
mateixa famíl ia: 25% de
descompte en la quota
mensual.
- Per a famíl ia nombrosa:
descompte en la quota
mensual d’un 25% un
membre i del 50% dos o
més membres.
- Per a aturats: 50% de
descompte en la quota
mensual.
- Per a majors de 60 anys:
50% de descompte en la

quota mensual.

Un dia de prova

També hi ha la possibi l itat
de pagar una entrada
puntual de 6€ i gaudir d’un
dia al gimnàs del Pavelló.
Podràs accedir a les classes
dirigides i a la zona de rela-
xament.

Per a més informació: Pa-
vel ló d'Esports (c. de Jaume
I , 30) o telèfon 93 860 70
25, de dil luns a divendres,
de 8h a 1 3h i de 1 6.30h a
22h; també a través del cor-
reu electrònic esports@ll i-
camunt.cat.

Activitats dirigides
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Recordatori sobre la targeta
de la deixalleria i la bonificació
de la taxa de residus

Gràcies a la targeta
d’usuari/ària de la
deixal leria, implantada l’any
2011 , ja no és necessari
anar a l ’Ajuntament ni a
l ’Oficina de Gestió Tributària
per gaudir de la bonificació
del 1 5% sobre la taxa de
residus.
Cada vegada que la persona
usuària ha visitat la
deixal leria s’ha registrat
informàticament. Això
permet a l ’Ajuntament
comprovar el compliment de
les condicions d’apl icació del

descompte (anar un mínim
de 1 0 vegades a la
deixal leria de manera
repartida durant l ’any).
Les persones que vulguin
obtenir la targeta cal que la
sol•l icitin a l ’OAC de
l’Ajuntament abans del 28
de febrer. Les dades que
heu d’aportar són:
• Nom i cognoms del titular
de la taxa de residus
• Còpia del rebut de la taxa
de residus de l’any anterior
• Adreça exacta del domici l i
de residència

Recordatori per a les famílies
que fan compostatge
domèstic

Les famílies que facin
compostatge domèstic de la
fracció orgànica (restes de la
cuina i del jardí) poden
obtenir una bonificació sobre
la taxa de residus, aquest any
del 1 5%, que es pot sumar al
1 5% de la bonificació per ús
de la deixalleria.
És important recordar que
tant les famílies que vulguin
començar a fer-ho com les
famílies que ja ho estan fent,

bé sigui a través de la
campanya de l’Ajuntament o
bé per iniciativa pròpia, cada
any han de sol•licitar per
escrit la bonificació a
l’Organisme de Gestió Tri-
butària, situat al primer pis del
número 6 del carrer de
Rafael de Casanova (horari:
de dilluns a divendres de 8’30
a 1 4 hores). El període per
sol•licitar-la acaba el 28 de
febrer.

Víctor Noguera és el Jove Galliner de
l'Any 201 4
El premi valora la tasca feta pel jovent, la participació activa amb la
regidoria i la implicació social al municipi.

El Parc Infantil i Juvenil de Nadal ofereix
varietat d'activitats lúdiques

Edició d'enguany del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Víctor Noguera, Jove Galliner del 2014, amb la regidora de Joventut

Instal· lat al Pavelló Municipal
d'Esports, el Parc Infantil i
Juvenil de Nadal va obrir del
dissabte 27 al dil luns 29 de
desembre, de 1 6h a 20h,
amb l'objectiu d'oferir un es-
pai d'activitats lúdiques gra-
tuïtes per a nens i nens i
jovent durant les vacances
de Nadal. L'afluència de
gent va ser nombrosa.
Les activitats estaven
dividides en dos blocs i
espais:
Activitats per a joves:
ESPAI PER A JOVES
L'àrea per a joves aquest
any estava situada a la zona
del gimnàs del Pavelló i va
acoll ir les activitats dirigides
a joves (a partir de 1 2 anys)
on hi havia jocs i tornejos de
PlayStation i Wii en grup,
ping-pong, futbolí, diana de
dards, Ice Hoquei, etc.
ACTIVITATS D'AVENTURA
A l'exterior del Pavelló hi ha-
via la tradicional batalla de
Paintball en equip al camp i
circuit sobre rodes amb
Seeway, cars de pedals, etc.
ZONA URBANA

Aques tany com a novetat, el
Parc va comptar amb un
Skatepark mòbil situat a la
pista exterior del Pavelló
d'Esports. L'activitat, que era
per a majors de 1 4 anys,
comptava amb accés ll iure a
l'Skatepark, exhibició de
graffitis, música urbana,
concursos de Scooter i
Skate, premis, etc. El dil luns
es va dur a terme un concurs
de Scooter i Skate.
Activitats per a infants:
També hi havia activitats per

En el marc del Parc Infantil i
Juvenil de Nadal, el dil luns
29 de desembre, la regidora
de Joventut, Maria Eugènia
Sanz, va fer ll iurament del
premi del quart certamen Jo-
ve Galliner de l'Any. Aquest
concurs, adreçat a joves amb
edats compreses entre els
1 2 i els 30 anys, premia
aquells nois i noies que han
col•laborat activament amb la
regidoria de Joventut durant
l'any, ja sigui de manera
puntual o periòdica. Hi ha
dues categories: Juvenil A,
que comprèn joves d’entre
1 2 i 1 7 anys, i Juvenil B, per
a majors de 1 8 anys i fins
als 30.
El guanyador d'enguany (de
la categoria B; la categoria A
va quedar deserta) ha estat
Víctor Noguera, al qual se li
va fer ll iurament d’una placa
commemorativa i se li va
realitzar una entrevista

personal que sortirà publica-
da al web del Gall iner.
Víctor Noguera té 1 8 anys i
estudia Batxil lerat a l'INS
Lliçà. Actualment forma part
del grup de joves Tri-cric,
sorgit del Curs de
Dinamitzadors de l'Espai

Jove El Gall iner, i participa
molt activament en diverses
activitats de la regidoria de
Joventut com la seva tasca
de voluntari a la Nit de Terror
els darrers anys i activitats
del dia a dia del Gall iner,
entre d'altres.

L'afluència de gent va ser nombrosa durant els tres dies.

a infants (a la pista del
pavelló) dirigides a nens i
nenes (fins a 1 2 anys) que
va comptar amb tallers
creatius, inflables, tallers de
manualitats, racó de jocs
populars, zona per nadons,
etc.
Per cloure aquesta edició del
Parc Infantil i Juvenil de Na-
dal, es va fer ll iurament del
guardó "Jove Galliner de
l'Any" i la companyia Ka-
traska va oferir un espectacle
anomenat "Soliloqui".

Neteja de la llera del riu
Tenes
El passat desembre, l'ACA, a
través de Forestal Catalana,
va dur a terme les feines de
neteja de la llera del riu Tenes
Aquestes feines s'han centrat
en el tram del riu que va del
gual del carrer del Tenes fins
a la passera del Pinar de la
Riera i han consistit a treure
arbres del mig de la llera i

eradicar plantes invasores,
bàsicament canya i ailants.
Part dels salzes es
trasplantaran a les ribes del riu.
Aquesta intervenció té un
cost de 1 5.000 euros, dels
quals 1 2.000 provenen d'un
ajut de l'ACA a través d'un
conveni signat entre aquest
organisme i l'Ajuntament.
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Prop de mig miler de
persones gaudeixen amb la
Bandeltenes en el Concert
de Cap d'Any
El trad icional Concert de
Cap d’Any va tenir l loc l '1
de gener a les 20h al
Pavel ló d ’Esports. El con-
cert va tornar a anar a
càrrec de la Bandel tenes i
h i van assistir unes 500
persones. Va ser un con-
cert entretingut amb un re-
pertori ben adient per
aquestes festes nadalen-
ques. El repertori va ser
força variat esti l ísticament:
El barbero de Sevilla de

Gioacchino Rossin i , la
Marxa Slava de Tsc-
haikowsky, El Danubi blau,
Pizzicato Polka i Radesky
de Johann Strauss, van ser
algunes de les peces del
repertori d 'enguany. També
hi va haver alguna sor-
presa més, com l 'estrena
de la sardana Parets vila
mil·lenària composada pel
mestre Jord i Azagra, que
ha adaptat expressament
per a la Bandel tenes.

El Patge Xumet recull les
cartes dirigides als Reis
Mags d'Orient
Els dies previs a l'arribada de
Ses Majestats els Reis Mags
d'Orient a Lliçà d'Amunt, el
Patge Xumet va visitar dife-
rents indrets del nostre poble
per anunciar l'arribada de Ses
Majestats i recollir les cartes
que els nens i nenes havien
escrit als Reis Mags d'Orient.
El Patge Xumet, dins de la
carrossa ambientada a casa
seva, va representar una pe-
tita càpsula teatral on explica-
va que Ses Majestats havien
ofert una prejubilació amb
unes condicions molt
interessants a l'anterior Patxe
Xumet, el qual s’hi havia aco-

Concert de Cap d'Any 2015 amb la Bandeltenes

Multitudinària rebuda a Ses Majestats els
Reis Mags d'Orient
Un any més, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient van arribar a Lliçà
d'Amunt carregats de regals i els l l içanencs i l l içanenques van sortir
al carrer per donar-los la benvinguda.

Un cop arribats a Lliçà d'A-
munt, el dilluns 5 de gener,
Ses Majestats els Reis Mags
d'Orient van iniciar un recorre-
gut per diferents indrets del
poble.
A la tarda, Ses Majestats van
visitar el Centre Cívic Pa-
laudàries, on els esperaven
uns 300 nens i nenes, una vi-
sita que va comptar amb la
col· laboració de les associaci-
ons de veïns de Palaudalba,
Can Rovira Vell, Can Rovira
Nou, Can Roure, Mas Bo i
Can Lledó. Els Reis Mags
d'Orient van arribar-hi en tres
vehicles Citroën dos cavalls
conduits per membres de
l’entitat local Antigalles sobre
rodes.
Al vespre, va començar el re-
corregut dels Reis Mags
d'Orient, en carrosses, pel
centre urbà. Es va iniciar a la
Biblioteca Ca l'Oliveres. La
Comitiva Reial estava
formada per cavalls de
Protecció Civil i de l'Hípica
Can Janàs, cotxes clàssics
d'Antigalles sobre rodes, una
carrossa de la Colla del Ritme,
el grup de ball Starlets, un
grup d'animació, una xaranga
musical, la carrossa del Patge
Xumet amb el seu seguici i les
tres carrosses de Ses Majes-
tats: Melcior amb una
carrossa amb un Sol, Gaspar
amb una carrossa amb una
Lluna i Baltasar amb una
carrossa amb el Vent.
La cavalcada va recórrer di-
versos carrers del municipi,
plens de gent, i va acabar el
recorregut al Pavelló d'Es-
ports, on uns 700 nens i ne-

L'Alcalde va donar la benvinguda als Reis Mags d'Orient

nes van poder saludar perso-
nalment els Reis Mags d'Ori-
ent i rebre un petit detall en
forma de llaminadura de part
seva; entre Palaudàries i el
Pavelló d'Esports es van re-
partir més de 1 .000 llamina-
dures. Durant la rua, formada
per un centenar de persones,
es van llençar uns 400 kg de
caramels i 50 kg de confeti.
Com en anys anteriors, es re-
comanaven tres punts del re-
corregut per veure passar la
Comitiva Reial: la plaça de
Catalunya, el carrer de l'Ali-
ança i el carrer d'Anselm
Clavé, davant de l'Ajuntament,
el punt on es va concentrar
més públic.
Un cop a la Casa Consistorial,
l'Alcalde, Ignasi Simón, va do-
nar la benvinguda a Ses Ma-
jestats i va tenir lloc l'audiència
privada dels Reis Mags d'Ori-
ent amb els 1 0 nens i nenes
del municipi d'entre 3 i 8 anys
afortunats en el sorteig cele-
brat el 1 9 de desembre entre
tots els que van omplir una
butlleta amb aquesta finalitat;

aquests nens i nenes també
van rebre el regal d'un llibre
de mans de Ses Majestats.
Seguidament, els Reis Mags
d'Orient van sortir al balcó de
l'Ajuntament per adreçar unes
paraules a la ciutadania.
Abans, però, l'Alcalde els va
adreçar unes paraules i els va
lliurar el Pa i la Sal, símbols
de l'hospitalitat del nostre po-
ble, i l'Estel, la Clau i el Cor de
Lliçà d'Amunt. L'Alcalde, Ig-
nasi Simón, va demanar que
la màgia, l’esperança i l’amor
que porten Ses Majestats
aquesta nit la ciutadania la
sàpiga mantenir la resta de
l’any. En el discurs reial, el Rei
Gaspar va demanar de
valorar i estimar més les
persones per sobre dels ob-
jectes.
Un cop acabat el discurs del
Rei Gaspar, una pluja de
confeti i serpentines va
inundar la façana de
l’Ajuntament i, tot seguit, va
començar un espectacle
pirotècnic acompanyat de
música.

llit. Les condicions de la
prejubilació eren la felicitat
eterna. Ell n'era el successor i
portava temps preparant-se
per aquest moment.
A cada indret, es va oferir un
petit berenar als nens i nenes
assistents, gràcies a la col· la-
boració de les associacions
de veïns de cadascun dels
barris per on va passar el se-
guici del Patge Xumet, ex-
cepte a Ca l'Artigues, on el
berenar va ser organitzat per
la Colla del Ritme.
Aquesta activitat va comptar
amb l'assistència d'uns 650
nens i nenes.

El Patge Xumet i el seu seguici
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Consells de Protecció Civil davant els
riscos de l'hivern
A l'habitatge:
- Tingueu preparat: un
transistor i pi les de recanvi ,
l lanternes, al iments rics en
calories, combustible per a
la calefacció i una
farmaciola amb els
medicaments habituals.
- Reviseu: els punts
d'entrada d'aire, l 'estat de la
teulada i el baixant d'aigua,
les branques dels arbres i
l 'estat de la calefacció.
- Escolteu la ràdio i
consulteu les previsions.
- A zones aïl lades o no
urbanes mantingueu un
rajolí constant d'aigua a les
aixetes per evitar que es
congel in les canonades i
apagueu els regs automà-
tics.
- En cas que hi hagi neu
acumulada als terrats,
terrasses o balcons, retireu-
la sense abocar-la a la via
públ ica.
- Garantiu que disposeu
dels medicaments
necessaris en el cas de
tractaments perl longats o
malalties cròniques per tal
d ’evitar sortir de casa
innecessàriament.
En el cas que hagueu de
sortir al carrer:
- Abrigueu-vos bé. Poseu-
vos peces de roba
l leugeres, l 'una sobre l 'al tra.
Les manyoples
proporcionen més escalfor
que els guants.
- Eviteu fer esforços físics
intensos.
- És recomanable que ni les
persones d'edat avançada
ni tampoc els més petits
surtin a l 'exterior.
Al vehicle davant dels
riscos de vies glaçades o
de nevades:
- Comproveu l 'estat dels
neumàtics, dels frens, els
l lums, els pneumàtics, la

calefacció, els neteja
parabrises, etc.
- Sortiu només si és
imprescindible, seguint els
consel ls del Servei Català
de Trànsit.
- Planifiqueu la vostra
sortida: circuleu per les
rutes principals i autopistes,
seguint una ruta que cone-
gueu.
- Informeu algú del vostre
itinerari i de l 'horari previst, i
procureu no viatjar sols.
- Controleu quines
gasol ineres us trobareu en
el trajecte i els l locs on
refugiar-vos en cas de tem-
pesta.
- Quan us desplaceu amb el
cotxe no uti l i tzeu les
marques deixades per
altres vehicles. Sempre que
us sigui possible circuleu
per neu verge.
- Conduïu, amb velocitat
moderada. Si la ruta és
peri l losa, torneu enrere o
busqueu refugi .
- Si hi ha neu a la calçada,
pareu el vehicle en un l loc
on no interrompeu la
circulació i poseu les
cadenes a les rodes mo-
trius.
- Enceneu els l lums
d'encreuament i els de boi-
ra.
- Si les rodes patinen,
desaccelereu sense frenar.
- A l 'hora de circular, si
baixeu un pendent,
mantingueu una distància
superior a la normal amb el
vehicle de davant.
- Aneu amb compte en els
indrets ombrívols, els ponts
i els viaductes ja que pot
haver-hi gel .
En el cas que us agafi un
temporal dins del vehicle:
- Intenteu buscar refugi . Si
no en trobeu, quedeu-vos
dins del cotxe, ja que els

pneumàtics actuen com a
aïl lant del fred. Poseu un
mocador de colors vius a
l 'antena del cotxe.
- Deixeu la calefacció
encesa i la finestra una
mica oberta. No us adormiu
amb el motor en marxa.
- Netegeu periòdicament la
neu del vehicle. Mantingueu
net el tub d'escapament per
evitar que el fum entri d ins
del vehicle.

Informeu-vos de les
previsions
meteorològiques, i si us
heu de desplaçar,
consulteu l'estat de la
xarxa viària i les rutes a
seguir en els següents
punts:
- Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC)
- Servei Català de Trànsit
- Portal de la mobi l i tat
- 01 2 Atenció Ciutadana
- Pol icia Local de Ll içà
d’Amunt 93.860.70.80

En situació d'emergència
seguiu les informacions i
les indicacions de les au-
toritats.

Recordeu, si necessiteu
ajut durant l 'emergència,
truqueu al 1 1 2 o a la
Policia Local de Lliçà
d’Amunt.

Consells de Seguretat en
estufes i calderes
A Catalunya, durant les
èpoques de més fred, i
sobretot a l ’ in ici de la
temporada de fred, es
produeixen cada any
intoxicacions i morts per
inhalació de monòxid de
carboni (CO), a causa d 'un
mal ús, un mal
funcionament o una
instal • lació incorrecta
d ’aparel ls de calefacció.
Els consel ls per evi tar
intoxicacions amb l 'encesa
d 'aparel ls de calefacció
amb l 'arribada del fred són:
- Comprovar el bon estat
de les calderes,
escal fadors i estufes de
combustió (gas, l lenya. . . )
abans de començar a fer-
ne ús aquesta temporada.
- Assegurar-se que la
revisió dels aparel ls la
porta a terme personal
especial i tzat i autori tzat,
per evi tar accidents i
in toxicacions per monòxid
de carboni .
- Garanti r sempre que les
reixetes i elements de
venti lació a les estances
on estan aquests aparel ls
no estan obturats: és
necessari per evi tar
asfíxies o intoxicacions per
mala combustió.

Com detectar una mala
combustió en un aparel l
domèstic?
- Si detecteu un canvi en el
color de les flames: les
flames han de ser de color
blau i manten ir-se
estables; si les flames són
de color groc o taron ja,
ind iquen una mala
combustió de l ’aparel l .
- Si detecteu que a
l ’aparel l , al vol tant de la
flama, h i apareixen taques
de color groc o marró.
- Si els ind icadors

l luminosos dels aparel ls
s’apaguen sovint.
- Si noteu que augmenta la
condensació a la part de
d ins de les finestres.

Què cal fer en cas d’ into-
xicació
- Obriu totes les portes i
finestres per venti lar
l 'habi tació. No deixeu mai
la persona intoxicada
exposada a la font de
monòxid de carboni .
- Si la persona està
conscient, ajudeu-la a
sorti r de l ’habi tació i
porteu-la a una estança
més venti lada.
- Apagueu l 'aparel l i
tanqueu la clau de
submin istrament de gas.
- Truqueu immediatament
al telèfon d ’emergències
1 1 2 per avisar els sani taris
d ’emergència. Podeu anar
a l ’hospi tal més proper.

Teniu tots els consel ls de
Protecció Civi l de la
General i tat per evitar
intoxicacions i asfíxies
amb calderes,
escalfadors i generadors
elèctrics a interior.gen-
cat.cat/intoxicacioestufes

Podeu mantenir-vos
informats a través del
twitter de Protecció Civi l
de la General i tat
@emergenciescat fent
seguiment amb l ’etiqueta
#l larsegura

Publicitat
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Actualització de tarifes del
transport públic per a l'any
201 5

Caducitat dels títols de
transport comprats el 201 4

A finals d 'any, l 'Autori tat del
Transport Metropol i tà
(ATM) de l 'àrea de
Barcelona va fer públ ica
l 'actual i tzació de tarifes del
transport públ ic per aquest
any 201 5.
Els títols que canvien de
preu respecte l ’any 201 4

són:
• T-1 0 (d ’1 a 6 zones)
• T-Trimestre bonificada
per a persones en atur
(equivalent al preu de tres
T-1 0)
• T-70/90 FM/FN (categoria
general i especial , d ’una a
sis zones).

Preus 201 5

Espectacular increment de passatgers a la
línia exprés.cat e7

TLA tanca el 201 4 amb un lleuger
increment de passatgers
Després de dos anys de lleus pèrdues de passatgers, Transports de
Lliçà d'amunt (TLA) ha tancat el 201 4 amb un increment del 3,92%.

Després de 2 anys de lleus
pèrdues de passatgers,
Transports de Lliçà d'Amunt
(TLA) ha tancat el 201 4 amb
un increment del 3,92%,
arribant als 1 93.827
passatgers transportats, 7.306
més que al 201 3. Els resultats
d’aquests tres darrers anys
s’han vist minvats per la
reducció del servei al mes
d’agost, cosa que encara dóna
més valor als resultats acon-
seguits.
L'Ajuntament espera que
aquest 201 5 es mantingui
aquesta tendència i es puguin
arribar a superar les xifres
d’anys anteriors.

Forma de pagament

Aquest darrers anys, amb
l’aparició de nous títols de
transport, que pretenen ajustar
més el preu a les necessitats
de desplaçament dels usuaris,
s'han propiciat moviments
significatius pel que fa al
repartiment de la forma de pa-
gament. El bitllet senzill, que el
primer any d’entrar al sistema
tarifari integrat de l’ATM, l’any
2001 , representava un 41 ,5%
de la forma de pagament,
actualment està situat en un
5%. També han perdut pes,
però d’una forma molt menys
dràstica, els títols integrats de
l’ATM, que al 201 2 van arribar
a representat el 93% i
actualment estan al 68%. Per

contra, els nous títols S-1 , amb
tan sols dos anys de vida, ja
representen un 25,6% del
pastís. I, el nou títol B1 0,

operatiu des del passat mes
de maig, ha assolit, en aquests
pocs mesos, un 1 ,4% del
repartiment total.

Presentació de factures electròniques

El 201 4 ha estat l’any del
creixement més espectacular
de la línia exprés.cat e7, amb
44.737 passatgers més
transportats respecte al 201 3,
assolint així els 1 43.339
passatgers en un sol any.
Una altra xifra que diu molt de
la consolidació que va assolint
l’e7, és la ocupació mitjana per
expedició, que, des de la
posada en servei fins ara, s'ha
més que duplicat, passant dels
11 ,3 als 23,6 passatgers de
mitjana per expedició.

Des del 1 5 de gener, les
empreses proveïdores de les
administracions públiques
estan obligades a presentar
les factures en format
electrònic segons estableix la
Llei.

L’Ajuntament proporciona
aquest servei a través de la
bústia de ll iurament e-FACT,
que el Consorci
Administració Oberta de
Catalunya posa a l'abast de
totes les administracions

públiques catalanes.
A la Seu electrònica del web
municipal, dins del catàleg
de tràmits, hi ha tota la
informació sobre la creació i
presentació de factures
electròniques.

Conveni d'adhesió a la xarxa
Corh
L'Ajuntament s'ha adherit a la
xarxa Corh o espai de la co-
munitat de recursos humans
de la Diputació de Barcelona.
La CORH és un espai virtual i
presencial impulsat per la
Gerència de Serveis
d'Assistència al Govern Local

de la Diputació de Barcelona
que pren com a missió
compartir i gestionar el
coneixement entre els/les
professionals dedicats/des al
món de la gestió de recursos
humans a les administracions
públiques.
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Augmenten les visites i els seguidors al web i les xarxes socials municipals
Durant l 'any 201 4, les visites al web municipal han augmentat més del 50% respecte a l’any anterior. També ha
crescut el nombre de seguidors a les xarxes socials municipals.

L’administració local cada
vegada està més present a
Internet i també va en
augment el grau d’uti l i tzació
d’aquestes eines per part de
la ciutadania. Aquest
escenari és el que fa que
cada cop es tinguin més
present els recursos
tecnològics en els processos
i projectes municipals.
El web municipal, l ’any
201 4, ha augmentat el
nombre de visites
registrades totals en un
53,4%, passant de 1 24.1 87
a 1 90.51 7 a 31 de desembre
de 201 4. Pel que fa al
nombre de visitants
diferents, aquest també ha
augmentat respecte l 'any
anterior, situant-se en
94.865, el que representa un
increment al voltant del
26%.
L’any 2001 4 ha trencat la
tendència d’anys anteriors
respecte el mes amb més
visites registrades.
Anteriorment, el mes que
experimentava un major
nombre d’entrades era
setembre per la publicació
dels continguts relatius a la
Festa Major. Aquest any
però, el mes de desembre
ha guanyat en nombre de
visites totals registrades,
amb 46.987 de les quals
1 6.81 0 són visitants
diferents.
Segons mostren les
estadístiques, el major
nombre de visites es registra
entre setmana i, sobretot, al
migdia i al vespre. Les
principals formes d’accedir a
la pàgina municipal són: en
primer l loc, des de la
direcció directa o des de
preferits; en segon lloc, des
dels motors de cerca,
principalment Google; per
últim, des d’enl laços de
pàgines externes (altres
webs i/o xarxes).

E-tram: la plataforma de
tramitació en línia de
l’Ajuntament
La plataforma de tramitació
en línia és el mòdul de
gestió municipal de
sol•l icituds i tràmits per
Internet integrat a la
plataforma del Consorci
AOC. L’Ajuntament va
formalitzar la seva adhesió a
aquesta eina l ’any 2007 i,
des d’aleshores, s’ha anat
consolidant amb el pas del
temps.
Des dels seus inicis, la
tramitació telemàtica amb
l'administració ha anat
augmentat de forma
progressiva, però ha estat
en els darrers dos anys
quan l’ús de la plataforma

per part de la ciutadania ha
experimentat una pujada
més notable. L’any 201 3, es
van registrar 523 tràmits
telemàtics i 650, l ’any 201 4.
La plataforma de tramitació
permet la realització de deu
tràmits en línia, els més
freqüents són la instància
genèrica (530 realitzades
durant el 201 4), les queixes i
suggeriments (45) i el volant
d'empadronament (29).
Actualment, la plataforma no
requereix l ’ús de cap
mètode d’identificació digital ,
però aquest any s’estudiarà
la implantació de la
identificació digital per donar
més seguretat a la
tramitació en línia. D’altra
banda, també es revisarà el
catàleg actual de tràmits
oferts pel Consorci AOC
amb l’objectiu de mil lorar el
mòdul de tramitació
municipal amb l’assoliment

de més tràmits i optimitzar la
gestió dels actuals.

Identitats digitals (idCAT)
De forma paral•lela a la
posada en marxa de la
plataforma de tramitació en
línia, el 20 de novembre de
2006, l 'Ajuntament es va
constituir com Entitat de
Registre col•laboradora de
l 'Agència Catalana de
Certificació (CATCERT) per
crear certificats digitals
idCAT. L'idCAT és un
identificador digital que
garanteix la identitat de les
persones a Internet i que
permet la realització de
tràmits amb diverses
administracions públiques,
assegurant la integritat de
les dades que s'envien, així
com la confidencial itat.
Des de la posada en marxa
d'aquest servei, l 'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC)

ha validat un total de 1 .097
certificats digitals idCAT.

Facebook
Per complementar les eines
de comunicació existents,
l 'any 2011 es va crear la
pàgina de Facebook de
l'Ajuntament, una aposta per
fer arribar l 'actual itat
l l içanenca a les xarxes
socials. Des del seu inici, el
jul iol de 2011 , la pàgina de
Facebook de l'Ajuntament
ha anat augmentant, de
forma progressiva, el
nombre de fans i,
actualment, ja compta amb
767 seguidors (xifra
registrada 1 4/01 /201 5).
Els continguts que més
interessen a les persones
usuàries de les xarxes
municipals són els de caire
social. Durant el 201 4, unes
de les informacions més
visualitzades i compartides

han estat les relacionades
amb els Plans d’ocupació,
les beques de menjador i el
Gran Recapte d’Aliments.
D’altra banda, les
publicacions sobre activitats
de la Festa Major o el
programa nadalenc també
han tingut un important
abast.
A part d’aquest tipus
d’ informacions més socials i
festives, durant el 201 4
també han tingut ressò les
informacions publ icades
sobre els resultats del 9N a
Ll içà d’Amunt i la
implantació de la fibra
òptica al municipi .
Segons mostren les
estadístiques de Facebook,
el 57% dels seguidors de la
pàgina són dones i el 41 %
homes. La franja d’edat
principal dels fans se situa
entre els 35 i els 44 anys
(31 %), la segona franja

Notícies de l'Ajuntament
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Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera
setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butl leti@ll icamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per
correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt)
o personalment, a la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment. També hauran de passar per l ’Ajuntament a signar un
ful l d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en
els mitjans de comunicació municipals.

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Galceran: 1 de febrer
Trul lols: 8 de febrer
Portabel la (Ll içà de Val l): 1 5 de febrer
Valeta: 22 de febrer
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a
1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:
Diumenges i festius: de 1 0h a 1 3h

Urgències fora d'horaris: cal trucar a la Pol icia Local :
93 860 70 80

Publicitat

> 1 3

La pilot lliçanenca Cristina Garcia torna a
guanyar la Lliga Catalana de BMX
A finals d 'any, la pi lot l l iça-
nenca Cristina Garcia va
guanyar, per quart cop, la
Ll iga Catalana de BMX,
gairebé sense rivals. Gar-
cia va competir a la cate-

goria Women El i te, davant
de rivals de més edat.
El 201 4 Cristina Garcia ha
guanyat la Ll iga Estatal
LBR, el Campionat de Ca-
talunya i la Ll iga Catalana,

i ha quedat subcampiona
del Trofeu de la General i-
tat.
Aquest febrer reprendrà les
competicions, després del
parèntesi nadalenc.

Notícies de l'Ajuntament

Augmenten les visites i els seguidors al web i les xarxes socials municipals
d'edat amb major
percentatge de seguidors és
la de 25 a 34 anys (24%).
Més del 80% dels fans es
connecten diàriament a la
pàgina municipal i no hi ha
diferències substancials pel
què fa als dies de la
setmana. En relació als
horaris de connexió, la
major part dels usuaris es
connecta a partir del migdia i
es registra un nombre major
de fans a partir de les 9 del
vespre.

Els mesos que registren una
major interacció, pel que fa
al nombre de “l ikes”,
comentaris i continguts
compartits són setembre i
desembre.

Twitter
El compte de Twitter de
l 'Ajuntament es va posar en
marxa el gener de 201 2.
Des de l'inici , el nombre de
seguidors s'ha anat
incrementant de manera
progressiva, però ha

registrat una major pujada
en el darrer any. Actualment,
el compte de Twitter
municipal té 866 seguidors.
Des de la seva posada en
marxa, l 'Ajuntament ha
publicat més de 2.900 tuits,
la major part són enllaços a
continguts del web
municipal, però també ha
retuitat informacions
d'interès ciutadà d'altres
fonts com mitjans de
comunicació,
administracions públiques o

entitats.
En relació a la connectivitat,
des de la seva creació
l 'Ajuntament ha estat
esmentat a les xarxes 357
vegades, els usuaris han fet
81 7 retuits dels seus
continguts i han marcat com
a favorit 1 34 tuits munici-
pals.
Cal remarcar que els quatre
indicadors analitzats
(nombre de seguidors,
mencions, retuits i favorits)
han experiment un major

increment en el darrer any
201 4, respecte als anys
anteriors, tal i com es pot
apreciar en el gràfic d’evo-
lució.
En relació a les etiquetes
(#), les cinc més uti l i tzades
en el Twitter municipal en el
darrer any han estat:
#Ll içàdAmunt; #Ll içàdefesta,
uti l i tzat durant la Festa
Major de 201 4; #Mudat20,
per fer difusió de la
programació del cicle Muda’t
2.0; #Ple i #agenda.
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Iniciamos 201 5 como el año de elecciones, Municipales y Generales, y quizá autonómicas por lo que tendremos un año en permanente campaña electoral. El PP según el último Informa’t,
con su habitual prepotencia y arrogancia, ya tiene ganada las Municipales. Hacen unos cálculos que atentan contra la intel igencia de los vecinos de Lliçà d’Amunt, cuando son ellos
precisamente los que están acabando con la sanidad y la educación pública, con los servicios sociales, los derechos de los trabajadores, mientras se esforzaban en defender los Mercados y
los banqueros, en detrimento de los más necesitados. Por favor “dejen de mentir al pueblo”.
Estamos cansados de leer en l’ Informa’t que en el PSC están hartos de “picabaral les estéri ls”, mientras no paran de provocarlas con sus comentarios en el propio Informa’t, cal ificando de
“chupóptero” a cargos de confianza (por las que aún estamos esperando disculpas), cuando el alcalde Sr. Nacho Simón (PSC) fue cargo de confianza del Sr. Isidro Ballester (CiU); eso se
define como hipocresía. En sus intervenciones en los plenos uti l iza abuso de autoridad, y coloca (o lo permite) a famil iares de miembros del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, sabiendo
que es una irresponsabil idad, políticamente irregular y éticamente cuestionable.
Estamos cansados también de que el PSC uti l ice l ’ Informa’t, un medio pagados por todos los ciudadanos, como herramienta de propaganda política. Nuestro alcalde tiene la habil idad de
salir siempre en las fotos, incluso en portadas, y exponen próximas actuaciones como si fueran ya una realidad. ¿Hay que recordarles a sus redactores que para acciones aún sin realizar no
deben conjugar en presente? Estamos convencidos que este Ayto tendrá 4 meses por delante de frenética actividadc
Ciudadanos, no se dejen engañar por los que se ponen medallas por interés, los que tergiversan encuestas a su beneficio, los que cambian sus prioridades cada cuatro añosc no se dejen
timar, que aquí en Lliçà gobiernan PSC-PP, y en la anterior legislatura lo hicieron también con CiU, con la misma vieja manera de hacer política
La alternativa a este gobierno somos ICV-EUiA, una coalición de izquierdas que sólo sabe avanzar defendiendo lo público, el interés común, que no cree en la política pactista, que antepone
siempre sus propuestas, su programa, para avanzar, con el pueblo, con la gente.
Es por este motivo, porque es nuestra manera de trabajar, que os invitamos a los actos convocados para los días 20 de febrero, 20h en Ca l’Artigues, y 27 de febrero 1 9h Palaudàries.
Debate, propuestas, democracia real.

Grups Municipals

El PSC de Lliçà d’Amunt sap on va. Pot ser que no agradem a tothom, però això no ens impedirà marcar la nostra pròpia personalitat. Defensem la dignitat
social i econòmica de les persones renovant el discurs amb el conjunt de la societat l l içanenca. A diferència d’altres, creiem en la renovació, però sense caure
en manipulacions, tret que hi hagi qui vulgui imposar l ’existència d’un pensament únic. Ens sobren les idees i les tenim preparades, per molt que d’altres es
pensin que serem minoria. Tenim el prestigi d’haver complert amb la nostra paraula. I aquest és el màxim guardó en la política; transparència, honorabil itat i
complir les promeses.
Sobren els professionals del sorol l que han intentat desorientar les nostres posicions, però no ho han aconseguit. El PSC ha sabut canviar el jo pel nosaltres i
tenim un projecte comú que han volgut fer naufragar en la incompetència de les impossibi l itats d’alguns. L’hora de l 'esbarjo fa dies que se’ns va acabar, la
tornada a l’aula implica acció i veu comuna. Implica rigor, compromís i humil itat. Però també implica saber respectar a tothom i intentar representar tots els
pensaments del conjunt de la ciutadania l l içanenca. És curiós, a vegades, veure que qui reclama el dret a decidir, ens nega, a nosaltres, el dret a existir. I
això té poc d’èpic i molt de sinistre.

El mes de maig de 201 4 el Ple Municipal va aprovar el Decàleg de Bones Pràctiques que han d’assegurar la plural itat de la revista municipal. Avui encara no
s’ha fet cap canvi que faci més informatius els continguts i més imparcial la línia editorial .
Davant el caràcter cada vegada més electoral ista de l’ Informa’t, que previsiblement s’ incrementarà fins el maig, el grup d’ERC hem decidit de no intervenir en
aquest mitjà.
Ens comprometem a treballar per aconseguir que en el proper mandat, a partir del juny, aquesta revista sigui un veritable mitjà de comunicació municipal,
amb respecte a la plural itat i amb la participació de tots els col•lectius del municipi.
Si voleu saber les opinions del grup d’ERC, subscriviu-vos al nostre butl letí electrònic “Ho has de saber” o consulteu el nostre web, www.l l icamunt.com.

Revés contra la oposición del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt (ERC, ICV-EUiA, concejala adscrita y CiU) por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de la General itat
de Catalunya, que ha dado luz verde al POUM. El 29 de Septiembre, la oposición forzó un Pleno Extraordinario con el único propósito de cargarse el trabajo realizado
durante más de siete años por el actual gobierno municipal y por el anterior para tirar adelante el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Y no sólo eso, sino que también
pretendían dar al traste con el trabajo del equipo redactor, los técnicos de nuestro Ayuntamiento y la Mesa de Trabajo donde estaban representadas todas las fuerzas
políticas. Un trabajo con un coste de mas 300.000 euros para las arcas municipales.
Pues bien, el 1 8 de Diciembre, la Comisión de Urbanismo aprobó definitivamente el texto refundido del POUM de Lliçà d’Amunt y el acuerdo de publicación. Este POUM ya
se había aprobado provisionalmente con mayoría absoluta en el pleno de Febrero del 201 3 y definitivamente el 4 de Junio del 201 4. La oposición trató de frenar el proyecto
pero la General itat nos ha dado la razón. Desde la concejalía de Urbanismo queremos agradecer a los técnicos el trabajo realizado para que este POUM pueda ser realidad.
Por otra parte, queremos responder al comentario que ERC y ICV-EUiA publicó en el Informa’t Nº 82 sobre las anomalías detectadas en los acabados de las obras de las
viviendas de protección oficial de Ca l’Artigues y Can Salgot. El Ayuntamiento y la empresa constructora están trabajando conjuntamente para solucionarlos lo antes posible.
Les recordamos a los señores Joaquim Ferriol , de ERC, y Francisco León, de ICV-EUiA, que, precisamente relacionado con la compra de los terrenos de estas viviendas, el
Ayuntamiento les tiene interpuesta una querel la, entre otros, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación. No creemos que estén en disposición,
pues, de darnos lecciones.
El terreno de la calle Matarraña de Ca l’Artigues donde se ubican las viviendas de protección oficial lo compró el gobierno de ERC y ICV-EUiA por 4 mil lones de euros + IVA
en febrero del 2007, a las puertas de la campaña electoral, pagando el doble de lo que se había acordado en un contrato de opción de compra del mes de enero del 2006.

En el moment de tancar l 'edició d'aquest butl letí, no s'havia rebut cap article d'opinió d'aquest grup polític.
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Opinió

Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Agraïment de Càritas Parroquial
Enguany, com en altres
anys, a Càritas Parroquial
de Lliçà d’Amunt se’ns
presentava un repte
important: la Campanya
Nadal per a tothom; es
tractava de poder donar un
lot d’al iments nadalencs, a
més de productes frescos i
carn, a prop de 1 40 famíl ies
del nostre municipi. Un gest,
petit, de solidaritat i ,
sobretot, de suport vers
aquestes famíl ies en unes
dates molt significatives com
són les festes nadalenques.
La campanya ha tingut un
cost una mica superior als
5.000 euros. I ha estat
possible gràcies a
l’aportació de moltes
persones i entitats del nostre
municipi. Gràcies per la
vostra solidaritat!
El Casal de la Gent Gran va
aportar 1 .000 euros per a
aquesta campanya solidària.
Gràcies per la iniciativa del
Berenar solidari que ho va
fer possible, i al qual
Mossèn Aaron, com a
president de Càritas
Parroquial es va poder fer
present.

Agraïments també a
l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt que va facil itar que
a la plana del darrera del
calendari municipal hi
constessin els patrocinadors
i col•laboradors de Càritas
Parroquial que han aportat
per a la campanya solidària
1 .400 euros. Gràcies!
Gràcies a l’Associació de
Comerciants de Lliçà
d’Amunt per els 260 € entre
donatiu i anunci del
calendari.

Amunt Dones per 1 50 €
entre anunci i donatiu i per
els 1 00 € que es varen
recaptar per a la manta
solidària.
Al Grup de Sopar de les
Àvies pel donatiu de 250 €
per la compra de joguines.
A la regidoria municipal de
Benestar Social per 330 €
per la compra de Joguines.
A l'Associació Ll içà
Peruanitos per la donació
de 1 .000 € de la campanya
de recoll ida de roba que va
portar a terme de les
donacions obtingudes en la
seva entitat.
I a totes les famíl ies que el
dia de l’escudella va fer
possible de recaptar 1 .025
euros.
I a totes les famíl ies de la
parròquia que ens han
donat suport amb tiquets
solidaris.
En nom de Càritas Parro-
quial de Lliçà d'Amunt us
donem GRÀCIES per for-
mar part d'aquesta gran
famíl ia sol idària
Bon Any 201 5.

Càritas Ll içà d'Amunt

Bústia del lector

Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Totes les entitats i associacions sense ànim de lucre
estan obligades a presentar la declaració de l'Impost de Societats

Des del passat 1 de gener, totes les entitats i associacions sense ànim de lucre estan obligades a presentar la declaració de l 'Impost de Societats, se-
gons la Llei.
Aquesta Llei afecta totes les associacions i entitats sense ànim de lucre, sigui quina sigui la seva activitat, tant si fan activitats com no, i
independentment del volum d’ingressos.
Properament, l 'Ajuntament convocarà les entitats i associacions del municipi per informar-les amb més detal l dels aspectes d’aquesta Llei.
La declaració de l 'Impost de Societats corresponent a l ’any 201 5 s’haurà de presentar a principis del 201 6. El fet de declarar no suposa necessàriament
que s’hagi de pagar, això anirà en funció del resultat sobre la renda neta obtinguda. Si una entitat només genera rendes exemptes, no haurà de pagar
però igualment tindrà l ’obl igació de presentar la declaració.
Amb tot, la majoria d'entitats es veuran obligades a canviar el sistema comptable i hauran d’adaptar-se al sistema de comptabil itat de "partida doble", el
que fan servir les empreses, on es poden identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. S’haurà
de portar el l l ibre diari, l l ibre de comptes i l l ibre d’inventari.
Quines rendes són exemptes i quines no s’haurà de determinar de forma individual itzada. Les quotes de socis, per exemple, estaran exemptes. No ho
estan aquells ingressos i despeses que es poden considerar com a activitat econòmica o aquells no relacionats amb l’objecte o final itat estatuària de
l’associació o entitat.
Aquesta Llei no afecta a les entitats acoll ides a la Llei 49/2002 com fundacions i associacions declarades d’Uti l i tat Pública.

Ball de gala Cafè-Ball del
Casal de la Gent Gran

El cafè-bal l amb música
gravada, que cada darrer
diumenge de mes de 1 7h a
20h se celebra al Casal de
la Gent Gran, va celebrar, el
passat 28 de desembre,
una "bal l de gala". S'hi van

aplegar unes 70 persones,
una xifra que ja és habitual ,
totes vestides de negre i
vermel l , tal i com s'havia in-
dicat.

Junta del Casal d'Avis



Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l ’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió
Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 1 2

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 5 de febrer
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartui l l i .
Si tens entre 11 i 1 5 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la Bibl ioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h

Instants musicals
Dijous 5 de febrer
Petita audició musical d'una durada
de 20 minuts, a càrrec dels alum-
nes de l'Escola de Música de la Vall
del Tenes. Roger Bergadà, piano.
Hora: 1 9h

Instants musicals
Dimecres 11 de febrer
Petita audició musical d'una durada
de 20 minuts, a càrrec dels alum-
nes de l'Escola de Música de la Vall
del Tenes. Anna González i Merit-
xel l Martínez, duo de guitarres.
Hora: 1 8h

Club de lectura
Dimecres 11 de febrer
La llista dels meus desitjos de Gré-
gori Delacourt. Si vols participar a
les tertúl ies del Club de Lectura
posa’t en contacte amb el personal
de la Bibl ioteca.
Hora: 1 8.30h

Taller creatiu
Dimarts 1 7 de febrer
"Taller de còmic". Decorarem un pot
de l lapis amb una tira de còmic. A
càrrec de Carme Romero i Agnès
Navarro. Per a nens i nenes de 4 a
8 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de febrer. Places l imi-
tades.

Niu de paraules
Dissabte 21 de febrer
"Fem la màgia. . . junts". A casa i en
famíl ia podem viure moments molt
màgics, saber quins poden ser
aquests moments i aprendre a
crear-los és el nostre objectiu. A
càrrec de Montse Dulcet. Adreçat a
famíl ies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de febrer. Places l imi-
tades.

Recrea't
Dimecres 25 de febrer
"Taller de còmic". A càrrec de Rocío
Vidal. Adreçat a nois i noies de 8 a
1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de febrer. Places l imi-
tades.

Contes al vol: Hora del
conte en anglès + Manua-
litat
Divendres 27 de febrer
A squash and a Squeeze. Una
grangera es queixa de que casa
seva és molt petita i demana
consell a un savi. El savi l i diu que
faci entrar tots els animals de la
granja a la casa. Quan els té tots a
dins, la dona torna a cridar al savi i
l i demana explicacions. . . Sessió re-
comanada a famíl ies amb infants a
partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

Comicòmix
Dissabte 28 de febrer
Activitat l iterària que té per objectiu
incentivar la lectura als nens i
nenes mitjançant la presentació
i l•lustrada dels còmics i
personatges més divertits,
famosos, històrics, interessants i
l legits del fascinant món de les
historietes dibuixades. Adreçat a
infants a partir de 4 anys, joves i
adults.
Horari: 11 h

Exposició "Còmics i músi-
ca"
Del 5 al 28 de febrer
Participa en el sorteig d’uns dels
dibuixos exposats: En l ’exposició
“Còmics i música” trobareu
diferents personatges del món de la
música, en format caricatura, que
caldrà relacionar amb l’esti l
musical. D’entre tots els
participants que hagin encertat bé,
sortejarem un dels dibuixos
exposats.

Activitats per a la gent gran

Biblioteca Ca l'Oliveres

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Organitza: Ajuntament

Organitza: Ajuntament

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

Taller de Bijuteria
Dilluns 2 de febrer
Si vols aprendre a fer-te les teves
arracades, polseres i col larets
personalitzats, no t'ho perdis!

Art Jove
Dimarts 3 de febrer
Quadres de sorra. Una tarda al mes
ensenyarem i practicarem diferents
tècniques i materials originals per
gaudir de la nostra part més
creativa.

Regala Amor!
Dilluns 9 de febrer
Vine i fes una capseta plena d'amor
per regalar a aquella persona tan
especial per a tu.

Taller de Maquillatge
Fantàstic
Dimarts 1 0 de febrer
S'apropa Carnaval i vols aprendre a
fer un maquil latge espectacular?
Vine i te n'ensenyarem!

Cuina Jove
Dimarts 1 7 de febrer
Vine a aprendre a fer la teva pizza
preferida. Fes una pizza al teu gust!

Reciclem
Dilluns 23 de febrer
Taller amb material reciclat.

Concurs Singstar!
Dimarts 24 de febrer
Vine i demostra'ns el teu talent!

* Visita l'agenda d'activitats de
l'Espai Jove El Galliner a través
del web www.espaijovegalliner.cat
i hi trobaràs altres activitats sor-
presa.

Telèfons Agenda
FotoFeel
Dissabte 7 de febrer
Fotografia per als que no tenen ni
idea de fotografia. En només tres
hores t'explicaran el més bàsic
perquè comencis a sentir la fotogra-
fia.
Horari: de 1 0h a 1 3h
Lloc: Espai Garum
Més informació i inscripcions:
www.fotofeel.cat
Organitza: Espai Garum

Carnestoltes infantil
Dissabte 1 4 de febrer
Tothom preparat? Poseu-vos la
disfressa i veniu a ballar amb el Pot

Petit! Carnestoltes fa el poca-soltes
i ens fa ballar sense parar! Us
garantim que tant els grans com els
petits passareu una estona molt i
molt divertida! I si us descuideu el
berenar, no passa res, trobareu de
tot i més per tapar la gana!
Hora: 1 7h
Lloc: Ateneu l 'Al iança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu l 'Al iança

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal
d'Avis:
Carnaval a Vinaròs
1 4 i 1 5 de febrer
Dissabte: Carnaval a Vinaròs i di-
nar, sopar-bal l i al lotjament a un
hotel de Sant Carles de la Ràpita.
Diumenge: Visita a Món Natura
d'Amposta i dinar de peixetada a
Sant Carles de la Ràpita.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 1 25 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 6,
1 3, 20 i 27 de febrer 1 6.30h Ca-
sal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 7, 1 4, 21 i
28 de febrer 1 6.30h Casal de la
Gent Gran

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de
mes, 22 de febrer, de 1 7 a 20h
Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Calçotada a Santa Margarida
i els Monjos
Dissabte 1 7 de gener
Amb visites a l locs culturals.
Més informació i inscripcions: des-
patx de l'associació
Preu: 37 euros

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h
Ball: Segon diumenge de mes
(8 de febrer) 1 7h




