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Ha estat o és usuari/ària de l'Espai Jove El Galliner?

Aquest any es commemora el 1 5è aniversari de la posada en
marxa de l 'Espai Jove El Gal l iner. En la darrera enquesta ciuta-
dana ens hem interessat per saber si els l l içanencs i l l içanen-
ques han estat o són usuaris/àries d 'aquest equipament juveni l .
El resu l tat ha estat que, de les 22 persones que han participat a
l 'enquesta, un 55% ha contestat afirmativament; un 41 % ha
respost que no; i un 5% ha assenyalat l 'opció No sap/No con-
testa.

*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 sobre el total de res-
postes.
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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.

Revocades les competències
del regidor Antonio Guijarro
El passat 27 de març,
l 'Alcalde, Ignasi Simón, va
revocar, mitjançant un Decret
d'Alcaldia, les delegacions al
capdavant de les regidories
de Transport públic i Mobil itat
i Salut pública del regidor
Antonio Guijarro Huertas; el
mateix Alcalde porta ara
aquestes regidories. A més,
va cessar-lo com a membre
de la Junta de Govern Local,
l loc que passa a ocupar la
regidora del PP, Àngela
Roca Corts.
Aquesta decisió,
consensuada amb el 1 r
Tinent d'Alcalde i regidor del
PP Josep Santiago, ha estat

motivada per l'actuació del
regidor Antonio Guijarro en
el Ple municipal del passat
dijous, 26 de març, quan va
votar favorablement una
moció presentada pel grup
d'ERC desmarcant-se del
sentit de vot de l'Equip de
Govern, sense haver
informat prèviament de la
seva intenció.
Segons paraules de l'Alcalde
"aquesta actuació del regidor
Antonio Guijarro se suma a
d'altres que han ocasionat
una pèrdua progressiva de
la confiança del conjunt de
l'Equip de Govern, i que
deriven en aquesta decisió".

Lliçà d'Amunt fa 3 dies de
dol oficial per les víctimes de
l'accident aeri
L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt va expressar el seu
condol als famil iars i amics
dels passatgers i tripulants
morts per l 'accident de l 'avió
Airbus-320, de la companyia
alemanya Germanwings,
que volava entre Barcelona i
Düsseldorf, el passat 24 de
març.
La Corporació Local es va
sumar al decret de la

General itat de dol oficial
durant tres dies i les
banderes de l 'Ajuntament
vam onejar a mig pal.
D'altra banda, va convocar a
la ciutadania a un minut de
silenci el passat 25 de març,
a les 1 2 del migdia, davant
de l 'Ajuntament, com a
mostra de solidaritat als
famil iars i amics de les
víctimes de l'accident aeri.

Banderes a mig pal a l'Ajuntament

Minut de silenci

Eleccions Municipal 201 5

A les 0 hores del dia 8 de
maig començarà la campa-
nya electoral per a les elec-
cions municipals que tindran
lloc el 24 de maig.
El dia de les eleccions, la
votació s'iniciarà a les 9h i
serà continua sense inter-
rupció fins a les 20h.
Els col· legis electorals del
nostre poble i els sectors de
la població als quals corres-
pon anar-hi a votar són els
següents:
• Pavelló de l'institut Lliçà (a-
vinguda dels Països Cata-
lans, 26-50; nucli urbà): Nucli
urbà, barri Ballestà, barri Can
Peret Manent, barri El Pla,
barri La Cruïlla, barri Migdia,
una part del barri La Serra,
barri Santa Justa, Can Farell,
Can Franquesa, Can Merlès,
Can Xicota, El Pinar, Les
Oliveres, Pineda Feu i Raval
d'en Xicota.
• Gimnàs de l'escola Rosa
Oriol (carrer de Marina, 6-26;
Ca l'Artigues; però, l 'entrada
al gimnàs és pel carrer de

Matarranya): part del barri La
Serra, Ca l'Artigues, Ca l'Es-
teper, Can Costa i Pineda del
Vallès.
• Gimnàs de l'escola Martí i
Pol (carrer de Can Roure, 2-
1 0; Can Roure): Can Lledó,
Can Roure, Can Rovira, Can
Salgot, Mas Bo, Palaudalba i
Palaudàries.
El termini per sol· l icitar el vot

Els l l içanecs estan cridats a les urnes el diumenge 24 de maig per
votar els seus representants a l 'Ajuntament.

per correu, per aquelles per-
sones que no puguin des-
plaçar-se al col· legi electoral
que els correspon, finalitza el
1 4 de maig.

Absolts l'Alcalde i sis regidors i exregidors
acusats d'un presumpte delicte contra el medi
ambient
El jutge penal absolt l 'Alcalde, Ignasi Simón, i sis regidors i
exregidors acusats presumptament d'haver permès abocaments
d'aigües residuals a un torrent.

El jutge penal ha absolt
l 'Alcalde, Ignasi Simón, i sis
regidors i exregidors acu-
sats, l 'any 2008, pel minis-
teri fiscal, arrel d'una
denúncia presentada per
Antonio Manso, com a
president i representant de
l 'Associació de Veïns de Ca
l'Artigues, d'un presumpte
delicte contra el medi ambi-
ent per haver permès, se-
gons l 'acusació,
abocaments d'aigües resi-
duals al torrent Paniagua
des del clavegueram dels
carrers Priorat, les Garri-
gues i Penedès del barri de

Ca l'Artigues des de l'any
2003 fins l 'any 201 0.
A més de l'Alcalde, estaven
acusats el regidor d'ERC i
alcalde entre els anys 2003 i
2007, Joaquim Ferriol ; els
exregidors Ferran Miral les
(ERC) i Ferran Gell ida
(ERC), que van encapçalar
la regidoria de Medi Ambient
entre els anys 2003 i 2007;
el regidor Francisco León
(ICV-EUiA), regidor d'Obres
del 2003 al 2007; l 'exregidor
Pere Grau (CiU), regidor de
Medi Ambient de 2007 a
2011 ; i la regidora Maria
Marcos (PS), regidora

d'Obres i Serveis des del
2007 fins al 201 3.
El judici va començar el
passat 1 2 de març en el
Jutjat Penal número 3 de
Granollers i el 27 de març
va quedar vist per sentènci-
a.
Els advocats defensors van
demostrar que la competèn-
cia de les obres necessàries
per evitar els abocaments i,
per tant, la responsabil itat,
era de l 'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA) i que els
diferents governs municipals
van fer tot el possible per
agil itzar aquestes obres.



4 > Notícies de l'Ajuntament

Les activitats esportives que
ha organitzat la Regidora
d'Esports per aquest estiu
adreçades als nens i nenes
tornen a ser molt diverses:
trebal ls manuals, esports,
jocs tradicionals, bal ls, acti-
vitats a l 'aire l l iure, inflables,
circuits diversos, bany diari
a la piscina, festes. . . , per
passar-ho molt bé i, a més,
conèixer nous amics. A
més, es tornaran a fer acti-
vitats puntuals en anglès
per practicar aquest idioma,
aprofundir en la conversa i
aprendre vocabulari relacio-
nat amb les activitats espor-
tives que es real itzin. Totes
aquestes activitats estan
adaptades a l 'edat dels par-
ticipants i compten amb
monitors i monitores for-
mats. Depenent de l 'activi-
tat, s'uti l i tzen diferents
instal· lacions municipals
com el Pavel ló d’Esports, el
camp de futbol, l 'escola
Sant Baldiri , etc.
Per participar-hi cal tenir
una franja d'edat determi-
nada, que va des de P3 fins
a 2n d'ESO, és a dir, nas-
cuts entre els anys 2001 i
2011 .
Dies: Les activitats esporti-
ves de l 'estiu 201 5 co-
mençaran el 29 de juny i

acabaran el 31 de jul iol .
Horari: L'horari és matinal,
de 9h a 1 3h.
Lloc: El l loc depèn de cada
activitat: Pavel ló d'Esports,
Piscina Municipal, Camp de
Futbol o altres instal· lacions
municipals.
Serveis: Com sempre, hi
haurà servei d'acol l ida: de
8.30h a 9h al Pavel ló d'Es-
ports i de 1 3h a 1 3.30h a la
Piscina Municipal. També hi
haurà servei de menjador
de 1 3h a 1 5h a l 'escola Paï-
sos Catalans.
Preus: Seguint la línia de fa
tres anys, es mantenen
preus i descomptes. En el
requadre adjunt a la notícia
podeu veure els preus de
les activitats i del servei de
menjador segons la durada
(d'un mínim de dues setma-
nes a un màxim de cinc set-
manes). El servei d'acol l ida
és gratuït.
Descomptes: Els nens i
nenes empadronats a Ll içà
d'Amunt poden optar a des-
comptes. També els podeu
consultar en el requadre ad-
junt.
Inscripcions: Les inscripci-
ons per participar a les acti-
vitats esportives de l 'estiu
201 4 es poden formalitzar
del 4 al 22 de maig, de di-

l luns a divendres, de 8h a
1 3h i de 1 6.30h a 22h, al
Pavel ló d'Esports. No
s’acceptaran inscripcions
fora d'aquest termini, només
en casos justificats i derivats
de Serveis Socials. La ins-
cripció ha d'anar a càrrec
d'una persona major d'edat
que sigui el titular del
compte corrent on es domi-
ci l iarà el pagament. La baixa
de la inscripció amb la
devolució de l’import dels
serveis contractats es podrà
fer fins el 5 de juny; a partir
d'aquest dia no es retornarà
l’ import dels serveis contrac-
tats. Tot i això, les peticions
de baixa justificades seran
valorades per la comissió
pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar a
l 'hora de fer la inscripció és
la següent: fotocòpies de les
dades bancàries on apare-
gui el nom del titular del
compte corrent, del DNI del
titular del compte corrent i
de la targeta sanitària, i foto
actual del participant. No es
podrà formalitzar la inscrip-
ció si no es porten tots els
documents necessaris.
Més informació: Pavelló
d'Esports (tel . 93 860 70 25;
c/e esports@ll icamunt.cat).

Preus (rebut domici l iat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Gimnàstica aquàtica per a
adults i gent gran
La regidoria d'Esports orga-
nitza gimnàstica aquàtica per
a adults i gent gran.
GIMNÀSTICA AQUÀTICA
PER A ADULTS:
Dies: dilluns, dimecres i di-
vendres, del 29 de juny al 31
de juliol.
Horari: L'horari serà de 9h a
9.50h.
Lloc: a la Piscina Municipal.
Preu: Aquesta activitat és
gratuïta per a les persones
abonades al gimnàs del Pa-
velló. Per a la resta, el preu
és de 34,50€ (rebut domiciliat
a la vostra entitat bancària).
GIMNÀSTICA AQUÀTICA
PER A GENT GRAN:
Dies i horaris: del 29 de juny
al 30 de juliol.
- Grup 1 : dilluns i dimecres,
de 1 0h a 1 0.50h
- Grup 2: dimarts i dijous, de
9h a 9.50h
Lloc: a la Piscina Municipal.
Preu: Aquesta activitat és
gratuïta per a les persones
abonades al gimnàs del Pa-
velló. Per a les persones em-
padronades a Lliçà d'Amunt
més grans de 60 anys, 1 8€.
Per a la resta, el preu és de
34,50€. (Rebut domiciliat a la
vostra entitat bancària).
Important: segons el nivell i
condició física del participant,

el/la monitor/a podrà fer canvis
entre els diferents grups,
sense tenir en compte l’edat.
Inscripcions: Les places són
limitades i les incripcions
s'han de formalitzar a partir
del 4 de maig i fins al límit de
places, de dilluns a diven-
dres, de 8h a 1 3h i de 1 6.30h
a 22h, al Pavelló d'Esports.
No s’acceptaran inscripcions
fora d'aquest termini, només
en casos justificats i derivats
de Serveis Socials. La baixa
de la inscripció amb la
devolució de l’import es
podrà fer fins el 5 de juny; a
partir d'aquest dia no es
retornarà l’ import. Tot i això,
les peticions de baixa
justificades seran valorades
per la comissió pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar a
l'hora de fer la inscripció és la
següent: fotocòpies de les
dades bancàries on aparegui
el nom del titular del compte
corrent, del DNI del titular del
compte corrent i de la targeta
sanitària del participant. No
es podrà formalitzar la ins-
cripció si no es porten tots els
documents necessaris.
Més informació: Pavelló
d'Esports (tel. 93 860 70 25;
c/e esports@llicamunt.cat)

Estiu esportiu
S'apropa l'estiu i la regidoria d'Esports proposa activitats esportives, per a totes les edats, per no quedar-se a casa i
per poder passar-ho bé durant les vacances d'estiu. I , segueix mantenint preus i descomptes.

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a descomptes (els descomptes no
són acumulables).
- S'apl icarà un 30% de descompte sobre el preu a les famíl ies nombroses o monoparentals i un
25% de descompte en la inscripció del segon fi l l o fi l la, de forma unitària, encara que els ger-
mans estiguin apuntats a diferents casals organitzats per l 'Ajuntament (aquest descompte s'a-
pl icarà al germà de menor edat) (aquests descomptes no són acumulables i la condició s'ha de
documentar amb fotocòpia del carnet de famíl ia nombrosa o monoparental en vigor, o fotocòpia
del l l ibre de famíl ia o DNI del segon germà més el seu comprovant d'inscripció).
- Les famíl ies que no percebin cap tipus de prestació econòmica podran gaudir de les Activitats
Esportives gratuïtament (cal sol· l icitar un informe i un certificat a la Regidoria de Serveis Soci-
als; prèviament, cal demanar cita (93 860 72 20).

Activitats esportives per a nens i nenes

Per a totes les persones inscrites hi haurà una reunió informativa el di l luns 8 de juny, a l 'escola
Sant Baldiri .

Reunió informativa
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Casal d'estiu
La regidoria de Joventut i el Grup d'Esplai han organitzat el Casal
d'estiu, amb l'objectiu que els nens i nenes visquin al màxim les
vacances d'estiu.

Al Casal d’Estiu els nens i
nenes podran passar
jornades plenes d’activitats:
es farà una hora de piscina
diària, una excursió,
descoberta del poble, tallers,
gimcanes, jocs, esports i, per
als més grans, també es
dedicaran estones a fer deu-
res, amb l'objectiu que ju-
guin, es diverteixin,
aprenguin i es relacionin en-
tre ells.
Totes aquestes activitats s’a-
dapten a les diferents edats
dels participants, ja que
aquest casal s'adreça a nens
i nenes que aquest curs es-
colar 201 4-201 5 han fet de
P3 fins a 6è de Primària.
Dies: El Casal d'estiu d'en-
guany començarà el 29 de
juny i finalitzarà el 31 de juli-
ol.
Lloc: es farà a l’escola
Països Catalans.
Horari: L'horari és opcional.
Es pot triar entre matí i tarda
(de 8.30h a 1 6.30h) o només
matí (de 8.30h a 1 3h). A
més, la durada pot ser de 3,
4 o 5 setmanes.

Serveis: També s’ofereixen
els serveis de menjador (de
1 3h a 1 5h) i d’acoll ida
matinal (de 7.30h a 8.30h).
Preus i descomptes: Per
tal de facil itar l’accés al mà-
xim de nens i nenes, els
preus són força assequibles i
s'ofereixen descomptes als
empadronats al municipi.
Podeu consultar els preus i
els descomptes en el requa-
dre adjunt.
Inscripcions: Les
inscripcions tindran lloc del 4
de maig al 5 de juny, de
dil luns a divendres, de 9h a
1 4h, i dil luns, de 1 6h a 1 9h,
a Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajunta-
ment. No s’acceptaran
inscripcions fora d'aquest
termini, només en casos
justificats i derivats de
Serveis Socials. La baixa de
la inscripció amb la
devolució de l’import dels
serveis contractats es podrà
fer fins el 5 de juny; a partir
d'aquest dia no es retornarà
l’ import dels serveis contrac-
tats. Tot i això, les peticions

de baixa justificades seran
valorades per la comissió
pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar és
la següent: fitxes
d’inscripció, sanitària i
autoritzacions emplenades;
fotografia de carnet;
fotocòpies de la targeta
sanitària i de la cartil la de
vacunes; i fotocòpia de la
ll ibreta on es passarà la
quota d’inscripció.
L’Ajuntament i el Grup
d’Esplai col•laboren
estretament amb la finalitat
d’educar entorn la vessant
afectivo-social: educar en
valors, educar per la igualtat,
educar per la pau i el
conflicte i educar per l’esperit
crític, doncs són els eixos
principals que fan de les
activitats del Casal d’Estiu
quelcom més que
entreteniment, en fan
experiències vitals,
d’enriquiment i creixement
personal, d’adquisició
d’autonomia i consciència
democràtica.

Preus (rebut domici l iat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Informació

Es farà una reunió informativa per a pares i mares el dia 7 de maig, a les 1 9h, a la sala d'actes
de la Bibl ioteca Municipal Ca l'Oliveres. També hi haura una reunió el dia 25 de juny, a les 1 9h,
a l 'escola Països Catalans, per a pares i mares dels nens i nenes inscrits, on es podrà conèixer
l 'equip de monitors i monitores, la programació del Casal d'Estiu i resoldre dubtes.

Reunió informativa

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l 'OAC de l'Ajuntament, al web municipal www.l l ica-
munt.cat i al web de Joventut www.espaijovegall iner.cat.

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a descomptes en la quota de la
part del casal de matí.
- S'apl icarà un 30% de descompte sobre el preu a les famíl ies nombroses o monoparentals i un
25% de descompte en la inscripció del segon fi l l o fi l la, de forma unitària, encara que els ger-
mans estiguin apuntats a diferents casals organitzats per l 'Ajuntament (aquest descompte s'a-
pl icarà al germà de menor edat) (aquests descomptes no són acumulables i la condició s'ha de
documentar amb fotocòpia del carnet de famíl ia nombrosa o monoparental en vigor, o fotocò-
pia del l l ibre de famíl ia o DNI del segon germà més el seu comprovant d'inscripció).
- Les famíl ies que no percebin cap tipus de prestació econòmica podran gaudir del Casal
d'estiu gratuïtament (cal sol· l icitar un informe i un certificat a la Regidoria de Serveis Socials;
prèviament, cal demanar cita (93 860 72 20).

Casal Jove
La regidoria de Joventut ha organitzat per
primer vegada un Casal Jove, amb l'objectiu
que els joves passin unes vacances d'estiu
plenes d'activitats.

Algunes de les activitats que
hi haurà al Casal Jove seran:
piscina diària, excursions a la
platja, tallers creatius, es-
ports, jocs diversos i també
una excursió de tot un dia,
amb l'objectiu que sigui un
espai de trobada, de conei-
xença i d'aprendre coses no-
ves de forma divertida.
Aquest casal s'adreça a joves
que aquest curs escolar
201 4-201 5 han fet 1 r d'ESO i
fins als 1 8 anys.
Dies: El Casal Jove
començarà el 29 de juny i
finalitzarà el 24 de juliol.
Lloc: es farà a l'Espai Jove El
Galliner.
Horari: L'horari serà de 9h a
1 3.30h.
Serveis: També s’ofereix el
servei de menjador (de 1 4h a
1 5h, al menjador de l'escola
Països Catalans).
Preus i descomptes: Per tal
de facilitar l’accés al màxim
de joves, els preus són força
assequibles i s'ofereixen des-
comptes als empadronats al
municipi. Podeu consultar els
preus i els descomptes en el

requadre adjunt.
Inscripcions: Les
inscripcions tindran lloc del 4
de maig al 5 de juny, de
dilluns a divendres, de 9h a
1 4h, i dilluns, de 1 6h a 1 9h, a
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament. Les
places són limitades. No
s’acceptaran inscripcions fora
d'aquest termini, només en
casos justificats i derivats de
Serveis Socials. La baixa de
la inscripció amb la devolució
de l’import dels serveis
contractats es podrà fer fins el
5 de juny; a partir d'aquest dia
no es retornarà l’import dels
serveis contractats. Tot i això,
les peticions de baixa
justificades seran valorades
per la comissió pertinent.
Documentació: La docu-
mentació que cal aportar és
la següent: fitxes d’inscripció,
sanitària i autoritzacions
emplenades; fotografia de
carnet; fotocòpies de la
targeta sanitària i de la cartilla
de vacunes; i fotocòpia de la
llibreta on es passarà la quota
d’inscripció.

Preus (rebut domici l iat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Informació

Es farà una reunió informativa per a pares i mares el dia 7
de maig, a les 1 9h, a la sala d'actes de la Bibl ioteca Munici-
pal Ca l'Oliveres. També hi haura una reunió el dia 22 de
juny, a les 1 9h, a l 'Espai Jove El Gall iner, per a pares i ma-
res i joves inscrits, on es podrà conèixer l 'equip de monitors i
monitores, la programació del Casal Jove i resoldre dubtes.

Reunió informativa

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l 'OAC de l'Ajun-
tament, al web municipal www.l l icamunt.cat i al web de Jo-
ventut www.espaijovegall iner.cat.

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a
descomptes en la quota.
- S'aplicarà un 1 5% de descompte per a socis i sòcies de l'Espai
Jove El Galliner (s'ha de presentar el carnet o el comprovant de la
inscripció).
- S'apl icarà un 30% de descompte sobre el preu a les famí-
l ies nombroses o monoparentals i un 25% de descompte en
la inscripció del segon fi l l o fi l la, de forma unitària, encara
que els germans estiguin apuntats a diferents casals orga-
nitzats per l 'Ajuntament (aquest descompte s'apl icarà al
germà de menor edat) (aquests descomptes no són acumu-
lables i la condició s'ha de documentar amb fotocòpia del
carnet de famíl ia nombrosa o monoparental en vigor, o fo-
tocòpia del l l ibre de famíl ia o DNI del segon germà més el
seu comprovant d'inscripció).
- Les famíl ies que no percebin cap tipus de prestació
econòmica podran gaudir del Casal jove gratuïtament (cal
sol· l icitar un informe i un certificat a la Regidoria de Serveis
Socials; prèviament, cal demanar cita (93 860 72 20).
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Finalitza la temporada 201 4-
201 5 de la Lliga de Botxes
El passat mes de març va
final itzar la temporada 201 4-
201 5 de la Ll iga de Botxes
que organitza la Regidoria
d’Esports.
Aquesta l l iga està formada
per 11 equips,
majoritàriament del municipi,
que juguen tots a doble
volta. A Lliçà d'Amunt hi ha
molta afició per aquest es-

port i aquesta l l iga fa més de
20 anys que es porta a ter-
me.
Els guanyadors d’aquesta
temporada han estat:
1 r classificat: equip de Can
Prat (Ll içà de Vall)
2n classificat: equip de CT
Ca l’Artigues (Ll içà d’Amunt)
3r classificat: equip de Ca
l’Estapé “P” (Ll içà d’Amunt)

L’Espai Jove El Gall iner
celebra que ja fa 1 5 anys
que es va iniciar com a
servei per als joves del
municipi. Va començar com
a espai de trobada a les
antigues escoles dels
Gall iners i després va
créixer com a Punt
d'Informació Juvenil (PIJ),
espai de trobada i l loc
aglutinador d’altres serveis
destinats als i les joves del
municipi.
Per celebrar-ho, el passat 11
d’abri l va tenir l loc un dels
primers actes que s'aniran
fent al l larg de l’any. Els i les
joves van poder gaudir d'un
dinar popular, un plat de pa-
el la en bona companyia, i
d'un munt d'activitats a l ’aire
l l iure, a l 'era de la Bibl ioteca
Ca l'Oliveres i al Gall iner,
que van començar a partir
de les 11 h i es van allargar
fins al vespre: activitats
d’aventura, tal lers creatius,
jornada de graffitis, música a
càrrec dels DJ Phono
Seekers, jocs de taula en
format gegant organitzats
pel grup de joves Tri Cric,
etc. També es van organit-
zar un concurs de postres i

Festa del 1 5è aniversari de l'Espai Jove
El Galliner
Aquest any, l'Espai Jove El Galliner fa 1 5 anys d'història i el passat 11
d'abril va començar a celebrar-ho amb un dinar popular per a joves ple
d'activitats.

un altre de fotos en grup a
través de les xarxes socials.
El premi del primer concurs
consistia en un diploma, una

entrevista a la pàgina web
del Gall iner i un curs de
reposteria en un centre
especial itzat.

Equip de Can Prat (Lliçà de Vall), primer classificat

Festival de cloenda
d'activitats esportives
El festival de cloenda de les
activitats esportives infantils i
per a adults que es realitzen
al Pavelló d’Esports tindrà
lloc el diumenge 31 de maig
a les 1 2h al mateix pavelló.
Tots els esportistes

participants oferiran una
exhibició de les activitats
que han estat realitzant
durant la temporada 201 4-1 5
com steps, fitball, jazz, dance
styles, activitat física de gent
gran, etc.

Veredicte del II Concurs de
Dibuix i Pintura per a Joves i
Adults
Laura Pérez Martin , l l iça-
nenca de 1 9 anys, ha estat
la guanyadora del I I Con-
curs de Dibuix i Pintura per
a Joves i Adul ts convocat
pre la Bibl ioteca Ca l 'Ol ive-
res i l 'Espai Jove El Ga-
l l iner amb motiu de la festa
de Sant Jord i .
El seu dibu ix es podrà
veure reproduït en un dels
vidres de la bibl ioteca a
partir del 23 d’abri l .
A més, la Laura ha guanyat
un curs intensiu d ’estiu
durant el mes de Jul iol
imparti t per l ’Escola Joso, i
un val per un valor de 1 00
€ per gastar a la l l ibreria i

papereria La Gral la de
Granol lers.
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Vine a escoltar contes en
anglès a la biblioteca!
La propera sessió de l’Hora
del conte en anglès de la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres serà el
divendres 8 de maig a les
1 7:30h, a càrrec de l’Escola
d’Anglès del municipi.
Aquesta vegada s’explicarà el
conte “The Snail and The
Whale” en què un cargol de
mar que sempre està a la
mateixa roca decideix que vol
veure altres mars. Una
balena decideix ajudar-lo a fer
realitat el seu somni i junts
comencen una aventura

arreu del món. En acabar el
conte es farà una manualitat
tot representant el mar.

Maig de 201 5

Èxit del 2n Recital poètic
popular
El 2n Recital poètic popular
que es va celebrar en motiu
del Dia mundial de la poesia i
per donar la benvinguda a la
primavera, va reunir una
cinquantena de persones.
La sala d’actes de la
biblioteca va quedar plena
per escoltar i recitar poesia.
Unes 1 6 persones entre
infants, joves i adults, van
recitar un poema, entre elles,
les participants al grup de
conversa “Fem-la petar” que
es reuneix cada dijous a la

biblioteca, dinamitzat per la
Rosa Casaban. La veu i la
guitarra de la Mireia Vilageliu i
l’Anna González, alumnes de
l’Escola de Música de la Vall
del Tenes, van acompanyar
l’acte, i al final, els assistents
que els hi venia de gust
llegien un vers que s’havia
repartit a l’inici del recital.
Tothom va marxar amb una
flor a les mans i content
d’haver participat i/o assistit a
un recital poètic de tots i per a
tots.

Veredicte del III Concurs de Punts de llibre

Punts de llibre guanyadors

Servei de sala d'estudi en
caps de setmana
A partir del 23 de maig i fins el
21 de juny la Biblioteca Ca
l’Oliveres torna a oferir el
servei de sala d’estudi en
caps de setmana per aquells
estudiants que necessitin
preparar-se els exàmens de
final de curs.
El calendari i horari serà el
següent:
Calendari: del 23 de maig al
21 de juny
Horari:
Dissabtes, de 1 6h a 20h
Diumenges, de 1 0h a 1 4h i
de 1 6h a 20h
Servei exclusiu de sala
d’estudi. La biblioteca i els
seus serveis romandran
tancats en aquest horari
Normativa bàsica del servei
de sala d’estudi:
• Per utilitzar la sala d’estudi
cal ser estudiant universitari o
similar.
• Respectar l’horari d’obertura
de la sala d’estudi.
• Respectar els espais d’ús

exclusiu assignats per a
l’estudi i no utilitzar els espais
no posats a disposició
d’aquest servei.
• Utilitzar la sala d’estudi indi-
vidualment; no s’habiliten
espais per a ús en grup.
• Destinar l’espai cedit a les
finalitats que se li han
assignat.
• És imprescindible mantenir
silenci absolut per respecte a
la resta d’usuaris de la sala
d’estudi. Qualsevol persona
que no respecti les normes
bàsiques de convivència en
tindrà l’accés vedat.
• Els telèfons mòbils han
d’estar en silenci. Per
respondre les trucades
telefòniques cal sortir a
l’exterior de la Biblioteca.
• Per raons de seguretat i
higiene no és permès fumar,
ni menjar, ni beure a la
Biblioteca. El vestíbul de
l’equipament és l’únic espai
on es permet menjar i beure.

El Nil Benzal, la Marta
Jiménez, l'Eva Guerrero i
l'Albert Tesifón han estat els
guanyadors del III Concurs de
punts de llibre, convocat per la
regidoria de Cultura amb
motiu de la festivitat de Sant
Jordi. El concurs constava de
quatre categories segons les
edats dels participants. Els
premiats per categories han
estat:
- Categoria de 5 a 8 anys: Nil
Benzal Perona
- Categoria de 9 a 11 anys:
Marta Jiménez del Valle
- Categoria de 1 2 a 1 7 anys:
Eva Guerrero Robles
- Categoria de 1 8 a 30 anys:
Albert Tesifón Abril
Els dibuixos guanyadors seran
punts de llibre que es donaran
en el servei de préstec de la
Biblioteca Ca l'Oliveres.

L'Ajuntament, amb el suport
del fotògraf l l içanenc Màrius
Gómez i amb la
col· laboració de Foto
Casanova, ha convocat la
11 a edició del concurs fo-
togràfic Memorial Joan So-
ley. La novetat d'aquesta
edició és la introducció d'u-
na categoria nova de Ciu-
tats i pobles del món.
Així doncs, aquesta edició
consta de tres temàtiques:
Ll içà d’Amunt en tots els
seus aspectes, Ciutats i
pobles del món, i Muntanya
i paisatge.
Es mantenen els premis ha-
bituals: diners, vals econò-
mics per bescanviar per
cursos de fotografia i ins-
cripcions al Casanova Foto
Club.
Cada participant pot
presentar un màxim de 3
fotografies per cada catego-
ria, tot i que no podrà
guanyar més d’un premi.
La mida és l l iure, però cada
fotografia s'ha de ll iurar
muntada en un suport rígid
de 40x50 cm, en sentit
vertical i sense vidre.
Els autors han de signar les
obres en el revers indicant:
categoria a la que es
presenta (en la categoria
Ll içà d’Amunt i Vall del
Tenes s’haurà d’indicar
també el l loc on s’ha fet la
fotografia), nom i cognoms
de l’artista, títol de l ’obra,
adreça, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
Els treballs presentats
hauran de ser inèdits i no
poden ser, en cap cas,
derivats de cap altre

exposició anterior.
El termini de recepció de les
obres és fins el divendres 29
de maig, de dil luns a
divendres, de 1 6h a 20.30h,
i de 1 0h a 1 4h els dimecres,
divendres i dissabtes, al
mostrador principal de la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres.
El jurat estarà integrat per
persones relacionades amb
el món de la fotografia.
L’ajuntament farà una
exposició amb totes o part
de les fotografies
seleccionades.
El veredicte i el l l iurament de
premis es farà el divendres
1 2 de juny a 2 quarts de 8
del vespre a la sala d’actes
de la Bibl ioteca Ca l’Olive-
res, coincidint amb l'obertura
de l 'exposició.
Si esteu interessats a parti-
cipar-hi, consulteu les bases
a l’apartat de cultura del web
municipal www.l l icamunt.cat.
En Joan Soley i Farrés
(1 956-2001 ) va ser una per-
sona molt estimada a Lliçà
d'Amunt i una peça clau en
molts àmbits de la Vall del
Tenes: fundador de la UEC,
professor de l 'Escola de Se-
gon Ensenyament, activista
veïnal, regidor d'ERC, de-

L'Ajuntament convoca la 1 1 a edició del
concurs fotogràfic Memorial Joan Soley
La novetat d'aquesta edició és la introducció d'una categoria nova de
Ciutats i pobles del món.

fensor de la natura i, també,
viatger incansable, sempre
amb la càmera penjada al
col l . La seva mort, en un
malaurat accient de munta-
nya va causar molt d'impac-
te en tota la comarca,
perquè en Joan era conegut
arreu i perquè, com a ciu-
tadà compromès, reunia un
seguit de característiques
difíci ls de trobar plegades:
optimisme, tenacitat, discre-
ció, fermesa, bonhomia. . . La
seva passió per la fotografia
l i va permetre guanyar di-
versos concursos, impartir
cursets i seminaris, elaborar
audiovisuals de muntanyis-
me i omplir el seu despatx
amb dotzenes d'arxius de
fotografies i diapositives dels
l locs més meravellosos del
planeta. El concurs de foto-
grafia Memorial Joan Soley
és un petit però sincer ho-
menatge per a una persona
que va deixar una petja in-
esborrable.
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Sant Ponç a la Biblioteca
En motiu de la celebració de
la diada de Sant Ponç, patró
dels herbolaris, la Biblioteca
Ca l'Oliveres portarà a terme
el ja tradicional taller de plan-
tes aromàtiques i medicinals
a càrrec de Bea Quintana,
que aquest any parlarà de les
herbes a la cuina, i el concurs
de les olors amb sorteig d'un
lot de llibres de plantes re-
meires.

Taller "Cultiva't el teu hort
comestible i gaudeix de la
cuina amb herbes!"
Dilluns 1 8 de maig
A càrrec de Bea Quintana.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia al tel. 93 860 71 1 6 o a
b.llicam.co@diba.cat a partir
del 4 de maig. Places limita-
des.
Les herbes a la cuina han
acompanyat des de ben antic
la gastronomia de cada país.
En la Mediterrània tenim una
extensa varietat de plantes
condimentàries que, a part de
donar bon gust als plats,
aporten principis actius molt
interessants per a la nostra
salut. En el taller coneixerem
algunes d'aquestes herbes,
com les podem cultivar,
reproduir, així com les seves
aplicacions per a una cuina
saludable.

Concurs de les olors. Sor-
teig d'un lot de llibres sobre
plantes i herbes medicinals
Del 4 al 23 de maig
Al vestíbul de la Biblioteca hi
haurà una selecció de plantes
medicinals. Tothom qui vingui
podrà olorar i identificar les
aromes, i qui les encerti parti-
ciparà en el sorteig d’un lot de
llibres sobre plantes medici-
nals.

Exposició de fotografies
"Esclat de vida" de Maria
Soley
Del 7 al 30 de maig
A la planta 1 de la biblioteca.
Fotografies en diferents
formats, fetes a Lliçà
d’Amunt, que tenen com a
temàtica el camp, les flors i
les plantes, realitzades per la
lliçanenca aficionada a la
fotografia Maria Soley.

A la Biblioteca es poden
trobar els següents llibres
relacionats amb el tema:
- Bosch, Carme. Guia del
recol·lector: remeis i usos de
les nostres plantes i bolets.
- Duran, Núria. Les Espècies:
80 receptes d'aquí i de tot ar
reu.
- Duran, Núria. Les Plantes
aromàtiques: 80 aplicacions a
la cuina.
- Le Jardinier, Pierrick. Elegir,
cultivar y conservar las
plantas aromáticas.
- Vallès Casanova, Josep M.
L'Hort urbà: plantes
aromàtiques: manual de cultiu
de plantes medicinals i
aromàtiques en balcons i
terrats.

Programació entorn el
Dia de la Salut de les

Dones 201 5 (28 de maig)

TALLERS DE RELAXACIÓ
El ritme de vida actual ens
porta a viure amb nervis,
presses i estrès; així, acabem
portant el nostre cos al límit i
perdent el control de la ment.
Per ajudar-te a frenar aquest
ritme o simplement perquè et
vols cuidar i et vols regalar un
temps de benestar, s'ofereix
aquest taller, obert a totes les
persones empadronades a
Lliçà d’Amunt, que oferirà les
tècniques necessàries per
aconseguir una relaxació
completa: muscular,
emocional i mental. A càrrec
d’Esther Menéndez, psicòloga
del PADI.
Dies: 29 de maig; 5, 1 2 i 26
de juny; 3 i 1 0 de juliol
Lloc i horari:
- Centre Cívic Ca l’Artigues, de
1 0.30h a 11 .30h
- Centre Cívic Palaudàries, de
1 2h a 1 3h
Inscripció als centres cívics:
- CC Ca l’Artigues,
93.860.73.50
- CC Palaudàries,
93.864.60.1 0
Organitza: Pla d’Igualtat
Dona-Home

TALLER "COM REDUIR
L’ESTRÈS I RECUPERAR
EL BENESTAR AMB
REFLEXOLOGIA PODAL"
A càrrec de Berta Puig. Cal
portar tovallola i roba còmoda.
Dia: dissabte 30 de maig

Horari: d'11 h a 1 3h
Lloc: Sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres
Preu: sòcies, gratuït; 1 0€,
fent-se sòcia
Inscripcions: 670 21 31 44
Organitza: Associació Amunt
Dones

CONEIX I APRÈN A CUIDAR
EL TEU SÒL PÈLVIC
Taller per activar la muscula-
tura pèlvica, fonalmental per a
la salut de la dona. A càrrec de
Joaquina López.
Dies: 28 de maig; 11 , 1 8 i 25
de juny; i 2 de juliol
Horari: de 1 7.30h a 1 9h
Lloc: sala d'actes de la Biblio-
teca Ca l'Oliveres
Informació i inscripcions:
Serveis Socials Municipals,
(93 860 72 20)
Organitza: Pla d’Igualtat
Dona-Home

Curtmetratge amb persones grans del poble
El dissabte 9 de maig, a les
1 2h, a l 'ateneu L'Aliança,
tindrà l loc la projecció d'un
curtmetratge elaborat i inter-
pretat per gent gran del nos-
tre poble participant en un
tal ler de cinema. El tal ler es
va impartir del 1 4 de febrer

al 21 de març, els divendres
i algun dissabte, i va anar a
càrrec de "La Tramoia Cul-
tural". Es van fer sessions
informatives i de preparació
al Casal de la Gent Gran i
després es van gravar les
escenes a diferents indrets

Taller a càrrec de Bea Quintana

Fotografia de Maria Soley

del poble: al mateix casal, a
la plaça de Catalunya, a
l 'ateneu L'Aliança, al bosc,
etc. Hi van participar 20
persones.
El curtmetratge és un musi-
cal i té com a eix central un
somni.
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Convocatòria de beques de
menjador per al curs escolar
201 5-201 6
Ja s'han aprovat les bases
per a la convocatòria de
beques de menjador per al
curs escolar 201 5-201 6.
Les famíl ies sol · l ici tants
han d'estar empadronades
a Ll içà d’Amunt i trobar-se
dins dels cri teris establerts.
Juntament amb la sol · l ici-
tud, hauran d'ad juntar la
documentació necessària
completa.
Les sol · l ici tuds s'han de
presentar del 4 de maig al
29 de maig, de di l luns a di-
vendres, de 9h a 1 3h, i els
d i l luns també de 1 6.30h a
1 8.30h, a l 'Oficina d 'Aten-
ció al Ciutadà (OAC) de
l 'Ajuntament.

Per a més informació, les
persones interessades
poden adreçar-se a les
dependències de Serveis
Socials.
Trobareu el fu l l de sol · l ici-
tud i informació sobre els
cri teris i la documentació
necessària al web munici-
pal .

Maig de 201 5

Ramon Solsona i Care Santos visiten la
Biblioteca
Els dos actes es portaran a terme a la sala d’actes i són oberts a tots els
públics.

Dijous 21 de maig a les
1 8:30h l’escriptor Ramon
Solsona visitarà el club de
lectura de la Bibl ioteca i ens
parlarà del l l ibre L’home de
la maleta, novel· la
guanyadora del premi Sant
Jordi el 201 0.
Ramon Solsona es dedica
professionalment a la
l iteratura i el periodisme des
del 1 992. Ha publ icat les
novel· les Figures de
calidoscopi (1 989), Les
hores detingudes (1 993)
–guardonada amb els
premis Crítica Serra d'Or,
Prudenci Bertrana i Lletra
d'Or–, DG (1 998), No
tornarem mai més (1 999),
Línia blava (2004) i L'home
de la maleta (201 0), premi
Sant Jordi de novel· la del
mateix any. També ha escrit
els l l ibres de relats Llibreta
de vacances (1 991 ) i
Cementiri de butxaca
(2006). Amb el pseudònim
de «Lo gaiter del Besòs» ha
publ icat els recul ls de
poesia satírica Sach de
Gemecs (1 989) i Botifarra
de pagès! (201 3). En el seu
vessant periodístic
col· labora habitualment als
diaris El Punt Avui i La
Vanguardia, i s'encarrega
fins al 2011 de l 'espai diari
"La paraula del dia" al
programa radiofònic El món
a RAC1 . També és autor de
diversos guions per a sèries
de televisió.
(font: http: //www.escriptors.cat)

Dijous 4 de juny a les 1 8h
l’escriptora Care Santos
visitarà el club de lectura
jove “Deixa’m l legir! ” i ens
parlarà del l l ibre Hot Dogs,
guanyadora del premi Gran
Angular de l iteratura juveni l
l ’any 2000.
Care Santos va néixer a
Mataró (Barcelona) l 'any

1 970. Des del
començament va
compaginar el català i el
castel là en la seva obra,
però no ha estat fins el 2011
que no ha acomplert un vel l
somni: publ icar la seva
primera novel· la en català
per a adults, Habitacions
tancades (Planeta). Tot i
això, és autora de sis
novel· les, sis l l ibres de
relats, dos poemaris (tots en
castel là) i d 'una nombrosa
obra per a joves i infants.
En aquest terreny, és una
de les autores més l legides
del nostre país. Ha obtingut
els premis Gran Angular,
Ramon Muntaner i
Protagonista Jove, ha fet

d'antòloga del l l ibre Un deu.
Antologia del nou conte
català i ha publ icat els
l l ibres de no ficció Deixa'm
acabar i Supermare. Mil
maneres de ser una mare
feliç, ambdós a Columna.
Fa molt poc ha enl lestit el
seu primer text teatral ,
Truca abans d'entrar. Ha
col· laborat amb mitjans de
comunicació com Diari de
Barcelona, Presència,
Catalunya Ràdio, COM
Ràdio o Barcelona Televisió,
és crítica l iterària, ha
presidit una associació de
joves escriptors i actualment
imparteix de tant en tant
tal lers l iteraris.
(font: http://www.caresantos.com)

Arranjament d'habitatges
En els darrers mesos, s’han
portar a terme els 1 0
arranjaments per adequar
habitatges de persones
grans amb problemes de
mobil itat, que van ser
concedits per la Diputació
de Barcelona, el passat mes
de gener, dins de la
convocatòria 201 4-1 5.
La major part de les
reformes han estat
intervencions bàsiques
orientades a mil lorar,
principalment,
l 'accessibi l itat, la mobil itat i
la seguretat en banys,
cuines i zones de pas.
Aquestes reformes
incrementen l 'autonomia i la
qualitat de vida de les

persones beneficiàries en
els seus domici l is.
El Programa d'Arranjaments
d'Habitatges per a les
persones grans està
promogut per l 'Àrea
d'Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona i
gestionat per l 'àrea de
Serveis Socials de
l 'Ajuntament, que
s’encarrega de canalitzar les
sol· l icituds, un cop oberta la
convocatòria d'ajuts, i
adjudicar els arranjaments
en funció dels requisits i les
necessitats de les persones
usuàries.
Actualment, no hi ha
convocatòria oberta
d’aquest programa.

Bany abans de la reforma

El mosquit tigre és originari
del Sud-est-asiàtic. L'estiu
de 2004 es va detectar per
primera vegada a Catalunya.
El període d'activitat del
mosquit tigre asiàtic a
Catalunya comprèn des del
mes de maig fins al mes de
novembre. El moment de
màxima expansió de
l'espècie es dóna el mes de
setembre.
La prevenció és el mil lor
mètode de control d'aquest
mosquit. El més important i
efectiu és evitar la posta
d'ous i el creixement de les

Control del mosquit tigre
seves larves aquàtiques, i
el iminar tots els punts d'ai-
gua on pot créixer. L'aplica-
ció d'insecticides sobre el
mosquit adult no és un mè-
tode eficaç per controlar-ne
la plaga. Per això cal evitar
les acumulacions d'agua a
casa.
Podem evitar l 'entrada del
mosquit als edificis ins-
tal· lant teles mosquiteres
que n'impedeixin el pas per
finestres, portes i altres
obertures.
Per evitar les picades és re-
comanable que porteu roba

Bany després de la reforma

de màniga llarga i pantalons
llargs, (mil lor si són de color
clar), així com mitjons.
Per curar les picades renteu
i desinfecteu bé la zona de
la picada. El tractament és
simptomàtic; en cas que
persisteixin les molèsties
consulteu el vostre metge.
Si opteu per uti l itzar un re-
pel· lent cal fer-lo servir
només a l'exterior i durant el
temps necessari, i complir
estrictament les instruccions
d'ús, especialment el nom-
bre d'aplicacions diàries
permeses.
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Xarxa Wimax municipal

L’Ajuntament de Ll içà
d’Amunt ha fet un nou
concurs per adjudicar
l ’explotació de la xarxa
municipal d’accés a internet
sense fi ls, ja que el període
de vigència de l ’actual
concessió ha expirat.
L’empresa guanyadora ha
estat Eurona Wireless
Telecom, que ja és l ’actual
concessionària del servei .
Eurona (www.eurona.net)
és una petita operadora de
telecomunicacions amb seu
a Barcelona, especial i tzada
en xarxes Wimax d’accés a
internet i telefonia. Està
present arreu de l ’estat
espanyol així com al Regne
Unit, I rlanda, I tàl ia,
Colòmbia i Perú.
La nova concessió
comporta mil lores
importants en les

L’Ajuntament renova la concessió de l’explotació de la xarxa
municipal d’accés a internet sense fi ls a Eurona.

Alumnes de 3r de Primària
visiten l'Ajuntament
Alumnes de 3r de Primària
de les escoles Sant Baldiri i
Miquel Martí i Pol van visitar
l 'Ajuntament entre finals de
març i mitjans d'abri l .
Aquesta activitat,
anomenada "Conèixer
l 'Ajuntament", està inclosa
dins del PAE (Programa
d'Activitats Educatives) que

l 'Ajuntament ofereix als
centres escolars. Els
objectius d'aquesta activitat
són apropar l 'Ajuntament als
nens i nenes de 3r de
Primària, conèixer el
mecanisme de funcionament
de l 'Ajuntament i prendre
consciència de pertànyer a
una comunitat.

condicions del servei .
D’entrada es preveu
ampl iar la cobertura
existent amb dues
estacions repetidores més,
in icialment, i augmentarà la
disponibi l i tat de noves altes
en les zones actualment
cobertes. Aquests nous
desplegaments i
ampl iacions de xarxa es
real i tzaran en banda
l l icenciada a 3’5 Ghz, amb
equips d’última generació
4G.
La nova xarxa 4G tindrà
una alta de servei de 60€, i
s’oferiran inicialment dues
tarifes: el servei bàsic a 20€
(IVA inclòs), amb 7Mbps de
baixada i 1 de pujada, i el
servei social a 1 2€ (IVA
inclòs), a 1 /1 Mbps.
La novetat en els equips a
instal · lar a casa del cl ient

és que no caldrà una
antena exterior encarada al
repetidor. La nova
tecnologia emprada permet
que l ’equip domèstic sigui
un petit receptor que només
cal ubicar davant d’una
finestra per agafar senyal .
Amb aquest nou contracte,
de 5 anys de durada, la
concessionària també ha
adquiri t nous compromisos
de qual i tat en l ’atenció al
cl ient, la disponibi l i tat del
servei i el seguiment de
l ’explotació. Així, tant
l ’Ajuntament com Eurona
pretenen consol idar l ’aposta
per una xarxa públ ica
d’accés a internet de
qual i tat i que sigui una
alternativa real i competitiva
a l ’actual oferta de
telecomunicacions del
municipi .

Grup de 3r de Primària de l'escola Sant Baldiri

3r B de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol

Calendari de preinscripció i matrícula per
al curs escolar 201 5-1 6
EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE (ESCOLES BRESSOL):
- Presentació de sol· l icituds: del 4 al 1 5 de maig
- Publicació de les l l istes de sol· l icituds amb la puntuació provisional: 26 de maig
- Termini per presentar reclamacions: del 27 al 29 de maig

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:
- Publicació de l 'oferta final: 5 de maig
- Publicació de les l l istes d'alumnes admesos: 1 2 de maig

BATXILLERAT:
- Publicació de l 'oferta: 8 de maig
- Presentació de sol· l icituds: del 1 2 al 1 9 de maig (Es pot enviar la sol· l icitud per Internet
fins a les 24 hores del dia 1 8 de maig)
- Publicació de les l l istes de sol· l icituds amb la puntuació provisional: 27 de maig
- Sorteig públic per determinar l 'ordenació de sol· l icituds: 28 de maig, a les 11 h, als serveis
centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 1 2h
- Termini per presentar reclamacions: del 28 de maig al 2 de juny

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
- Publicació de l 'oferta: 8 de maig
- Presentació de sol· l icituds: del 1 2 al 1 9 de maig (Es pot enviar la sol· l icitud per Internet
fins a les 24 hores del dia 1 8 de maig)
- Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius s'han de presentar durant el
període de preinscripció, juntament amb la sol· l icitud. Si no es poden presentar durant
aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits
oficials, es podran presentar fins al 2 de juny
- Publicació de les l l istes de sol· l icituds amb la puntuació provisional: 27 de maig
- Sorteig públic per determinar l 'ordenació de sol· l icituds: 28 de maig, a les 11 h, als serveis
centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 1 2h
- Termini per presentar reclamacions: del 28 de maig al 2 de juny

ALTRES:
• Del 1 2 al 1 9 de maig: Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny
• Del 1 9 al 29 de maig: Programes de formació i inserció
• Del 26 de maig al 3 de juny:
Cicles formatius de grau superior de FP
CFGS d'arts plàstiques i disseny
• Del 1 2 al 20 de maig: Primer període dels ensenyaments esportius

3r A de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol

3r C de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol
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Publicitat

Maig de 201 5

Liquidació del Pressupost del 201 4
La liquidació del pressupost del 201 4 dóna uns resultats positius i l 'endeutament continua amb una reducció progressiva.

La l iqu idació del
pressupost del 201 4 dóna
uns resul tats posi tius:

- Romanent de Tresoreria:
1 ,5M d'euros
- Ingressos de l ’exercici :
1 6M d'euros
- Deute de l 'Ajuntament:
7,7M d'euros

La gestió d irecta dels
serveis municipals, encara
que amb un peti t augment
de les despeses de
personal , ha permès una
reducció de prop de
3.000.000 d’euros de la
despesa de serveis externs
(provinents bàsicament de
l ’estalvi de l ’ IVA, els
beneficis i les despeses
generals de les empreses
contractistes. . . ) i una mi l lor
eficiència en els serveis
gestionats per
l ’Ajuntament.
L’any 201 4 l 'Ajuntament va
rescatar el servei de
recol l ida d ’escombraries i
neteja viària i , aquest fet,
ha produït un estalvi de
231 .485,31 euros en el
pressupost, bona part dels
quals s’ha destinat a la
reducció del rebut de les
escombraries que paga el
ciutadà.
Part d ’aquest estalvi també
s’ha pogut destinar a
incrementar les partides
destinades a Serveis
Socials (ascendeixen a la
quanti tat de 61 9.000
euros) i a incrementar els
programes socials (beques
de menjador, compra
d’al iments, ajuts
peremptoris, beques per
l l ibres, servei d ’ajuda a
domici l i a famíl ies
necessi tades, ajuts
d ’urgència. . . ), que s’han
incrementat en més del

30% respecte a l ’exercici
anterior.
També s’han destinat més
de 1 20.000 euros a
contractar plans d’ocupació
per a persones aturades de
la nostra població, cosa
que ha permès real i tzar la
final i tzació de voreres, el
canvi de l lumeneres de la
total i tat de l ’en l lumenat pú-
bl ic. . .
Per al tra banda, es
continua amb l ’ important
reducció del deute munici-
pal , que en aquests
moments és el més baix
dels ú l tims 20 anys.
La reducció de la despesa
provinent de principis de
mandat s'ha mantingut i el
d i ferencial amb els
ingressos és el que ha
permès obtenir recursos
per reduir l ’endeutament.
També cal destacar que
l ’Empresa Municipal
d 'Obres (EMO) ha quedat
sanejada i sense deute
bancari gràcies a l ’acord
amb una enti tat financera
per a la reducció del deute
que existia i a obtenir una
quita per import de 600.000
euros. Aquest fet ha
permès obtenir un
important superàvi t i
real i tzar l ’arrendament dels
ú l tims 1 1 habitatges que
restaven de les promocions
d'habitatges socials de Ca
l 'Artigues i Can Salgot a
preus socials a famíl ies del
municipi .

Auditoria dels comptes

Per al tra banda, anunciem
que l 'Ajuntament contrac-
tarà una auditoria dels
comptes municipals en un
exercici de transparència
de la gestió municipal del
darrer mandat.

DEUTE MUNICIPAL

Aquest any s'ha reduït
l'endeutament en més
d'1 ,3M d'euros

INGRESSOS-DESPESES

El control del diferencial
entre ingressos i despeses
ha permès aixugar part del
deute

COST DELS SERVEIS

Reducció del cost dels
serveis de prop de 3M
d’euros
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Ple ordinari del 26 de març
1 .- Aprovació de les actes
anteriors.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels
decrets d'alcaldia.

3.- Donar compte dels de-
crets d'intervenció.

4.- Aprovació definitiva del
Pressupost municipal 201 5.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

5.- Aprovació inicial de la mo-
dificació de l'Ordenança re-
guladora dels preus públics.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

Amb l’objectiu de millorar la
ocupabilitat juvenil, desplegant
mesures d’estímul i suport a la
formació i al foment de
l’ocupació i l’emprenedoria
entre la població jove,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va posar en marxa, el gener de
201 5, el Pla “Millorem
l’Ocupació”.
Durant aquest primer trimestre
de 201 5 s’han fet vàries
accions d’aquest pla:
- Reunions de coordinació
entre les diferents regidories de
l’Ajuntament (educació,
joventut, promoció econòmica i
serveis socials) i serveis
implicats (SEOVT).
- Formació i actualització de
tècnics.
- Preparació i realització de la
Setmana de l’Orientació amb
l’objectiu de fer arribar a tota la
població la informació sobre
orientació acadèmica tant a
joves i les seves famílies com a
persones adultes que es
vulguin reincorporar al sistema
educatiu formal per al curs
vinent.
- Difusió del pla a través dels
diferents mitjans dels que
disposa l’Ajuntament (webs,
Informa’t, facebook...).
- Inici d’un servei específic
d’orientació adreçat a joves,
complementari a les accions
que s’han estat portant a terme,

on s’ha fet una primera acollida
a les persones usuàries i on
han rebut orientació i/o
assessorament acadèmic i/o
laboral.

Servei d’orientació laboral i
acadèmica Gener – Març
201 5
El servei d’orientació laboral i
acadèmica consisteix en
acompanyar a les persones
que ho demanin en la millora
de la seva ocupabilitat. Això vol
dir, en la primera acollida, fer
un anàlisi conjuntament amb la
persona usuària de la seva
situació laboral i decidir quins
passos cal fer per a tenir més
oportunitat d’ocupar-se o de
millorar la pròpia ocupació. Els
passos poden ser millorar el
currículum, buscar la manera
de formar-se més, obrir nous
canals per a la recerca de
feina, canviar l’objectiu en la
recerca i reorientar-la, etc.
Durant els tres primers mesos
de l’any 201 5 es van inscriure
al pla un total de 11 6 persones,
de les quals 46 són dones i 70
són homes. La majoria de les
persones usuàries ateses són
joves d’entre 1 6 i 35 anys
d’edat que, en la seva majoria,
no tenen experiències laborals
de llarga durada i tenen ganes
d’iniciar-se en el món professi-
onal.

Amb aquestes 11 6 persones
inscrites s’han fet un total de
1 37 assessories o entrevistes.
D’aquestes, 99 han estat de
caire laboral i 38 acadèmiques.
Val a dir que hi ha persones
amb les que s’estan treballant
les dues vessants de
l’orientació a la vegada, ja que
el nivell de formació afecta
directament a la facilitat o
dificultat per a la recerca de
feina.
En les orientacions laborals
s’expliquen els diferents canals
que tenim en l’actualitat per a
trobar feina i, si cal,
s’acompanya en l’ús d’aquests,
s’orienta la forma en què cada
un ha de buscar la feina que
vol, es revisen currículums,
cartes de presentació, es
deriva a serveis d’ocupació
com el SEOVT o el SOC on les
persones usuàries poden
trobar ofertes de feina o bé
cursos especialitzats que els
poden interessar.
En les orientacions
acadèmiques s’acompanya en
la presa de decisions sobre on
dirigir el futur acadèmic, s’ajuda
en els tràmits com les
preinscripcions, inscripcions,
recerca de centres, s’expliquen
els itineraris que el jove pot
seguir per arribar allà on vol,
etc.
Per altra banda, una de les

motivacions d’iniciar aquestes
assessories individualitzades
va ser l’acompanyament al
jove en el procés d’inscripció a
la Garantia Juvenil: un
programa del Govern de l’Estat
Espanyol i del Govern de
Catalunya per a la millora de
l’ocupació juvenil. Aquests
garanteixen que, comptant des
del moment de la inscripció al
sistema de Garantia Juvenil,
ocuparan a les persones joves
inscrites en un període de 4
mesos. Aquesta ocupació pot
ser amb una feina, una feina
d’aprenent, una feina de
pràctiques o una formació.
Dins el pla “Millorem
l’ocupació” s’han acompanyat
un total de 25 joves en els
tràmits per a la inscripció a la

Garantia Juvenil.
Pel que fa a les derivacions,
se n’han fet un total de 88: 34
al SEOVT, 27 al SOC i 27 a
altres serveis. És molt
important que els joves
estiguin vinculats als serveis
d’ocupació públics per a
poder garantir un millor
seguiment i possibilitats a
l’hora de trobar feina. Aquí a
Lliçà d’Amunt, el servei de
referència pel que fa a
l’ocupació és el SEOVT i, per
això, es fa especial incís en
què tots els joves que
participen del pla “Millorem
l’Ocupació” estiguin inscrits a
aquest servei.
Per últim, s’han donat de
baixa 22 persones del pla per
diferents motius (veure gràfic).

6.- Ratificació de la Modifi-
cació dels Estatuts del Con-
sorci per a la defensa de la
conca del riu Besòs.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

7.- Esmena d'error material
del Pla d'Ordenació Ur-
banística Municipal en rela-
ció a la superfície de la
parcel· la de l'ermita de San-
ta Justa.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

8.- Creació de l'Associació
Xarxa C-1 7.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ

CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

9.- Ratificació del decret de
sol· licitud al Consell Comar-
cal de recurs d'assistència
tècnica en matèria d'arqui-
tectura i aprovació del con-
veni que la regula.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_ EN CONTRA

1 0.- Afers urgents.

11 .- Mocions.
ERC:
- Ratificació de la Modifica-
ció dels Estatuts del Con-
sorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental
PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR

ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
- Moció d'ERC en contra de
l'aprovació per part de la
Comissió Territorial d'Urba-
nisme de Barcelona del Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM).
PSC – EN CONTRA

PP – 2 VOTS EN CONTRA I 1
A FAVOR
ERC – A FAVOR
CIU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR

1 2.- Preguntes.

Notícies de l'Ajuntament

Pla "Millorem l'Ocupació"
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Esplugas: 1 i 1 0 de maig
Valeta: 3 de maig
Galceran: 1 7 de maig
Trul lols: 24 de maig
Portabella (Ll içà de Vall): 31 de maig
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 Policia Local:
93 860 70 80
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El jugador de bàsquet lliçanenc Joel Juárez,
subcampió d'Espanya amb la selecció
catalana infantil
La Selecció Catalana Infanti l
Masculina, de la qual va for-
mar part el jugador de bàs-
quet l l içanenc de 1 3 anys
Joel Juárez, va guanyar la
medalla de plata al Campio-
nat d'Espanya de Selecci-
ons Autonòmiques Infanti ls,
que va tenir l loc del 2 al 5
d'abri l , a Saragossa. Juárez,
de 1 3 anys, actualment juga
al Joventut de Badalona.
La Selecció Catalana Infanti l
Femenina va guanyar la
medalla d'or.

L'empresa lliçanenca Figueras fabrica els
seients de l'auditori de l'Acadèmia d'Arts i
Ciències de la televisió dels Estats Units
L'Acadèmia d'Arts i Ciències
de la televisió dels Estats
Units està construint una
nova seu, que inclourà un
auditori amb capacitat per a
600 localitats, que s'han en-
carregat a l 'empresa ll iça-
nenca Figueras. L'auditori
d'aquesta Acadèmia és on
cada any se celebra la
cerimònia de ll iurament dels
premis Emmy, que desta-
quen les mil lors creacions i
noticiaris televisius nord-
americans.
D'altra banda, aquesta em-
presa també ha subministrat
2.400 butaques del nou au-
ditori musical de París, la
Philarmonie. S'han presen-
tat seients de vuit tons de
tapisseria, cinc amplades i
quatre tonalitats de fusta,

El ciclista lliçanenc Fran Galván sortirà líder
de la Copa d'Espanya
El passat 22 de març el lliça-
nenc Francisco Galván, de 17
anys, actualment a les files del
Huesca la Magia, es va procla-
mar campió del criterium IX
Memorial Campió Llorens en la
categoria júnior, puntuable per a
la Copa d'Espanya. Aquest tri-
omf li va donar el tercer lloc de
la general del Trofeu Víctor Ca-
bedo, cosa que li permetrà
prendre la sortida amb el maillot
groc de líder en la propera pro-
va de la Copa d'Espanya.

Consells de seguretat per a la
prevenció de furts a llocs
d'aglomeracions de persones
1 . No perdi de vista les
seves pertinences en cap
moment.
2. Desconfiï d ’ajudes
desinteressades com
avisos sobre taques a la
roba, mostres d’estimes de
persones desconegudes,
etc. , poden constitu ir una
estratègia per furtar.
3. S’ha de portar els estris i
d iners estrictament
necessaris i preferiblement
a les butxaques davanteres
del pantaló abans que a la
camisa o a les butxaques
posteriors del pantaló.
4. En el cas de portar bossa
de mà, s’ha de dur creuada,
a davant del cos,
correctament tancada i amb
el tancament cap a l ’ interior.
En el cas de les motxi l les,
també s’ha de portar a
davant per evitar que es
puguin obrir les cremal leres
o tal lar el teixit i així accedir
a les pertinences.
5. És més idoni uti l i tzar
carteres o moneders en
butxaques interiors i
davanteres que uti l i tzar
ronyoneres exteriors.
6. Procureu no ensenyar o
fer ostentació de diners en
el moment de fer un
pagament.
7. És convenient no portar

més diners dels necessaris
i no portar-los en un mateix
indret, mireu de distribuir-
los a diferents butxaques o
departaments. No s’ha de
barrejar la documentació
amb la total i tat dels diners.
És aconsel lable portar
dupl icats de la
documentació compulsats.
8. En el cas que porteu
targetes de crèdit és
imprescindible no dur
apuntat el número PIN, ja
que es podria uti l i tzar per
fer càrrecs o per extreure
diners dels caixers
automàtics. En el cas que
sigui víctima d’un furt o
robatori recordi anul · lar les
targetes bancàries.
9. Si observeu qualsevol fet
del ictiu o sospitós de ser-
ho, truqueu d’ immediat a la
Pol icia Local (93 860 70
80) i presteu atenció a
l ’aspecte físic dels autors o
sospitosos per tal d ’oferir
una descripció física
acurada i úti l que permeti la
seva local i tzació, així es
podrà evitar que algú sigui
víctima d’aquest tipus de
robatori .
1 0. En el cas de ser víctima
mantingui la calma, no
s’enfronti amb l ’autor i crid i
l ’atenció.

adaptats als diferents espais
d'una sala amb formes on-
dulants. La sala de concerts
ha estat concebuda per
acoll ir diferents espectacles

musicals, de manera que la
sala també té espais en els
quals les butaques poden
amagar-se en algunes zo-
nes.
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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.

7a Fira d'Intercanvi i Venda de Mas Bo i Can
Lledó
L’ Associació de Veïns de
Mas Bo i el Grup Els
Masbolaos us conviden a
la 7a Fira d ’ Intercanvi i
Venda de Mas Bo i Can
Lledó.
En aquests temps difíci ls
que ens toca viure, la Fira
pretén ser un espai lúd ic
d ’ intercanvi i relació veïnal
on podeu intercanviar i
vendre (preus simbòl ics)
tot tipus d’objectes que ja
no necessi teu i que encara
estigu in en bon estat; així
abans de l lançar-los els
podeu oferir als vostres
veïns/es.
Trobareu taules on
s’exposaran: jogu ines,
roba, l l ibres, objectes de

decoració, dvd’s, artesania,
etc.
Ara que ja toquem la
primavera. . .
Anima’t i participa-h i ,
t’esperem!
DIUMENGE 1 0 DE MAIG
Horari : de 9h a 1 4h
Preu: socis, gratuït; no so-
cis, 2€ (per parada)
Lloc: Parc de la Unió (Local
Social Mas Bo – Can
Lledó)
Barris: Mas Bo- Can Lledó
Organitza: Grup ”Los
Masbolaos” i l ’ Associació
de Veïns de Mas Bo

Associació de Veïns de
Mas Bo i Grup Els Masbo-
laos

Publicitat

Vine! Caminant
descobrirem Lliçà
Una nova primavera torna a
omplir els camps del nostre
entorn de tots els colors del
verd.
Us convidem doncs a fer
junts un altre recorregut per
conéixer i descobrir
PALAUDÀRIES i el seus
voltants.
Si ens voleu acompanyar,
ens trobarem a l'aparcament
del Centre Cívic de
Palaudàries el diumenge 1 0
de maig a 3/4 de 1 0 del
matí.
A les 1 0h, tots junts anirem
cap a l'Església de
Palaudàries, que podrem
veure i, com fem sempre,
gent del poble ens anirà

explicant coses i fets dels
llocs per on anem passant.
Quines cases hi ha a l'entorn
de Palaudàries? De quin any
és l'Església? Com
aconseguien l'aigua? Quins
barris hi ha ara? Quin poble
hi ha a l'altra banda d'aquest
turó?.. .
Tot això i molt més, ho sabràs
si ens acompanyes a la
propera passejada del
diumenge 1 0 de maig.
Està previst que tingui una
durada d'unes 2 hores.
Us esperem i parleu-ne amb
qui sabeu que vol descobrir
Lliçà d'Amunt.

Grup l'Abans

Aplec de Sant Baldiri
L'Aplec de Sant Bald i ri
d 'enguany tindrà l loc el
cap de setmana del 30 i 31
de maig . El d issabte 30, a
les 21 h , tindrà l loc un so-
par de germanor i una
cantada d 'havaneres a
càrrec del grup "Nous in-
drets" de Santa Eu làl ia,
amb repartiment de rom
cremat. El d iumenge 31 , a
les 1 4h, es farà una arros-
sada popu lar.
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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

Proper espectacle infantil a
l'ateneu l'Aliança
Diumenge 1 7 de maig a les
1 2h a l'ateneu L’Aliança:
LA CAPUTXETA
VERMELLA (teatre musi-
cal):
Basat en el popular conte,
Dreams Teatre presenta una
nova adaptació d'aquesta
història protagonitzada per
l ’Amelie, situada als afores
de París als voltants del
1 920. L'Amelie i la seva
mare van a passar uns dies
a la caseta d'estiueig, per
estar a prop de la iaia, que
viu fel içment al bosc. Però la
vida al camp és molt diferent
a la de ciutat; hi ha animals
salvatges, fins i tot l lops. . .
Per això la Caputxeta haurà
d'anar amb compte i
desconfiar d'al lò que li sigui
desconegut. El que ningú
sap és que dos personatges
sinistres tenen pensat
destruir el bosc per
construir-hi xalets de luxe.
Tothom, a la seva manera,

contribuirà perquè els
malvats no aconsegueixin
els seus propòsits. Una
nova versió del conte
popular, amb cançons,
humor i moltes sorpreses.
Públic: més de tres anys
Companyia: Dreams Teatre

Ateneu L'Aliança

"Ja ho tenim, teatre" estrena obra de teatre
La companyia l l içanenca "Ja
to tenim, teatre" estrena
"TOC TOC" de Laurent Baf-
fie, dirigida per Mònica
Lucchetti .
Dia: Diumenge 1 0 de maig
Hora: 1 9h
Lloc: ateneu L'Aliança
Venta d'entrades: a la taqui-
l la del teatre, el mateix dia,
des d'una hora abans de la
representació
Preu: 9€

SINOPSIS:
Un grup de desconeguts,
que pateixen diferents
Trastorns Obsessius
Compulsius, es troben a la
consulta del Dr. Cooper, un
dels mil lors especial istes en
aquesta matèria. Amb la
seva nova teràpia
reconeguda a nivel l mundial,
esperen que els pugui
ajudar a solucionar els
TOCs que porten
arrossegant des de fa
anys. . .

CURRICULUM DE LA
COMPANYIA:

La Companyia JA HO
TENIM, TEATRE va
començar els seus passos
l´any 2011 amb "Les Dones
Sàvies" de Molière, amb
Frederic Roda com a
director i a l 'entorn del
Teatre de Ponent. El l va ser
qui ens va transmetre el
desig de continuar amb la
màgia del teatre. Hem tingut
la sort de treballar sota la
direcció dels mil lors, com la
Marta Otín, la Txell Roda i la

Mònica Lucchetti . La
Companyia va continuar
treballant amb diferents
projectes, col. laborant
també amb Els Comediants i
aquí, a Ll içà d´Amunt, amb
el projecte de teatre al carrer
"Catalunya, princesa meva",
tot i que no va ser fins a
principis de l´any 201 4 quan
es va constituir com
associació cultural.

Ja ho tenim teatre

Trobada infantil
El 23 de maig farem la I I
trobada infanti l a Ll içà. En
aquesta trobada hi podrem
veure les col les de peti ts i
mitjans de l ’Ametl la,
Canovel les, Santa Eulàl ia i
Ll içà.
Aquesta trobada és una
manera de donar a
conèixer i potenciar la
dansa entre els més
menuts, i aconseguir
augmentar el planter per
donar a les gi tanes un bon
futur. També perquè
aquel ls que ja estan
bal lant, puguin compartir
una bona estona amb
altres bal ladors de la seva
edat.
Ja ho sabeu, nens i nenes

de Ll içà, veniu a veure als
vostres companys i
companyes i si us agrada

apunteu-vos a bal lar.

Bal l de Gitanes

El conte de les gitanes

Per la Festa Major de l’any
passat, amb motiu de la
celebració dels 30 anys de
les gitanes a Lliçà, vam
presentar el conte de les
gitanes, que vam escriure i
i l · lustrar entre els balladors
de les nostres colles. El

conte s’ha repartit entre tots
els balladors actuals i els
que alguna vegada ho han
estat, a més de donar
l ’oportunitat de comprar-lo a
tothom que el volgués.
També n’hem repartit alguns
exemplars per la bibl ioteca i
per les escoles i instituts de
Lliçà.
A finals d’any vam fer la
presentació del conte als
nens i nenes de l’escola
Rosa Oriol, i tenim l’oferta
en peu de fer-ho a totes les
altres que ens ho demanin.

Bal l de Gitanes

Concurs de Catalunya de coloms esportius
La Federació Catalana de
Coloms Esportius organitza,
entre el 20 d'abril i finals de
maig, a Lliçà d'Amunt, el
Concurs de Catalunya de
Coloms Esportius.
El concurs té lloc els dissab-
tes, entre les 6.45h i les 8.45h
del matí, al costat del Pinar
de la Riera. Hi participaran 1 0
coloms del Club de Palomos

Deportivos La Pineda del
nostre poble, un club creat
l'any 1 987 que compta amb
més d'una trentena de perso-
nes. Aquest campionat que
se celebra a Lliçà és puntua-
ble per la Copa del Rei i el
Campionat d'Espanya.

Club de Palomos Deportivos
La Pineda



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

Activitats per a la gent gran

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

Organitza: Ajuntament

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

Personalitza les teves
claus
Dilluns 4 de maig

Tarda de jocs de taula
Dimarts 5 de maig

Taller de Fofuches I
Dimecres 6 de maig

Taller de Fofuches II
Dijous 7 de maig

Taller de costura: coi-
xinets de lavanda
Dilluns 1 1 de maig

Taller de portaespelmes
Dimarts 1 2 de maig

Taller de bijuteria creativa:
miniatures amb Fimo
Dijous 1 4 de maig

Taller de roses naturals
Dimarts 21 d'abril

Taller de Photoshop bàsic I
Dilluns 1 8 de maig

Taller de Photoshop bàsic II
Dimarts 1 9 de maig

Taller de vídeocurrículum
Divendres 22 de maig
Majors de 1 6 anys.

Taller de batuts "Smoothi-
es"
Dilluns 26 de maig

Personalitza la teva roba
vella
Dimarts 27 de maig

Taller d'ungles creatives
Dijous 29 de maig

Taller de cangur
Divendres 30 de maig
Majors de 1 4 anys.
Horari: de 1 7h a 20h

La majoria d'activitats comencen a
les 1 7.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; la inscrip-
ció és gratuïta.

Telèfons Agenda
Passejada per Palaudàries
Diumenge 1 0 de maig
Hora de sortida: 1 0h
Lloc de sortida: Centre Cívic Pa-
laudàries
Organitza: Grup l'Abans

Reiki Solidari
Dissabte 1 6 de maig
Sessions de reiki de 45 minuts a can-
vi de 5 euros en aliment, que no si-
guin frescos, per al Banc d'Aliments.
A càrrec d'Esther Menéndez i Ferran
Montes, mestres de Reiki.
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca
Més informació i reserva d'hora:
626 72 11 23
Organitza: Esther Menéndez

Espectacle infantil
Diumenge 1 7 de maig
"La caputxeta vermella" (teatre musi-
cal. A càrrec de Dreams Teatre.
Hora: 1 2h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitza: Ateneu l'Aliança

Cantada de caramelles
Dilluns 25 de maig
A càrrec del Cor Claverià.
Hora: després de la missa de les 20h
Lloc: ermita de Sant Baldiri
Organitza: Cor Claverià l'Aliança

Taller "Com reduir l'estrès i
recuperar el benestar amb
reflexologia podal"
Dissabte 30 de maig
A càrrec de Berta Puig. Cal portar to-
vallola i roba còmoda.
Horari: d'11 h a 1 3h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Preu: sòcies, gratuït; 1 0€ fent-se sò-
cia
Inscripcions: 670 21 31 44
Organitza: Amunt Dones

Taller de pintar roba
Dimecres
Horari: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner
Informació i inscripcions: 93 841
71 23 (Montse)
Organitza: Ass. Dones del Tenes

Espai Jove El Galliner

Ajuntament:
IMSERSO
Del 4 al 26 de maig
Renovacions, baixes i altes.
Horari: dilluns de 1 6h a 20h i de
dimarts a divendres de 9.30h a
1 3.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran (baixes
i renovacions es poden fer per
telèfon: 93 841 61 55)
Documentació: fotocòpies del DNI i
de la quantitat de percepció de la pe-
niósió de l'interessat per poder gesti-
onar la sol· licitud dl'alta a la
IMSERSO.

Associació del Casal
d'Avis:
Viatge a la suïssa manxe-
ga
De l'11 al 1 5 de maig
1 r dia: Origen-Alcalà del Júcar-
Ayna; 2n dia: Neixement del riu
Mundo-Riopar-Liétor; 3r dia: Lagu-
nas de Ruidera-Alcaraz; 4t dia: Le-
tur-Ayna; 5è dia: Ayna-St. Carles de
la Ràpita-Origen. Obsequi d'1 am-
polla de vi per habitació.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 380 euros (autocar, pensió
completa, últim dinar de peixetada,
visites i entrades, guia i assegurança)
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres
1 6.30h Casal de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 1 6.30h Casal
de la Gent Gran

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

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h

Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h

Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h

nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h

Ball: Segon diumenge de mes
1 7h

"Deixa'm llegir!" Club de lec-
tura per a joves
Dijous 7 de maig
Aquest dijous passi de la pel⋅lícula Alicia
en el país de las maravillas de Tim Burton.
A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartui-
lli. Entrada mes crispetes gratuïtes. Afora-
ment limitat.
Si tens entre 11 i 1 5 anys, t’agrada llegir i
vols passar una bona estona, informa’t a
la Biblioteca.
Hora: 1 8h

Instants musicals
Petita audició musical d'una durada de 20
minuts, a càrrec dels alumnes de l'Escola
de Música de la Vall del Tenes.
Dijous 7 de maig
Amb Sergio Carrasco i Marina Jover, a
les guitarres.
Hora: 1 9h
Dimecres 1 3 de maig
Amb David Martínez i Elio Mendieti, a les
guitarres.
Hora: 1 8h

Hora del conte en anglès +
Manualitat
Divendres 8 de maig
Hora del conte en anglès (The Snail and
the Whale) + Manualitat. Per a nens i ne-
nes a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

Taller de lectura en veu alta
Dilluns 11 i 1 8 de maig, i 1 de
juny
Curs de lectures en veu alta "Llegir per
entendre'ns i per entendre la vida". A càr-
rec de Jordina Biosca Soler.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places limitades.

Club de lectura
Dimecres 1 3 de maig
L'home de la maleta de Ramon Solsona.
Hora: 1 8.30h
Dijous 21 de maig
Visita de l'autor Ramon Solsona. Obert a
tothom.
Hora: 1 8.30h

Niu de paraules
Dissabte 1 6 de maig
"A la voreta del mar". A càrrec de Cia Pa-
tawa. Farem un castell, contarem conqui-
lles, descobrirem colors, nedarem entre

les onades, jugarem a pilota i volarem
l'estel. Adreçat a famílies amb infants fins
als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 4 de maig. Places limitades.

Taller de Sant Ponç
Dilluns 1 8 de maig
"Cultiva't el teu hort i gaudeix de la cuina
amb herbes". Acàrrec de Bea Quintana.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 4 de maig. Places limitades.

Taller creatiu
Dimarts 1 9 de maig
"El sac de les bones olors". 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 4 de maig. Places limitades.

Recrea't
Dimecres 27 de maig
"El mes de les olors". A càrrec de Laura
Bartuilli i Carme Romero. Adreçat a nois i
noies de 8 a 1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 4 de maig. Places limitades.

Contes al vol
Dissabte 30 de maig
Herbes i remeis. El meu peix Felip està
malalt. No sé pas què té... però tinc la
capsa dels remeis de la meva àvia Dolors
i segur que trobarem com curar-lo! A càr-
rec d'Ada Cusidó. Manualitat. Per a nens i
nenes a partir de 4 anys.
Hora: 11 h

Exposició
Fins al 8 de maig
En horari de biblioteca es podran veure
els dibuixos presentats al II Concurs de
dibuix i pintura per a joves i adults, i els
punts de llibre presentats al III Concurs de
punts de llibre.

Concurs de les olors
Del 4 al 23 de maig
Participa en el sorteig d’un lot de llibres
sobre plantes medicinals.

Exposició
Del 7 al 30 de maig
En horari de biblioteca, es podrà veure
l'exposició "Esclat de vida" de la lliçanen-
ca aficionada a la fotografia Maria Soley.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




