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Coneix el Pla Millorem l'Ocupació?

A finals de l 'any passat es va posar en marxa el Pla "Mi l lorem
l 'Ocupació", un servei que té per objectiu la mi l lora de l 'ocupa-
bi l i tat dels joves de Ll içà d 'Amunt que tenen entre 1 6 i 35 anys.
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
si els l l içanencs i l l içanenques coneixen aquest servei que ofe-
reix l 'Ajuntament i , en cas afirmatiu , si l 'han fet servir alguna
vegada. El resul tat ha estat que, de les 23 persones que han
participat a l 'enquesta, un 26% ha contestat que no el coneix;
un 52% ha dit que el coneix, però no l 'ha fet servir; un 22% ha
contestat que el coneix i l 'ha fet servir; i n ingú ha triat 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 ciutada-
na es publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es
presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

Quan arriben aquestes dates, tots acostumem a fer un balanç de com ens ha
anat durant els darrers mesos, tant en l ’àmbit personal com en l ’esfera de
l ’actuació públ ica. Tots sabem que la si tuació actual ha mi l lorat una mica però
continua sent d ifíci l , però també és cert que algunes zones, entre les quals es
troba el nostre municipi , poden suportar mi l lor les d ificu l tats econòmiques i
socials del moment.
Les disponibi l i tats econòmiques ens han permès en aquest darrers mesos
endegar d iversos projectes. Actuacions públ iques que, juntament amb altres
que real i tzen les indústries i els nous comerços, ens fan sentir més optimistes
de cara al futur del nostre terri tori .
Els nous pressupostos municipals que s’aprovaran a mitjans d’aquest mes ens
permeten ser expansius i augmentar el n ivel l d ’ inversió públ ica -que anirem
detal lant-, tot mantenint les transferències socials, educatives i sani tàries per
garantir un al t n ivel l de benestar. I nsisteixo, mantenir i mi l lorar les prestacions
socials i oferir un mi l lor servei a tots els veïns del municipi és el nostre repte
principal .
Vul l aprofi tar aquestes l ín ies per convidar-vos a participar en les activi tats que
s’han organitzat per a aquests d ies tan assenyalats. Des dels més peti ts fins
als més grans podreu trobar el que us agradi en el programa de Nadal
d ’enguany.
Finalment, només em resta desi tjar-vos unes bones festes de Nadal i un mi l lor
Any Nou en companyia de la famíl ia i de les persones que estimeu.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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Fira de Nadal i Entitats, el cap de
setmana del 1 2 i 1 3 de desembre
Els carrers de l'Aliança i de Folch i Torres s'ompliran de paradetes durant
tot el dissabte i el matí de diumenge.

La XVI edició de la Fira de
Nadal i Entitats tindrà lloc el
cap de setmana del 1 2 i 1 3
de desembre al llarg dels
carrers de l'Aliança i Folch i
Torres; el dissabte, de 1 0h a
1 4h i de 1 6h a 21 h, i el diu-
menge, de 1 0h a 1 4h. Amb la
Fira de Nadal i Entitats, dins
d'un marc cultural relacionat
amb aquestes festes, es dó-
na a conèixer el teixit
comercial del nostre municipi i
es promou el consum dels
productes artesans i de
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qualitat que s'hi elaboren.
També és un bon escenari
per conèixer d'a prop el teixit
associatiu del nostre poble.
Per completar la fira, tant
l'Ajuntament com algunes
entitats, han organitzat algu-
nes activitats:
El dissabte, a les 1 8h, al car-
rer de l'Aliança, s'oferirà xo-
colata desfeta amb melindros,
per agafar forces per picar
ben fort el Tió més divertit i
solidari del món, que s'orga-
nitza conjuntament amb la

Comissió de Festes i que en-
guany tampoc faltarà a la cita.
Aquesta mateixa entitat, el
diumenge a les 1 3h al carrer
de l'Aliança, farà el sorteig de
dues paneres de Nadal.
Aquest mateix diumenge, uns
metres més enllà, a la plaça
de Catalunya, tindrà lloc la
Fira de l'Escudella, organit-
zada per l'entitat Càritas de
Lliçà d'Amunt, i el Mercat de
segona mà, organitzat per
l'Ajuntament a partir d'una
iniciativa particular.

Per Nadal, reciclem com cal!

Programa d'activitats del Nadal 201 5-201 6

Juntament amb aquest but-
l letí, s'ha repartit a totes les
cases un programa on tro-
bareu tota la programació
detal lada que Ajuntament i
entitats del poble han orga-
nitzat per les festes de Na-
dal 201 5-201 6.
Entre les activitats que es
faran aquest desembre
destaquem la Fira de Nadal
i Entitats i les activitats
complementàries que s'hi
organitzen, la Fira de
l 'Escudel la, el Mercat de
segona mà, concerts de
l 'escola de música, el Quin-
to de Nadal, la visita al
Pessebre vivent de Corbera

La programació de Nadal és del 2 de desembre al 7 de gener.

Campanya "Treva hivernal"
La regidoria de Benestar i
Família portarà a terme una
campanya de "treva hivernal"
per garantir a totes les
persones del municipi amb
dificultats econòmiques que
mantinguin els
subministraments bàsics de
llum, aigua i gas a casa seva
de cara a l’època hivernal.
Per portar a terme aquesta
campanya, el regidor de
Benestar i Família, Fran
Sánchez, vol entrevistar-se
amb els directius de les
grans empreses de submi-
nistraments per tal de preve-
nir-ne els talls en aquestes
famílies més vulnerables.
L'Ajuntament també establirà

uns ajuts específics per co-
brir estufes de butà, mantes i
material de suport hivernal,
des d'aquest mes de
desembre i durant tots els
dies previstos de la tempo-
rada d'hivern.
Totes aquelles famílies, so-
bretot amb infants i gent gran
a càrrec, que no puguin
assumir el deute d’aquests
subministraments bàsics
(aigua, l lum i gas) i, per tant,
puguin ser subjectes de talls
de subministraments, poden
demanar una entrevista a
Serveis Socials i s'atendrà el
seu cas.
Per a més informació:
93.860.72.20.

de Llobregat i el Parc Infan-
ti l i Juveni l de Nadal. El
programa també inclou to-
tes les activitats que orga-
nitza la Bibl ioteca Ca

l 'Ol iveres aquest mes.
De la programació de gener,
destaca el Concert de Cap
d'Any i la visita dels Reis
Mags d'Orient.

Mercat de segona mà

Per segon any consecutiu,
l’Ajuntament dóna suport a la
iniciativa d’una ciutadana del
municipi, la Mercè Falgar, per
organitzar una nova edició del
Mercat de segona mà, que es
va estrenar l’any 201 4 amb
força èxit. Enguany, tindrà lloc
el diumenge 1 3 de desembre,
entre les 1 0h i les 1 4h, a la
plaça de Catalunya.
Totes les persones interessa-

des a muntar una parada de
productes de segona mà
poden posar-se en contacte
amb la Mercè trucant als
telèfons 61 99071 73 o
93841 4797, o a través del
correu electrònic mfs.mer-
catssegonama@gmail.
Tant si vols comprar com
vendre, vine a la segona
edició del mercat de segona
mà.

Les festes de Nadal i Reis
són un moment entranyable
de trobades famil iars i amb
amics en què es
consumeixen gran quantitat
de recursos, sobretot
al iments, energia i embalat-
ges. També en aquest
període podem fer un esforç
per reduir l ’ impacte sobre el
nostre entorn. Qui vulgui
una informació àmplia pot

consultar la següent Guia de
Nadal Sostenible:
http: //www.diba.cat/documen
ts/6381 0/508804/xarxasost-
pdf-NadalSostenible-pdf.pdf
Atès que la generació de
residus és molt important
durant aquestes dates, s’ha
previst un reforç del servei
de recoll ida per poder
gestionar adequadament
tots els materials.
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L'escriptor lliçanenc Lluís
Oliván, al Club de Lectura
L’escriptor l l içanenc Lluís
Oliván visitarà el Club de
Lectura de la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres el dimecres 1 6 de
desembre a les 1 8:30h.
Oliván parlarà del seu l l ibre
“Un pare possible”, novel· la
guanyadora del XXIX Premi
Fiter i Rossell , l 'any 2006.
Lluís Oliván Sibat va néixer
l 'any 1 968 a Lliçà d'Amunt i
és professor i escriptor. Ha
guanyat diversos premis
l iteraris de novel· la i de
narrativa curta, tant en
l lengua catalana com en
castel lana. És autor de les
novel· les El taxidermista
(Viena Edicions, 2005), El
món líquid (Publicacions de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, 2006), El
guardián de las hogueras
(EDAF, 2006), Un pare
possible (Columna Edicions,
2007) i Has marxat sense
avisar (Columna Edicions,
201 0). També ha publicat les
recopilacions de contes
Parcel·les habitades
(Columna Edicions, 2008) i
Títulos robados (Algaida
Editores, 2008). La seva
obra en llengua catalana ha
obtingut a part del Premi
Fiter i Rossell , el Premi
Valldaura – Memorial Pere
Calders (2006), el Premi
Sant Celoni de Novel· la
Breu (2005) i el Premi Tinet
de Narrativa Curta per
Internet (2005). La seva
obra en llengua castel lana
ha obtingut el Premio
Alfonso de Cossío de

Relatos del Ateneo de
Sevil la (2008) i el Premio
Ciudad de Getafe de Novela
(2006).
Un pare possible tracta la
història de la Rosa, una
fotògrafa de trenta-sis anys,
que quan era petita el seu
pare va abandonar i, des de
llavors, l 'ombra d'aquest
home que no va a arribar a
conèixer està present a la
seva vida. Un dia la Rosa
rep una carta des de Mèxic
que li informa que el seu
pare acaba de morir. Amb
l'excusa d'una exposició
fotogràfica, viatjarà a Mèxic,
on coneixerà la seva famíl ia
paral· lela, el motiu pel qual
el seu pare els va
abandonar. Mentrestant,
l 'Àngel, la seva parel la, l i
proposarà tenir un fi l l .
Aquesta sessió del Club de
Lectura és oberta a tothom i
es clourà amb un petit
refrigeri per a tots els assis-
tent. Aquest serà el darrer
Club de Lectura d'aquest
any i està inclòs dins dels
actes del projecte ‘De
Capçalera’. Recordem que
aquest projecte reconeix de
manera preferent a
l ’escriptor local Lluís Oliván
per la seva trajectòria
l iterària contrastada i per la
relació de proximitat que
manté amb la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres; i , al seu torn,
l ’escriptor ha triat també la
nostra bibl ioteca com a
bibl ioteca predilecta o "de
capçalera".

"Puja al Bus per La Marató de TV3"
Per desè any consecutiu,
l 'Ajuntament col· laborarà
amb La Marató de TV3, que
enguany està dedicada a la
diabetis i l 'obesitat: "1 de ca-
da 4 persones tenim diabetis
o obesitat i la meitat no ho
sabem".
Des de la regidoria de
Transport Públic i Mobil itat
es portarà a terme la
campanya "Puja al Bus per
La Marató de TV3", amb la
finalitat de destinar a la 24a
edició de La Marató de TV3
la recaptació que es faci
entre les línies urbanes de
Transports de Lliçà d’Amunt
(TLA) durant tota la jornada
del divendres 11 de
desembre.
L’activitat és tan senzil la com
diu l’eslògan: Agafar el bus,
encara que només sigui per
pujar en una parada i baixar
a la següent; d’aquesta
manera ja s’haurà aportat
quelcom a la causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del bus d’aquesta
jornada seran l’aportació
popular que Lliçà d’Amunt
farà a La Marató de TV3
d’enguany.
Els donatius a La Marató
201 5 permetran impulsar la
recerca sobre la diabetis i
l 'obesitat.
La diabetis és una malaltia
metabòlica molts estesa. Pot
afectar tothom: homes i do-
nes, persones joves i grans.
La diabetis és una malaltia
crònica i apareix quan el
nostre cos no pot regular la
quantitat de sucre (o gluco-
sa) que té a la sang. És una
malaltia per a tota la vida: no
té cura, però té tractament.
Però, si no la tractem cor-
rectament, pot provocar pro-
blemes de cor, ceguesa,
insuficiència renal i pèrdua
d'extremitats. Les persones
amb diabetis, si no la con-
trolen de manera adequada,

tenen el doble de risc de
morir que les persones sen-
se aquesta malaltia i menys
qualitat de vida.
Per la seva banda, l 'obesitat
és una malaltia que afecta
molts òrgans del cos i que
provoca diverses complica-
cions; no és un problema
estètic. De fet, l 'OMS consi-
dera l'obesitat una epidèmia
mundial. L'obesitat és un
excés de greix que s'acu-
mula en el cos i en els òr-
gans. Té una gran
predisposició genètica. Les
persones amb obesitat tenen
més risc de desenvolupar
altres malalties, com ara di-
abetis, càncer i problemes

cardiovasculars. També
afecta sovient l 'estat d'ànim i
l 'autoestima d'aquestes per-
sones. Per tractar l 'obesitat,
a més de seguir una bona
dieta i fer exercici, de vega-
des cal prendre algun medi-
cament i, en alguns casos,
es pot recórrer a la cirurgia.
En els últims anys, els trac-
taments de la diabetis i de
l'obesitat han aconseguit mi-
l lorar la qualitat i l 'esperança
de vida de les persones
afectades. Però la diabetis i
l 'obesitat són encara dues
malalties cròniques: cal con-
tinuar investigant per trobar-
ne les causes i una solució
definitiva.

Coneix els Reis Mags d'Orient en persona
Ses Majestats els Reis Mags
d'Orient, en la visita que faran
al nostre municipi el dimarts 5
de gener, rebran 1 0 nens o
nenes en audiència privada a
l’Ajuntament.
Qui vulgui ser afortunat/da de
formar part d'aquest grup
d'infants, primer haurà
d’omplir una butlleta que
trobarà a la Biblioteca de Ca
l’Oliveres, entre els dies 1 i 1 6
de desembre. Entre totes les
butlletes rebudes, el diven-
dres 1 8 de desembre es farà
un sorteig i els noms dels 1 0
guanyadors es publicaran als
mitjans de comunicació mu-
nicipals, a més de contactar
amb ells personalment.
Aquesta activitat va dirigida a
infants entre 3 i 8 anys

empadronats al municipi.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb la
Regidoria de Cultura de

l’Ajuntament, trucant al 93
841 52 25 o bé enviant un
correu electrònic a
cultura@llicamunt.cat.

Concert de Cap d'Any
El Concert de Cap d'Any
tornarà a anar a càrrec de
la Bandel tenes. Aquesta
formació musical , d irig ida
per Pere Enguix, està for-
mada per músics i veïns de
la Val l del Tenes.
El Concert de Cap d'Any
tindrà l loc el d ivendres 1 de
gener, a les 20h, al Pavel ló
Municipal d 'Esports;
l 'entrada és gratuïta.

El repertori d ’enguany
tornarà a ser variat
esti l ísticament, tot i que
recuperant peces
significatives d 'aquesta di-
ada: Independence Day; El
barbero de Sevi l la; Carmen
Sylva; Movie Great Marxes;
La màquina d’escriure;
Pizzicato Polka; Klezmer
Karnival ; Marxa Radetzky; i
És la moreneta.
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Desembre de 201 5

Sortida al Pessebre Vivent de Corbera

La regidoria de Cultura ens
proposa una sortida al Pesse-
bre Vivent de Corbera de Llo-
bregat, considerat el primer
pessebre vivent de Catalunya.
Aquest pessebre va iniciar la
seva trajectòria l’any 1 962
amb un fet inèdit: el públic era
qui es movia per un recorregut
de camins i es barrejava amb
les figures vivents esdevenint
un personatge més del
pessebre.
El pessebre vivent recrea el
naixement de Jesús a Betlem
en un circuit de prop de 700
metres de recorregut, on a
més de les escenes nadalen-
ques, s’hi representen
escenes de la vida costumista
catalana i d’oficis antics. Per
la penya del Corb, escenari
natural on s'ubica, més de
200 actors i actrius es posen
a la pell dels personatges de
cada escena pessebrística i
hi passen cada any més de
20 mil persones, atretes per
l'espectacularitat del
muntatge. El pessebre és, a
més, un referent de la llarga
tradició teatral amateur al
país.
La sortida serà el diumenge

27 de desembre a les 1 8h
des de davant de l 'Ajunta-
ment. Els preus, que inclo-
uen l 'autocar d'anada i
tornada i l 'entrada per visitar
el pessebre, són els
següents:
-Nens de 2 a 6 anys: 4
euros
-Nens de 7 a 1 3 anys: 8
euros
-Joves a partir de 1 4 anys i
adults: 1 2€
Hi ha descomptes sobre el
preu de l 'entrada per a les
persones que es trobin en
situació d'atur i els joves
menors de 30 anys,
empadronats al municipi,

que tindran un descompte
directe de 2 euros sobre el
preu de l 'entrada presentant
algun document que ho
acrediti ; aquests
descomptes no són
acumulables i són per a un
màxim de dues entrades, en
el cas de les persones
aturades, i d'una entrada,
per als joves menors de 30
anys.
Les entrades es podran
adquirir entre els dies 1 i 1 8
de desembre, onl ine a
través del web
www.l l icamunt.cat o de
manera presencial a l ’OAC
de l’Ajuntament.

"Juguem en família"
Totes les famíl ies amb
infants de 0 a 3 anys estan
convidades a l 'activitat "Ju-
guem en famíl ia", que tindrà
l loc el di jous 1 0 de
desembre a les 1 8h a la Bi-
bl ioteca Ca l 'Ol iveres; però,
cal inscripció prèvia, perquè
les places són l imitades.
La cooperativa i associació
Arti joc ens presentarà "Ben-
vingut a casa", una sessió
que té com a punt de partida
l 'experiència famil iar del joc
com a eina educativa.
Les famíl ies podran tastar
un munt de jocs diferents i ,
arrel de l 'experiència, adop-
tar la idea del joc com a
element essencial en el
creixement i
desenvolupament de l ’ infant.
S’expl icaran i s'ensenyaran
les possibi l i tats del joc i com

adaptar a la l lar la
necessitat de joc en aquest
franja d'edat. Les famíl ies
experimentaran amb jocs
menys comuns, que oferei-
xen la possibi l i tat de jugar i
aprendre d’una manera
col· laborativa i enriquidora.
Arti i joc, constituïda el 1 999,
es dedica a la gestió de
béns i serveis per la cultura,
el l leure i l ’ensenyament. La
gran majoria de les seves
activitats giren en torn del
joc i l ’educació per la pau.
També tenen una botiga on
les protagonistes són les
joguines de fusta, els jocs
de taula i els jocs
cooperatius. Per un dia
podreu trobar i provar
aquestes joguines a la
Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres i
rebre assessorament.

La sortida tindrà lloc el diumenge 27 de desembre.

Aquest mes de desembre, la
primera planta de la Bibliote-
ca Ca l'Oliveres acoll irà
l'exposició "AbstrArt" de la
ll içanenca Anna Codina, que
es defineix així com a artista:
“Sóc una artista autodidacta
que es dedica a la pintura
acrílica. M’agrada innovar i
realitzar diferents formes
geomètriques, simetries i

relleus. M’encanta treballar
amb diferents textures. I
util itzar una gran varietat de
colors i materials com sorra
de platja, fi ls i cordil ls, paper
ecològic i cartró, pastes i
vidres. Em fascina no saber
com acabarà un quadre i
evadir-me mentre pinto; tot
plegat usant un estil
personal.”

Exposició "AbstrArt" de la
lliçanenca Anna Codina

La Biblioteca Ca l'Oliveres ha
organitzat, per al dijous 1 7 de
desembre a les 1 8h, un taller
creatiu adreçat a adults a
partir de 1 6 anys on es faran
estrelles de paper i angelets
de tela per penjar a l'arbre de
Nadal. Aquest taller, anome-
nat "Decorem l'arbre de Na-
dal", anirà a càrrec de Montse
Ramírez. Les places són limi-
tades i per participar-hi cal
inscriure's prèviament.

"Decorem l'arbre de Nadal"Nova edició del Parc Infantil i Juvenil de
Nadal
Un any més, torna el Parc de Nadal, com sempre ple de sorpreses i
d'espais pensats per a nens i nenes, i jovent.

Espai per a nadons, psico-
motricitat, inflables, tallers
creatius, jocs gegants, ma-
quillatge i joc simbòlic per als
petits i zona per a joves a
partir de 1 2 anys amb conso-
la, jocs i tallers creatius,
paintball amb pistoles de là-
ser, circuit de vehicles i infla-
bles d'aventura, entre d’altres
activitats: aquesta és l'oferta
lúdica gratuïta de la propera
edició del Parc Infantil i Juve-
nil de Nadal, que tindrà lloc
del 28 al 30 de desembre, de
1 6h a 20h, al Pavelló d'Es-
ports.

Premi Jove Galliner de
l'Any

Des de ja fa quatre anys, ar-
ribats al mes de desembre, la
Regidoria de Joventut convo-
ca el Premi Jove Galliner de
l'Any com a reconeixement
als joves que s'han mostrat
més participatius, actius i
col•laboradors amb la
regidoria al llarg de l'any i,
més concretament, amb
l’Espai Jove El Galliner.
Si creus que ets mereixedor
o mereixedora d’aquest
guardó, informa’t de com

pots proposar la teva
candidatura a www.espaijo-
vegalliner.cat.Animeu-vos!
En el marc del Parc Infantil i
Juvenil de Nadal, el regidor
de Joventut, Albert Iglesias,
farà lliurament dels premis del
concurs Jove Galliner de
l'Any 201 5.
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 catego-

ries: 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. A la
persona escollida de cada
categoria se li farà lliurament
d’una placa commemorativa i
se li realitzarà una entrevista
personal que es publicarà al
web del Galliner.

Edició de l'any passat del Parc Infantil i Juvenil de Nadal
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Reparació de voreres

En el carrer de Baronia de
Montbui hi havia la soca d'un
arbre, tallat fa temps, les ar-
rels del qual havien aixecat
l'asfalt del voltant i de part del

Millora la connexió a peu entre Ca l'Artigues i
Ca l'Esteper, i el nucli urbà
L'Ajuntament va acabar, a
finals d'octubre, el nou camí
de vianants ubicat al Camí
de la Serra de Ca l 'Esteper.
D'aquesta manera, els via-
nants procedents de Ca
l 'Artigues i de Ca l 'Esteper
que venen per les voreres
dels carrers de l 'Empordà i
de Ramon Casas poden
enl laçar amb aquest nou
camí de vianants, que els
porta fins a la rotonda del
Camí de la Serra de Ca
l 'Esteper, des d'on poden
continuar caminant fins al
nucl i urbà.
Els trebal ls han consisti t a
fer els moviments de terres,
la pavimentació, l 'enl lume-

nat i el soterrament de la
línia elèctrica d’aquest
tram.
Les obres han tingut un

cost de 1 07.379,59 euros i
han rebut una subvenció de
50.000 euros de la
Diputació de Barcelona.

pas de vianants del costat. La
Brigada Municipal d'Obres ha
tret la soca i les arrels, i ha
refet la vorera, així com el pas
de vianants.

En el carrer de la Ribera
d'Ebre, després de la tanca
d'entrada de vehicles a la
zona d'equipaments muni-
cipals, hi havia una zona

d'aparcaments que no tenia
vorera. La Brigada Munici-
pal d 'Obres hi ha fet la vo-
rera i ha pintat els
aparcaments.

Vallat definitiu de l'accés a Can Franquesa
per la C-1 7
A mitjan juny, l 'Ajuntament
va obrir el nou vial que
dóna accés al barri de Can
Franquesa des del polígon
industrial Font del Ràdium
de Granol lers.
Aquesta mil lora de
l 'accessibi l i tat d 'aquest barri
va comportar el tancament
de l 'antic accés, que
s'efectuava per la C-1 7,
amb un alt grau de
peri l lositat. L'Ajuntament va
inhabi l i tar-ne el pas. I , el
passat octubre, el
Departament de Territori i
Sostenibi l i tat de la
General i tat de Catalunya va
fer-hi el tancament definitiu

amb la col· locació de
barreres metàl · l iques de

seguretat en el lateral de
l 'autovia.

Obert l'accés al Polígon Industrial de Can
Montcau
A mitjan octubre, el
Departament de Terri tori i
Sostenibi l i tat de la
General i tat de Catalunya
va procedir a l 'obertura del
vial d 'accés al Pol ígon
Industrial de Can Montcau,
on s'està constru int el
centre logístic de l 'empresa
Mango i la nova seu de
l 'empresa Bioki t.
El vial d 'accés a aquest
pol ígon està si tuat a la
rotonda que enl laça la
carretera BV-1 432, que
uneix Granol lers i Ll içà
d 'Amunt, amb la C-1 7.
Per procedir a l 'obertura
del vial , un cop constatat el
bon estat de l 'accés, el
Departament de Terri tori i
Sostenibi l i tat va fer la
cessió a l 'Ajuntament de la
conservació i l 'explotació
del vial , per permetre el
seu ús públ ic.
Aquest és un pas necessari

per a la recepció de l 'obra,
que l 'Ajuntament signarà
properament.
El traçat del vial d 'accés al
Pol ígon Industrial Can
Montcau té una longi tud
aproximada d'uns 500
metres des de la nova
rotonda de la carretera BV-
1 432 fins a la connexió

amb la vial i tat del sector.
L'Ajuntament, amb les
empreses del pol ígon, està
estud iant la possibi l i tat
d ' incloure el pas per la
nova zona industrial en el
recorregut de la l ín ia de
Transports de Ll içà
d 'Amunt (TLA) que va a
Granol lers.
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Publicitat

L'Ajuntament vol avaluar el trasllat de les
dependències municipals a Can Malé
S' ha encarregat un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'Ajuntament compta amb
molts serveis dispersos i , la
majoria, mancats d'espais
suficients; a més, molts
d'aquests espais tenen cost
de l loguer. Per això, l 'admi-
nistració local vol avaluar el
trasl lat de les instal · lacions i
dependències municipals
cap a la zona de Can Malé.
Recordem que el Pla Parci-
al Urbanístic de Can Mont-
cau-Can Malé preveu per a
equipaments públ ics una
superfície de sòl de 30.425
metres quadrats, coinci-
dents amb les actuals ins-
tal · lacions de Biokit a la
zona de Can Malé, que es
podran ocupar quan
l 'empresa es trasl ladi al
Polígon Industrial de Can
Montcau. La previsió del
trasl lat de la seu de
l 'empresa Biokit cap a la
zona de Can Montcau està
prevista pel primer trimestre
del 201 7.
Per avaluar aquest trasl lat,
l 'Ajuntament ha encarregat
un estudi , que contempl i
dues vessants: l 'adequació

dels actuals edificis per
convertir-los en dependèn-
cies municipals que acul l in
diferents serveis i la mi l lora
de l 'accessibi l i tat viària a
Can Malé.
Després de valorar les
ofertes rebudes, la Junta de
Govern Local del passat 26
d'octubre va aprovar encar-
regar l 'estudi a la Universi-
tat Pol i tècnica de
Catalunya, per un import de
1 7.875,20 euros (més IVA).

Procés participatiu

A més de les dependències
municipals, aquesta zona té
espai suficient per acoll ir al-
tres serveis. L'Ajuntament
farà un procés participatiu
amb la ciutadania, entitats i
altres actors socials per defi-
nir els usos d'aquests altres
espais polivalents. Propera-
ment, l 'administració local in-
formarà de totes les fases
d'aquest procés participatiu.

Arranjament de camins
municipals
La Junta de Govern Local del
passat 2 de novembre va
aprovar l'adjudicació a
l'empresa Transports i Ser-
veis Pou Padrós SL les feines
d'arranjament de diferents
camins municipals per un im-
port total de 4.870,25 euros.

Els camins són els següents:
Camí de Can Peritxo, Camí
de Can Pujal fins a l'entrada
del cementiri, Camí de la Ma-
sia Rosa a Can Frare, Entra-
da a Ca l'Isidre del Sot i un
tram del carrer de Baronia de
Montbui.

Millora de la xarxa d'aigua
potable de Can Rovira Vell
Aquest estiu es va produir
una avaria greu a la xarxa
de distribució d'aigua pota-
ble entre els carrers de
l 'Estany de Pessons i de
l 'Estany de les Bulloses, al
barri de Can Rovira Vell . Per
tal de mantenir el servei als
veïns es va estendre una
canonada provisional per la
vorera, que encara està en
servei, però la solució defi-
nitiva és estendre canona-
des noves.
Per això, la Junta de Go-
vern Local del passat 2 de
novembre va acordar

d'encarregar a Sorea l 'obra
hidràul ica, per un import de
1 4.762,09 euros (IVA
inclòs), i a Obres i Pavi-
ments Llovet l 'obra civi l , per
un import de 37.948,1 4 eu-
ros (IVA inclòs). L'obra civi l
també mil lorarà el subminis-
trament dels carrers de
l 'Estany de Certescan, de
l 'Estany de la Murtra i dels
Estanys de la Restanca.
A més, s’aprofitarà
l ’actuació per instal· lar dos
hidrants contra incendis i
mil lorar així la situació del
barri en aquest aspecte.

Renovació del Parc Infanti l
de Can Rovira Nou
La Brigada d'Obres Municipal
ha instal· lat nous elements
infantils al Parc de la
Solidaritat, al barri de Can
Rovira Nou.
A Can Rovira Vell, al Parc de
l’Esport, la brigada ha
desmuntat els elements
infantils existents, que no
estaven en condicions
adequades pel seu ús, i,
properament, es preveu la
instal· lació de nous elements,

tal i com s’ha fet a Can Rovira
Nou.
Per tal d’avaluar la situació de
tots els parcs infantils del
municipi, l’Ajuntament ha
iniciat una ronda
d’inspeccions que permetran
constatar l’estat dels diferents
parcs, quantificar el cost de la
renovació d'elements i el
manteniment i, amb aquesta
informació, poder prioritzar
les actuacions.

L'Ajuntament tanca l'any amb un total de 30
plans d'ocupació
El mes passat, quatre
persones del municipi van
començar a treballar per
l’Ajuntament, a través del
Programa Treball i Formació
de la Generalitat de Catalu-
nya, que n'ha subvencionat
els contractes laborals, a
jornada completa, per un
període de sis mesos: dues
persones al servei de neteja
d’equipaments i al Servei

d’Atenció Domicil iaria (SAD) i
dues per a la brigada
municipal realitzant tasques
de desbrossament de
voreres i treballs d’asfaltat.
L’Ajuntament va fer el procés
selectiu a partir d'una ll ista
de candidats confeccionada
pel SOC de persones en
situació d’atur que havien
exhaurit la prestació i/o
subsidi per desocupació.

Amb aquesta darrera
convocatòria, són 30 les
persones que han realitzat
Plans d’Ocupació a
l’Ajuntament durant aquest
any 201 5.
La voluntat del Consistori és
continuar impulsant aquests
programes laborals que
ajuden a reduir l 'atur i que
tenen un alt component
social.
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Cicle de xerrades-taller per a
famílies
Aquest curs escolar 201 5-
201 6 l'Ajuntament ofereix un
cicle de xerrades-taller
adreçades a pares i mares
amb l'objectiu de proporcionar
coneixements teòrics i
estratègies pràctiques per a la
correcta comunicació i
convivència familiar amb els
fills i filles de 0 a 1 8 anys.
La primera xerrada-taller, titu-
lada "Qui t'entengui que et

compri", adreçada a famílies
amb fills i filles entre 1 2 i 1 8
anys, va tenir lloc al novem-
bre.
"Educar sense cridar",
adreçada a famílies amb fills i
filles entre 3 i 1 2 anys, serà la
xerrada-taller que es proposa
pel desembre. Podeu fer la
inscripció fins al 4 de desem-
bre a través del web munici-
pal.

El Casal de la Gent Gran de Palaudàries,
al costat del Centre Cívic
L'Ajuntament considera aquesta ubicació més adequada que situar-lo al
costat del Local Social de Can Salgot.

L'Ajuntament vol dur a terme
la construcció d'un Casal de
la Gent Gran a Palaudàries.
Al març de 201 4, l 'adminis-
tració local va contractar un
despatx d'arquitectes, que va
realitzar un avantprojecte per
situar aquest equipament al
costat del Local Social de
Can Salgot. Però, un cop
analitzats tots els aspectes
relatius a la situació i als es-
pais que ha d'oferir un equi-
pament d'aquest tipus, es va

decidir estudiar la intal· lació
d'aquest nou Casal de la
Gent Gran al costat del Cen-
tre Cívic de Palaudàries, una
zona on hi ha altres equipa-
ments municipals com
l'Escola Bressol i el CAP de
Palaudàries.
Per això, a principis d'octubre
d'aquest any, l 'Ajuntament va
encarregar els treballs del
projecte del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries al cos-
tat del Centre Cívic de Pa-

laudàries a l'empresa CPVA
Arquitectes, una vegada
examinades totes les ofertes,
per un import de 30.350 eu-
ros (més IVA), que inclou
l'avantprojecte, el projecte
bàsic, el projecte executiu i la
presentació del projecte.
Aquesta empresa ja ha pre-
sentat un primer esboç, que
s'està treballant amb l'Ajun-
tament i l 'Associació de Ju-
bilats i Pensionistes de
Palaudàries.

L'Ajuntament demana més millores en el Pla
de Transport de Viatgers
El nou Pla de Transport de
Viatgers de Catalunya planteja
la creació d’un carril bus a la
carretera BV-1 432, la de Lliçà
d’Amunt a Granollers per
millorar la velocitat comercial
d’aquest recorregut, una de-
manda feta pel nostre Ajunta-
ment des de fa anys.
Per a la línia exprés de la Vall
del Tenes (e7), el pla preveu
millores a les parades i
introduir sistemes com els de
prioritat semafòrica –que ja
funciona a l’e7– per
augmentar la velocitat comer-
cial.
Es tracta d'inversions poc
costoses que poden
augmentar la competitivitat del
transport públic respecte al
vehicle privat.
De tota manera, l'Ajuntament
ha presentat al· legacions a
aquest Pla perquè no veu
compensat l’esforç que s’ha

fet des dels municipis del
corredor, apostant fermament
pel model exprés.cat, amb les
propostes de millora i els
increments d’expedicions,
com correspondria a les
necessitats de l’e7, amb un
creixement constant de
l’ocupació per expedició des
de la posada en servei.
Per això, l'Ajuntament dema-
na:
- Incrementar el nom
d’expedicions per sentit en dia
laborable de la línia e7 per
aconseguir una millor i major
cobertura de les necessitats
dels usuaris.
- Incrementar la freqüència
amb cadència en els horaris
de les expedicions perquè
sigui més àgil la interpretació
del serveis per als usuaris, ja
que els passos per les
parades es reproduirien al
llarg de les hores.

- Dotar d’un serveis mínims
cadenciats els dies festius i el
mes d’agost per garantir una
correcte mobilitat dels usuaris.
- Que es porti a terme l’estudi
dels aparcaments de
dissuasió vinculats a les
parades de l’e7, tant pel que
fa al seu disseny com model
de gestió.
- Que s’estudiï i es concreti
amb cada Ajuntament
l’emplaçament i idoneïtat dels
aparcaments de dissuasió
vinculats a les parades de l’e7.
- Millora de la gestió i
informació del hub intermodal
Sagrera/Meridiana a
Barcelona perquè els
sistemes d’informació del
Metro i Rodalies indiquin el
camí fins a la terminal
d’autobusos i la informació de
les sortides de les línies
exprés.cat que hi tenen
parada.

Licitació de les obres d'urbanització del
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer
La part a urbanitzar d'aquest carrer unirà la part ja urbanitzada amb el
carrer d'Anselm Clavé.

L'Ajuntament ha tret a licitació
les obres de la primera fase
del projecte d'urbanització del
carrer de Mossèn Cinto Ver-
daguer i Rec de Sots
d'Aigües. El pressupost bàsic
de licitació és de 1 23.731 ,34
euros (IVA inclòs).
Aquest projecte té per objec-
tiu completar la urbanització
del carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer. D'aquesta
manera, la part a urbanitzar
del carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer unirà la part ja
urbanitzada del carrer amb el
d'Anselm Clavé.
A la segona fase del projecte

es preveu l'obertura del nou
carrer del Rec de Sots
d'Aigües, carrer de nova cre-

ació previst al Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del
nucli històric de Lliçà d'Amunt.

Nou taller sobre l'ús dels
desfibril· ladors
Després de la instal · lació
de més desfibri l · ladors al
poble, l ’Ajuntament vol for-
mar la població sobre el
seu ús. Per això, ha orga-
n i tzat unes sessions
formatives que pretenen
donar els coneixements
essencials per determinar
quan una persona
necessi ta assistència i com
s’ha d’actuar.
L’ús del DEA
(Desfibri l · lador Extern
Automàtic) és senzi l l i no
és necessi ten
coneixements especials,
està a l ’abast de qualsevol
persona.
Fins ara, ja s’han fet tres
tal lers: el primer amb motiu
de la Festa Major, obert a
tota la ciutadania; un al tre
per als trebal ladors munici-

pals; i , recentment, en el
marc dels actes de la
Setmana de la Gent Gran
en el Centre Cívic Pa-
laudàries.
El proper tal ler de card io-
protecció serà el d ia 1 6 de
desembre, a les 1 8.30h, a
la Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres,
obert a tota la ciutadania.
S’expl icarà que és l ’RCP
(Ressuscitació Càrdio-
Pulmonar) i s’ensenyarà a
fer servir un DEA fent
pràctiques amb maniquí.
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Congelació dels impostos i rebaixa a les
famílies més necessitades per a l'any 2016

El Ple extraordinari del passat
29 d'octubre va aprovar provisi-
onalment la modificació de les
Ordenances municipals que
hauran de regir l'exercici 2016.
Les ordenances es van aprovar
amb els vots a favor de tots els
grups municipals menys ERC,
que es va abstenir.
Les noves ordenances muni-
cipals per al 201 6 es conge-
len i s'adapten a la normativa
recomanada per la Diputació
de Barcelona.
En relació a l'IBI, l'Ajuntament
vol mantenir la mateixa
recaptació de l’impost, per
això, degut a la rebaixa del
valor cadastral, s’ha fet una
rectificació del coeficient
utilitzat per calcular l’impost,
passant del 0,623 al 0,766;
d’aquesta manera, es
compensa la rebaixa del
cadastre i no hi ha variació
econòmica en la recaptació.
Els ajustos fets a l’impost
també serviran perquè es
mantingui el mateix nombre
de bonificacions en el cas de

Les ordenances per a l 'any vinent també s'adapten a la normativa
recomanada per la Diputació de Barcelona.

les famílies nombroses i els
casos dels IBI especials.
En el cas de la Plusvàlua,
que també depèn del valor
cadastral, s’ha seguit el
mateix patró que amb l’IBI;
per mantenir la mateixa
recaptació de l’impost el
201 6, es puja el percentatge
amb el que es calcula.
La taxa per documents
administratius (fotocòpies,
informes, certificacions,
compulses...) s’ha arrodonit a
la baixa per tal de facilitar el
cobrament de la taxa a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
A la taxa de llicències
urbanístiques s’ha fet una
simplificació de la part
administrativa per adaptar-la
a la normativa vigent.
A la taxa d’escombraries, s’ha
fet una reducció de la taxa del
5%, passant de 1 87,98 a 1 78
euros i s’han afegit
bonificacions, que van del 75
al 95%, per a les famílies
amb dificultats econòmiques
que compleixin els requisits

La Diputació signa un crèdit
amb l'Ajuntament

La presidenta de la Diputa-
ció de Barcelona, Mercè
Conesa, va signar, el pas-
sat 22 d'octubre, un crèdi t
per valor de 1 .053.000 eu-
ros (84.564,55 euros sub-

vencionats) amb l 'Ajunta-
ment, d ins del Programa de
Crèdit Local impulsat per la
corporació. Aquests d iners
es destinaran a inversions
d 'aquest any.

Nou regal institucional per als
nadons
L'Ajuntament regala un petit
detall a les famílies que han
tingut un nadó, en el moment
d'inscriure'l al Registre Civil; el
regal va acompanyat d'una
carta de felicitació de l'Alcalde.
Des del passat mes de

novembre, aquest obsequi
institucional és un pitet blau
marí brodat amb l'escut del
municipi.
Andreu Rusca Baena va ser el
primer nadó lliçanenc en rebre
el nou regal.

establerts per Serveis socials.
D’altra banda, la bonificació
del 1 5% per l’ús de la
deixalleria s’aplicarà amb 8
visites a l’equipament enlloc
de 1 0, com es venia fent.
En relació a la taxa per
parades, s’afegeix una taxa
nova per a la llicència
d’ocupació de terrenys amb
infraestructures de ràdio i
telecomunicacions.
A la taxa d’activitats han
canviat els epígrafs per canvi
de la normativa vigent; es
mantenen preus antics amb
textos nous.
I també s’han rebaixat els
preus de les terrasses per
afavorir l’activitat dels
establiments de restauració, i
s’està estudiant la possibilitat
de millorar les tarifes de
l’aigua en aquest sector.
El patró general que seguei-
xen aquestes ordenances és
la congelació dels impostos i
la rebaixa d'aquests a les
famílies amb més dificultats
econòmiques.

Calendari fiscal 201 6

Reunió sobre el servei de Bicircuit
El Circuit de Barcelona-
Catalunya ofereix les ins-
tal · lacions a tots els amants
de l ’esport del cicl isme per
entrenar-se, ja sigui a nivel l
amateur o professional ,
gràcies a un acord de
col· laboració entre el Circuit
de Barcelona-Catalunya i la
Federació Catalana de
Cicl isme. L’objectiu d’aquest

servei , anomenat Bicircuit,
és poder gaudir del cicl isme
de carretera al Circuit de
Barcelona-Catalunya de
manera segura fent servir un
dels mil lors traçats del món.
Per això, l ’Alcalde i regidor
d’Esports, Ignasi Simón, es
va reunir, el passat 9 de
novembre, amb el Director
del Circuit de Barcelona-

Catalunya, Joan Fontserè,
per arribar a un acord a
favor de les entitats del
poble dedicades a la bici-
cleta: Amunt Club Cicl ista,
BTT Concos i Club de
Triatló T-Bikes, per aconse-
guir un mil lor preu pels
abonaments de cara als
entrenaments d’aquestes
entitats.

Teniu un vehicle tot terreny?
Diferents àrees de l'Ajuntament (Policia Local, Protecció
Civil, Medi Ambient. . . ) s'han reunit recentment per recordar
els protocols d'actuació i preparar els dispositius necessaris
de cara a possibles emergències per causes climatològi-
ques de cara a l'hivern. I , per tal de tenir un parc mòbil
adequat i suficient en cas de nevades, l 'Ajuntament fa una
crida a la població que tingui vehicles tot terreny, perquè
formi part d'una base de dades i se'ls pugui demanar ajuda
en aquestes circumstàncies (tel. 93 841 52 25).

Minut de silenci
Arran del seguit d'accions
terroristes perpetrades el
passat 1 3 de novembre a
París, en les quals van morir
més d'un centenar de
persones, l 'Ajuntament va
convocar els l l içanencs i
l l içanenques a un minut de
silenci, el passat 1 6 de no-

vembre, a les 1 9h, davant
de l 'Ajuntament, per expres-
sar el seu condol a França,
els parisencs, i
especialment a les víctimes,
les seves famíl ies i
persones properes, i el re-
buig a qualsevol tipus de vi-
olència.
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Eleccions Generals, el diumenge 20 de
desembre
En aquestes eleccions, Lliçà d'Amunt passa de 20 a 24 meses
electorals.

Ets autònom, tens un comerç o empresa a
Lliçà d'Amunt? Dóna't a conèixer a través del
web llac.cat

Us convidem a visitar el
web municipal www. l lac.cat.
LLAC és una iniciativa,
nascuda el novembre de
2011 , que es material i tza a
través d’una plataforma
d’Internet que, a més de ser
el directori municipal
d’empreses de la local i tat,
també serveix per difondre i
fer publ icitat de la xarxa
productiva de Ll içà d’Amunt

sense costos, de forma
gratuïta.
Cada empresa pot
gestionar autònomament,
en un l loc web comú, la
seva pròpia parcel· la amb
difusió detal lada dels seus
productes (fotografies,
característiques, ofertes i
promocions, etc. ).
A més, LLAC compta amb
un mai l ing associat i

Novetats en el web de
Transparència

A les 0 hores del dia 4 de
desembre començarà la
campanya electoral per a les
eleccions generals que tin-
dran l loc el 20 de desembre
i que han de decidir la distri-
bució d'escons al Congrés
dels Diputats i al Senat.
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 Ll içà
(avinguda dels Països Cata-
lans, 26-50; nucl i urbà): Nu-
cl i urbà, barri Bal lestà, barri

Can Peret Manent, barri El
Pla, barri La Cruïl la, barri
Migdia, una part del barri La
Serra, barri Santa Justa,
Can Farel l , 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 'en-
trada al gimnàs és pel carrer
de Matarranya): part del
barri La Serra, Ca l'Artigues,

Ca l'Esteper, 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.
En aquestes eleccions, Ll içà
d'Amunt passa de 20 a 24
meses electorals: 8 al Pa-
vel ló de l 'institut Ll içà, 7 al
gimnàs de l'escola Rosa
Oriol i 9 al gimnàs de l'esco-
la Martí i Pol.
Fins el dia 1 0 de desembre
es pot sol· l icitar el vot per
correu i, seguidament, fins el
dia 1 6 de desembre, hi ha
temps per trametre el sobre
per correu certificat.

El Galliner obre nous canals
de contacte amb els joves

periòdicament envia
informació específica
relacionada amb el món
empresarial .
LLAC és, en definitiva, un
mercat municipal on
cadascuna de les parades
és un negoci arrelat al
poble i , d ’aquest mercat,
poden sorgir i establ ir-se
relacions de col· laboració
empresarials.

Detenció per tràfic de drogues
La Policia Local va detenir,
el passat 9 de novembre,
un home de 31 anys, veí de
Mataró, com a pressumpte
autor d'un delicte contra la
salut pública. Una patrul la
va detectar un vehicle
sospitós estacionat en un
lloc poc habitual del barri de
Sant Baldiri ; amb la com-
provació de la placa de

matrícula van veure que te-
nia antecedents penals, van
seguir-lo i aturar-lo i, en
l ’escorcoll , van trobar dues
bosses amagades al
maleter que contenien una
substància d’origen vegetal
amb aspecte i olor
característics de la
marihuana, amb un pes total
de 1 ,320 kg.

Curs intensiu de Monitors/es
de lleure
Els serveis de Joventut dels
municipis de La Vall del Tenes
organitzen un curs intensiu
per aconseguir el títol de mo-
nitor/a de lleure. El curs va
dirigit a joves de Lliçà
d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i
Riells d'entre 1 8 i 30 anys.
Les inscripcions són obertes
fins el divendres 4 de
desembre als Espais Joves
dels diferents municipis. El

preu és de 1 50€.
Per a més informació pots
adreçar-te a l'Espai Jove El
Galliner.
El curs de Monitors i
Monitores de Lleure Infantil i
Juvenil es realitzarà durant les
vacances de Nadal els dies
1 9, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i
31 de Desembre i 2, 3 i 4 de
Gener en horari de matí i/o
tarda. Els matins de 9h a 1 4h i
les tardes de 1 5h30 a 1 9h30.



Desembre de 201 5

1 .- Aprovació provisional de la
Modificació d'Ordenances Fis-
cals per a l'exercici de 2016.
El Ple va aprovar provisionalment
la modificació de l'Ordenança Ge-
neral de Gestió, Inspecció i Re-
captació dels ingressos de dret
públic municipals que haurà de re-
gir per a l'exercici 201 6 i següents,
així com el seu text refós. També
va aprovar provisionalment per a
l'exercici 201 6 i següents la modifi-
cació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen,
així com el seu text refós:
- Ordenança Fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles.
- Ordenança Fiscal núm. 4
reguladora de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
- Ordenança Fiscal núm. 6
reguladora de la Taxa per
expedició de documents
administratius.
- Ordenança Fiscal núm. 8
reguladora de la Taxa per
llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme.
- Ordenança Fiscal núm. 11
reguladora de la Taxa per recollida,
transport i tractament
d’escombraries i altres residus
municipals.
- Ordenança Fiscal reguladora de
la Taxa per parades, espectacles i
atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i
ambulants.
- Ordenança Fiscal núm. 1 8
reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques.
- Ordenança reguladora de la Taxa
per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats,
els controls periòdics i les revisions
periòdiques.
També va aprovar indicar que el
text de l’Ordenança General de
Gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret
públic municipals a què es refereix
l’acord primer és coincident en tot
allò que constitueix prescripció
legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de
30 de setembre de 2015.
L’Alcalde va explicar que la
proposta feta s’havia fonamentat
en dos principis: el normatiu, que
adapta les ordenances a la
normativa recomanada per la
Diputació de Barcelona; i
l’econòmic, que consisteix en la
congelació o increment zero de les
taxes.
Simón va explicar els principals
canvis. En el cas de l’IBI, va
argumentar que es volia mantenir
la mateixa recaptació de l’impost,
per tant, degut a la rebaixa del
valor cadastral s’ha fet una

rectificació del coeficient utilitzat
per calcular l’impost, passant del
0,623 al 0,766, d’aquesta manera
es compensa la rebaixa de
cadastre i no hi ha variació
econòmica en la recaptació.
L’Alcalde va explicar que els
ajustos fets a l’impost també
serviran perquè es mantingui el
mateix nombre de bonificacions
en el cas de les famílies
nombroses i els casos dels IBI
especials.
En el cas de la Plusvàlua, com
que també depèn del valor
cadastral, Simón va explicar que
s’havia seguit el mateix patró que
amb l’IBI, per mantenir la mateixa
recaptació de l’impost a 201 6, es
puja el percentatge amb el que es
calcula.
Pel que fa a la taxa per documents
administratius (fotocòpies,
informes, certificacions,
compulses...) l’Alcalde va explicar
que s’havia arrodonit a la baixa
l’import per tal de facilitar el
cobrament de la taxa a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
A la taxa de llicències
urbanístiques s’ha fet una
simplificació de la part
administrativa per adaptar-la a la
normativa vigent.
A la taxa d’escombraries, Ignasi
Simon va assenyalar que s’havia
fet una reducció de la taxa del 5%,
passant de 1 87,98 a 1 78 euros i
que s’han afegit bonificacions, que
van del 75 al 95%, per a les
famílies amb dificultats
econòmiques que compleixin els
requisits establerts per Serveis
socials. D’altra banda, la
bonificació del 1 5% per l’ús de la
deixalleria s’aplicarà amb 8 visites
a l’equipament enlloc de 1 0, com
es venia fent.
En relació a la taxa per parades,
s’afegeix una taxa nova per a la
llicència d’ocupació de terrenys
amb infraestructures de ràdio i
telecomunicacions.
A la taxa d’activitats han canviat
els epígrafs per canvi de la
normativa vigent, per tant, segons
Simón, es mantenen preus antics
amb textos nous.
El representat d’ERC, Quim
Ferriol, va indicar que s’havien
incorporat algunes de les
modificacions que el seu grup
havia suggerit, però va manifestar
que l’hagués agradat una revisió
més a fons de les ordenances per
poder incorporar més
bonificacions. Segons Ferriol, les
bonificacions tenen un baix
impacte econòmic en el
pressupost de l’Ajuntament, i pot
haver-hi més marge per fer
polítiques socials.
ERC també va sol· licitar que les
rebaixes de la taxa d’escombraries
per motius socioeconòmics es
regulés de forma clara.
Ignasi Simón va argumentar que
la filosofia de l’equip de govern és
la congelació dels impostos i les
rebaixes a les famílies que més ho
necessiten. Simón explicà que
també s’havien rebaixat els preus

de les terrasses per afavorir
l’activitat dels establiments de res-
tauració, i que també s’estava
estudiant la possibilitat de millorar
les tarifes de l’aigua en aquest
sector.
Francisco León, representant del
grup d’ICV-EUiA va manifestar el
seu objectiu d’implementar un
recàrrec del 50% de l’impost de
l’IBI als habitatges buits. Va
assenyalar que hi ha municipis
que ho fan com a mesura de
pressió a les entitats financeres
per aconseguir lloguers a baix
cost.
L’Alcalde va comentar que la
voluntat existeix, i que es pot
estudiar alguna ordenança tipus
feta per l’Associació de Municipis
de Catalunya. També va remarcar
que s’estan fent presses de
contacte amb entitats financeres, i
que han mostrat bona
predisposició per trobar fórmules
de col· laboració.
Manel Busquets, representant de
CiU, va manifestar el seu suport
davant la voluntat de congelar els
impostos i la tendència a millorar
el comerç del poble. En aquest
sentit, va comentar que en la
propera revisió de les ordenances
seria bo que es reduís a cost zero
les terrasses i s’apliquessin altres
mesures per afavorir el comerç
lliçanenc.
PSC_AFAVOR
ERC_ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_AFAVOR
PP_AFAVOR
CiU_ AFAVOR

2.- Aprovació inicial de la Modi-
ficació del Pressupost de 2015
per suplement de crèdit.
El Ple va aprovar inicialment la
modificació del pressupost de des-
peses de l'exercici 201 5 per suple-
ment de crèdit a finançar amb
baixes per un import total de
1 08.000 euros.
Suplement de crèdit per a:
- Retribucions bàsiques de l'escola
bressol municipal
- Projectes i activitats de l'escola
bressol municipal
- Productes alimentaris de l'escola
bresssol municipal
- Administració general PL retribu-
cions bàsiques
Baixes de crèdit a:
- Interessos
- Inversions per a manteniment
d'instal· lacions municipals
L’Alcalde va explicar que una de

Ple extraordinari del 29 d'octubre

les modificacions pressupostàries
ve motivada per la decisió del
Govern central de retornar, abans
de final d’any, el 25% de la paga
extra de 201 2, aproximadament,
que els treballadors de
l’administració van deixar de
cobrar. Això representa una
modificació de 80.000 euros per
pagar aquest endarreriment.
La segona modificació, segons va
explicar, es deguda a l’augment,
aquest curs 201 5-1 6, dels
alumnes a les escoles bressols
municipal, i per tant del nombre
d’aules, fet que ha representat un
augment de les retribucions (més
hores, noves contractacions...).
Aquest increment representa una
modificació del pressupost de
20.000 euros.
Les baixes de crèdit es fan, d’una
banda, de la partida d’interessos
bancaris i, d’altra banda, d’una
partida d’inversions prevista per a
la substitució de les calderes a
instal· lacions esportives que no es
portarà a terme aquest any 2015.
El representant d’ERC va
argumentar que tenia dubtes
sobre si aquests moviments del
pressupost: treure diners del
Capítol VI, inversions, per passar
als Capítols I i II, de despesa cor-
rent, complien amb la normativa.
Ferriol va manifestar que la
rebaixa dels interessos bancaris
permetia destinar aquests
recursos a altres pagaments. Pel
que fa a l'altra argumentació,
Ferriol va dir que la partida
d’inversions pel canvi de calderes
a les instal· lacions esportives, se-
gons el quadre de finançament, es
pagava amb una part de
subvenció (6.000€) i una part de
préstec (1 74.000€), i va posar en
dubte si era correcte treure una
part de préstec per pagar nòmines
i despesa corrent.
L’interventor, present a la sessió,
va aclarir que es podia transferir
una partida d’inversions per pagar
una despesa pública, va remarcar
que el pressupost és un instrument
viu que permet aquests movi-
ments.
Ferriol va assenyalar que el mes
de maig s’havia fet una modificació
pressupostària de 472.000€ per a
inversions i despesa corrent que
es va treure del romanent de
tresoreria. Segons Ferriol, si al
maig es va gastar estalvi per pagar
despesa corrent, difícilment ara
s’estarà en millors condicions pel

que fa a la liquidació del
pressupost previst.
L’Alcalde va contestar que quan es
porten pocs mesos amb un
exercici pressupostari es poder fer
modificacions tocant el romanent
de tresoreria; però que a finals de
l’exercici es té un major
coneixement de l’execució del
pressupost i de com va cadascuna
de les partides, fet que permet
modificar partides concretes.
Manel Busquets, de CiU, va
mostrar la seva voluntat de pagar
als treballadors públics la part
corresponent de la paga, però va
mostrar el seu desacord per la
modificació de la partida
d’inversions perquè, segons les
seves paraules, el municipi té
mancances d’inversions i
infraestructures. Busquets va
demanar que en el proper
pressupost no es facin aquestes
desviacions i que les modificacions
no repercuteixin en partides
d’inversions.
PSC_AFAVOR
ERC_ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ABSTENCIÓ
PP_AFAVOR
CiU_ AFAVOR

3.- Modificació de les indemnit-
zacions dels membres de la
corporació.
El Ple va aprovar que els
membres de la Corporació que no
tenen dedicació exclusiva ni
parcial i ostenten una
representació de l’Ajuntament en
un altre organisme rebran, prèvia
justificació, per assistència a
reunions d’aquests organismes, la
quantitat de 1 00 euros per sessió,
sempre i quan no rebin cap tipus
de compensació econòmica per
part de l’altre organisme.
L’Alcalde va explicar que
s’assignava la quantitat de 1 00
euros als membres del Consistori
que no tenen ni dedicació
exclusiva ni parcial, i que
representen l’Ajuntament en algun
organisme públic. Simón va
argumentar que aquests regidors i
regidores, tot i no tenir cap relació
laboral amb l’Ajuntament,
dediquen el seu temps i tenen
despeses pel fet d’assistir als actes
oficials convocats pels
organismes, i per tant, han de
rebre una compensació
econòmica.
El representant de CiU, Manel
Busquets, va manifestar el seu
acord amb la proposta, però va
comentar que es podia haver
trobat algun sistema més just per
calcular l’import a percebre enlloc
d’establir un quota fixa.
L’Alcalde va dir que davant la
dificultat de calcular assignacions
variables, s’ha optat per continuar
la mateixa línia de retribucions i
fixar la quantitat de 1 00 euros, que
és la mateixa que ja cobren els
membres del Consistori per
l’assistència a les comissions
informatives i a les sessions
plenàries.
UNANIMITAT
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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’Ajuntament. 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.

Abac Capital, nou accionista majoritari de
l'empresa Figueras
Segons informacions apares-
cudes en diferents mitjans de
comunicació, el fons de capi-
tal risc Abac Capital és el nou
accionista majoritari de
l'empresa Figueras Internati-
onal Seating. El fons compra-
dor ha invertit 1 0 milions
d'euros a la companyia lliça-
nenca per resoldre els pro-
blemes financers que patia.
Abac Capital passa a contro-
lar un 60% de les accions de
la firma, que mantindrà Josep
Figueras com a president.
L’extensa trajectòria
acumulada han convertit Fi-
gueras International Seating
en un referent del seu sector,
amb més de 1 0 milions de
seients instal· lats i 40.000
projectes, alguns emblemà-
tics, en 1 30 països. Precisa-
ment, a finals d'octubre, la
companyia lliçanenca va re-
bre el Premi Catalunya Eco-
disseny per la cadira
Biennale, dins de la categoria
"Producte en desenvolupa-
ment". Biennale és una cadira
realitzada íntegrament amb
fusta procedent de boscos
certificats, de formes senzilles
i sense cap unió metàlica.

Aquesta era la primera edició
d'aquests premis que lliura el
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
L'encàrrec més recent a
l'empresa ha estat equipar
una sala polivalent per a la
primera seu del Pompidou
fora de París, el centre Pom-
pidou Málaga. Per poder
realitzar aquest projecte, es
va instal· lar un sistema

Possible camí de vianants
entre Santa Eulàlia i Lliçà
d'Amunt

A mitjans d'octubre, Telefó-
nica va informar a l 'Ajunta-
ment de les dades del

desplegament de la fibra
òptica a Lliçà d'Amunt. Se-
gons aquestes dades, a da-

automàtic de seients
Mutasub, que emmagatzema
les butaques sota terra, i es
va afegir la compacta butaca
6061MicroFlex, que necessita
només de 35cm de
profunditat per a la seva
ocultació. Gràcies a la
instal· lació d'aquest sistema,
la sala queda lliure perquè
pugui acollir un altre tipus
d'actes en què no són
necessàries les butaques.

ta 1 5 d'octubre, el desple-
gament era d'un 92%.
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Esplugas: 6 de desembre
Trul lols: 8 i 20 de desembre
Galceran: 1 3 de desembre
Valeta: 25 de desembre
Portabella: 27 de desembre

HORARIS DE GUÀRDIA:
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Urgències fora d’horaris de guàrdia: cal trucar a
la Policia Local (93 860 70 80)

El desplegament de la fibra òptica, al 92%

L'Ajuntament de Santa
Eulàl ia de Ronçana i la Di-
putació de Barcelona estant
estudiant la possibi l itat de

dur a terme un camí de via-
nants que connecti el barri
del Rieral d'aquesta pobla-
ció amb el nostre municipi.

Estalvi energètic a la llar
Us recomanem una aplicació
per a mòbil gratuïta
disponible per a Android i
per a iOS, ecoGator. Es
tracta d'una app que permet
descobrir els
electrodomèstics i làmpades
més eficients del mercat.
També compara productes
per saber quin d’el ls estalvia
més energia, cosa que

beneficia la butxaca i el
medi ambient. I , una de les
funcions més innovadores
d’aquesta aplicació és la
possibi l itat d’escanejar a la
botiga (o on sigui) l ’etiqueta
energètica d’un
electrodomèstic i conèixer el
seu consum i la despesa
total al l larg de la seva vida
úti l .

L'any passat, el nombre de
naixements a Lliçà d'Amunt
va continuar la línia descen-
dent, segons dades de l'Insti-
tut d'Estadística de Catalunya
(Idescat). Lliçà d'Amunt ha
passat dels 1 37 naixements
de l'any 201 3, als 11 3 naixe-
ments de l'any passat; un

24,8% menys. Des del 2004,
en què van haver-hi 1 65 nai-
xements, la natalitat ha anat
baixant progressivament. En
canvi, les migracions internes
van fer créixer la població.
Segons l'Idescat, l'any passat
van arribar a Lliçà d'Amunt 90
noves persones provinents

d'altres llocs: 85 de la resta
de la província i 5 de l'estat
espanyol. També en van
marxar 1 0 cap a altres pobla-
cions de la comarca i 4 cap a
la resta de Catalunya.
Aquestes dades suposen un
saldo migratori per l'any 201 4
de 76 persones.

Continua el descens en els naixements

Enquesta de seguretat
Un any més, el Departa-
ment d'Interior de la Gene-
ral itat de Catalunya ha
iniciat els treballs d'una no-
va edició de l 'Enquesta de
seguretat pública de Catalu-
nya (ESPC). El passat no-
vembre i durant aquest
desembre, es fan entrevis-
tes als ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya, per a la
seva posterior anàlisi .
Aquest estudi es porta a
terme a través d’una
enquesta telefònica a una
mostra representativa de la
població, d’aproximadament

unes 6.000 persones; una
part d’aquestes entrevistes
telefòniques es podrien fer a
ciutadans i ciutadanes de
Lliçà d'Amunt.
Aquesta enquesta recul l les
experiències de victimització
de la ciutadania, els senti-
ments de seguretat i les
opinions concretes respecte
a termes de seguretat i pol i-
cia. Per aquest motiu, es-
devé una eina de gran
uti l i tat per a la planificació i
avaluació de les polítiques
públiques en aquest camp.
Per a més informació: 01 2



UNA REVOLUCIÓ S’ESTÀ FORJANT A LLIÇA D’AMUNT
Primer va començar el PSC, renovant el seu equip i apostant per un grup de gent jove, dirigits des de l’experiència. Després va ser ICV-EUiA, que va fer el mateix. A
ERC ja tenien gent jove amb molta empenta, i a més a més van incorporar-ne de nous. I per últim CDC, que va anar més enllà i a banda d’incorporar gent jove, va
obrir-se a gent nova que mai havien votat les nostres sigles.
Tota aquesta gent emergent, ha anat creant entre el ls, uns l l igams de confiança que han trencat el fins ara “normal” enfrontament entre partits. Son gent que no porta
motxil les del passat, i per tant no entenen els confl ictes personals entre els grups. I així, sense que ningú hagi sigut conscient, de cop i volta ha arribat una iniciativa
revolucionaria, per part de ICV-EUiA (EUiA-ICV). Passant per sobre dels partits, proposen que aquest grups, que tenim més afinitats de les que ens pensem, anem tots
units, a treballar plegats pel nostre poble.
I nosaltres que som els menys polítics de tots i sens dubte, els més novells, apostem per aquesta idea. Creiem en això. Perquè la nostra proposta estrel la a les
darreres eleccions, de crear d’una vegada per totes, un veritable centre del poble, ja apuntava en aquesta direcció. Per tant, ens hi fiquem de cap. Donem la nostra
confiança sense recances, a tots aquets companys d’aquest grups, per tal de treballar mil lor per un objectiu comú, Ll içà d’Amunt. No volem que la diversitat d’ idees,
projectes, o formes de pensar, ens aboquin mai més, a ser enemics irreconcil iables, ja n’hi ha prou de crítiques destructives i estèri ls entre grups polítics.
És per això, que nosaltres decidim entrar al govern. Donem el primer pas, superant molts entrebancs, per tal de que els altres ens segueixin. Volem ser
coprotagonistes, de la construcció d’aquest poble mil lor que tots desitgem, però que degut a la complexitat del projecte, cap partit individualment, ha estat ni serà
capaç de dur a terme sense la implicació de tots.

Grups Municipals

El PSC aconsegueix ampliar el govern i, per tant, estabil itzar la situació política del nostre municipi.
A les passades eleccions municipals, el grup dels Socialistes Catalans de Lliçà d'Amunt va aconseguir ser el partit amb més suport popular. La gent del nostre
municipi vàreu decidir que volíeu als Socialistes al capdavant del govern municipal.
Amb aquesta fita vàrem iniciar, ara fa 6 mesos, una nova etapa a Lliçà d'Amunt; ara hem aconseguit un pacte amb el grup de Convergència i Unió, que s'integra
al Govern per continuar treballant per la nostra vila.
Hem aconseguit tenir un projecte conjunt, que esperem poder ampliar i fer-ho més fort i més plural, per continuar construint un projecte ll içanenc, amb àmplies
mirades, demostrant que la política del diàleg impera, tot tenint en compte que Lliçà d’Amunt i els seus convilatans no poden esperar i paralitzar la maquinària,
perquè moltes demandes necessiten solucions polítiques immediates.
Ara arriba el fred de l’hivern, i el govern llença la campanya – a l'hivern amb tu- on estem treballant per un gran pacte entre els agents implicats, per tal que ningú
passi fred aquest hivern al nostre municipi i hi posarem tots els mitjans necessaris per a què aquesta fita sigui possible.
Aquesta nova campanya s'emmarca en tot un seguit d'accions que el govern va iniciar ja només entrar per ajudar a la gent més necessitada.
A Lliçà d'Amunt el govern municipal tenim clar que hem de sortir tots sense deixar a ningú pel camí, perquè només d'aquesta manera podrem continuar construint
Lliçà de manera conjunta.
Bon Nadal i Feliç Any Nou.

Nos gustaría empezar este escrito condenando los duros atentados que han asolado París, sin dejar a un lado las guerras que cometen otros en nombre de
La Paz, en países como: Siria, Afganistán, Palestina y muchos otros. . . Ojo por ojo, ¡el mundo quedará ciego! ; es por eso que, desde EUiA, siempre hemos
defendido el NO A LA GUERRA.
Respecto a las elecciones que tendrán lugar el próximo 20D, quisiéramos expresar nuestra enorme decepción de no haberse podido realizar un frente de
izquierdas unitario a nivel estatal. No estamos muy de acuerdo con lo que se ha hecho a nivel autonómico, ya que para nosotros lo fundamental para un
partido o coalición es el programa electoral. A partir de ahí se hacen unas primarias, para decidir quién lo puede llevar a cabo; pero siempre contando con la
participación ciudadana, eje fundamental de las políticas que defiende nuestro partido IU a nivel estatal.
Por supuesto, no podríamos cerrar este artículo sin hablar del tema municipal; ya que ahora mismo, es un momento esencial para el futuro de esta
legislatura. Las reuniones que impulsamos desde EUiA con las principales fuerzas de este municipio, van por el buen camino. Este camino nos tiene que
llevar a poder formar un proyecto de pueblo común, en el que la política social y la estructuración de Lliçà, son algunas de nuestras propuestas, y en el que
se puedan ver reflejadas las diferentes inquietudes de todos/as los vecinos/as de Lliçà d'Amunt. Como ya decíamos antes, a nivel estatal, para EUiA su
programa es el eje fundamental donde hacer girar sus políticas; y con ese interés y no otro, estamos dispuestos a arremangarnos todo lo que haga falta para
que se lleven a cabo el mayor número de proyectos posibles. Es hora de tener un pueblo del que todos/as nos sintamos orgul losos, y EUiA y su gente, no se
va a mantener al margen.

En l’àmbit educatiu aquest curs 201 5-201 6 s’ha iniciat amb alguns interrogants tancats, però amb d’altres encara oberts. Des del grup d’Esquerra demanem que es
comencin a resoldre per saber quin és el mapa educatiu que ens espera.
En primer l loc, les dues escoles del centre, Sant Baldiri i Països Catalans, finalment s’han fusionat en una de sola, l ’escola de Lliçà d’Amunt. Malgrat tot, nosaltres sabem
que aquesta nefasta solució ha estat conseqüència de les males decisions d’un govern local que deixa fer i passar el temps, amb la qual cosa el Departament
d’Ensenyament se sent completament l l iure per aplicar retal lades del tot incomprensibles, ja que a efectes pràctics els dos edificis continuen oberts. Si bé és cert que en
els darrers anys la població infanti l ha disminuït, això no justifica que es facin desaparèixer escoles senceres, hem de defensar els projectes educatius dels diferents
centres.
Mantenir un diàleg clar i permanent amb la General itat és del tot necessari ja que encara queden interrogants oberts, quins és el destí de l ’edifici de l ’antiga escola Sant
Baldiri? La incertesa és present en l ’ambient, hi anirà potser el nou institut? El que és clar és que ara per ara no tindrem edifici nou per a l ’ institut Hipàtia. En aquest cas
hi ha un edifici municipal ocupat del qual es renova el contracte amb la General itat tàcitament, és a dir, des del govern local van solucionant un problema que és de la
General itat en detriment d’un equipament que és de tots. No podem deixar que algú altre decideixi el què passarà al nostre poble, hem de ser agents actius, l ’ajuntament
i la comunitat educativa han d’anar juntes per a reivindicar solucions. Es va perdre l ’oportunitat de fer un edifici al là on tocava, encara que hagués estat en barracons,
però això hagués demostrat la necessitat de fer l ’ institut nou allà on és necessari per les característiques territorials del nostre municipi. Malauradament, costarà molt
d’aconseguir que es faci un edifici nou en el futur.
No podem esperar que el Departament d’Ensenyament proposi solucions, no podem viure en la incertesa i en el anar fent sobre la marxa. No podem perdre més temps.

El próximo 20 de Diciembre los españoles tenemos la oportunidad de revalidar los resultados que obtuvo el Partido Popular en las anteriores Elecciones del 2011 . Unos
resultados positivos a nivel estatal y municipal. En las Generales, el PP fue la fuerza más votada en Lliçà d’Amunt, lo que entendimos como el reconocimiento a la buena labor
l levada a cabo por los populares.
A pesar de la confusión reinante en los medios, la realidad es que España es hoy una de las economías más solventes del mundo. Tras su fatídico mandato, el PSOE dejo un
país al borde de la quiebra. Mintieron sobre el déficit del Estado, que era del 9%, tres puntos por encima del que Zapatero aseguraba. Dejaron un agujero de más de 30.000
mil lones en las arcas públicas y condenaron al paro a más de 3.700.000 de personas. En el 2011 atravesábamos la recesión económica más grande de nuestra historia.
En cambio, el pasado 201 4 la economía española creció un 1 ,4%, por encima de la cifra del 1 ,2% fijada por la Comisión Europea. Hoy, España crece casi el doble que la media
europea. En 201 5 ya se han creado más de 500.000 empleos, especialmente para jóvenes. La nueva Ley de Fomento del Trabajo Autónomo, la ley de los emprendedores, es
fundamental para seguir creciendo y creando empleo. Hoy, la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos se amplía a seis meses más. Y además, durante nueves
meses podrán compatibi l izar su actividad con la prestación del desempleo. El PP ofrece facil idades para quién más las necesita.
En 2011 , los datos sobre la educación mostraban una realidad lamentable. La LOMCE ofrece hoy una enseñanza de calidad, en la que se prima el esfuerzo, el mérito y la
capacidad. Queremos que nuestro sistema educativo contribuya al bienestar social y el crecimiento del país.
Y la reforma de la Administración Local impulsada por el PP ha garantizado la viabil idad de miles de Ayuntamientos, entre el los el de LI içà d’Amunt.
Estos son sólo algunos rasgos de la realidad española antes y después de la l legada del Partido Popular al gobierno. Creemos en los hechos, y estos hablan por sí solos. Por
eso, el próximo 20D esperamos que los ciudadanos se alejen de los que nos dejaron al borde de la quiebra y de los inventos políticos que no se sabe a dónde van, y que
depositen de nuevo su confianza en el partido que trabaja para la unidad y el bienestar de todos los Españoles.
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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.

Opinió

Fira de l'Escudella

El diumenge 1 3 de desem-
bre hi haurà la Fira de
l 'Escudella. Vine amb l’ol la i
emporta’t l ’escudella
sol idària cap a casa.
Lloc: Plaça de Catalunya
Preu donatiu: 3 €
A partir de les 7h ja posarem
a bull ir l ’ol la de l ’escudella
per a tu. I , des de les 1 2h
fins a les 1 4h, pots passar a
recoll ir-la o menjar-te-la a la
plaça acompanyat de bons
amics.

Tots els diners recollits seran
destinats als lots de Nadal
que ofereix Càritas de Lliçà
d’Amunt a les famílies del
nostre municipi que en
moments de dificultats
econòmiques requereixen el
nostre ajut.
Aprofitem aquestes ratlles per
agrair el suport logístic del
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
per la Fira de l'Escudella.

Càritas de Lliçà d'Amunt

Apadrina una Cistella
En aquest moment de crisi ,
volem fer obsequi d’un lot de
productes nadalencs a prop
de 1 50 famíl ies del nostre
poble, que passen dificultats
econòmiques: volem que
també puguin celebrar el
Nadal.
Per fer-ho possible,
necessitem de la vostra
ajuda. La de tots. Aquest
any podeu col. laborar de
tres maneres. La més
important és apadrinant una
cistel la de Nadal, és a dir,
amb donatius de 60 euros, o
bé mitja cistel la (30 euros).
També podeu ser
col. laboradors amb donatius
de 1 0 euros.
Volem fer-vos saber que els
vostres donatius a Càritas
de Lliçà d’Amunt, els
primers 1 50 euros, tenen
una deducció en la vostra
declaració del 50% de
l’ IRPF, o del 35% de l’ impost
de persones jurídiques
(empreses, associacions,
etc.). Els teus donatius
desgraven més.

Podeu fer arribar els vostres
donatius a la Parròquia
(di l luns de 1 9.30 a 20.30
hores), o bé un ingrés al
següent compte corrent de
Càritas 21 00 1 91 2 75
02001 421 79. Si voleu el
rebut de donació, per a la
vostra desgravació, ens heu
de fer arribar les vostres
dades fiscals a la Parròquia

Campanya de Càritas "Nadal per a tothom"

a l’horari abans indicat.
Més informació: a la
coordinadora de la
campanya de Càritas Sra.
Maria Puig Montpart 61 6
81 2 779.
Fem possible un bon Nadal
per a tothom. Siguem
solidaris.

Càritas de Lliçà d'Amunt

Un any més, Càritas de Lliçà d’Amunt, amb la col· laboració d'altres entitats del municipi, prepara la tradicional campanya “Nadal per a tothom”.

Les Paneres i el Tió de La Comissió
Lliçanencs i l l içanenques. . .
ja esteu a punt? Nosaltres
sí.
La Comissió de Festes ja fa
setmanes que estem
preparant tot el necessari
per participar a la Fira de
Nadal i Entitats de la mil lor
manera que sabem: amb
il· lusió i dedicació.
En el marc de la Fira, sorte-
jarem, el diumenge 1 3 de
desembre a les 1 3h al carrer
de l 'Al iança, dues paneres
que inclouran productes de
gran qualitat. Els números
es podran adquirir a la
parada de la Comissió.
Com sabeu, les Paneres
ens serviran com cada any
per col· laborar amb La
Marató de TV3. Enguany la
temàtica és la “Diabetis i
Obesitat” amb efectes cada
vegada més greus i
freqüents del que creiem.
Podeu trobar la l l ista de
productes de les paneres i
els establiments
col· laboradors al facebook i
al bloc de la Comissió de
Festes
www.lacomissio.blogspot.co

m. La col· laboració dels
comerços i entitats són
imprescindibles per poder
omplir les paneres de
manera que us semblin prou
interessants per comprar
butl letes i formar part de
l ’acte solidari més important
de la nostra societat.
Per altra banda, us
convidem a petits i grans a
fer cagar el tió més divertit i
sol idari del món, el dissabte
1 2 de desembre, a les
1 8.30h, al carrer de l 'Al i-
ança, també en el marc de
la Fira. Veniu i gaudiu
d’aquesta tradició catalana.
El nostre Tió s’ha fet famós
a tot el Vallès i per això està
preparant les seves mil lors
gales per sorprendre grans i
petits, tant per fora com per
dins.
Com que volem que el tió no
es quedi amb gana, dema-
nem a tots els nens i nenes
que el vinguin a fer cagar
que portin algun aliment (ol i ,
arròs, l let, pasta, etc.). Tot el
que recoll im serà donat al
Banc d’Aliments de Lliçà
d’Amunt.

Necessitarem una mica de
paciència, com sempre, per
fer la cua, però us
assegurem que valdrà la
pena de formar part
d’aquesta experiència.
I , no oblideu les paraules
màgiques. . . Tió Tió, caga tió,
d’avel lanes i torró, si no
cagues ben fort et daré un
cop de bastó.
Si teniu dubtes, podeu
posar-vos en contacte amb
nosaltres o fer-nos qualsevol
suggeriment al twitter
@lacomil l icamunt, al correu
comissiol l icamunt@g-
mail .com o al Facebook de
La Comissió.

La Comissió de Festes de
Lliçà d'Amunt
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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

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

Proper espectacle infantil a L'Aliança
El diumenge 20 de desem-
bre a les 1 2h a l 'ateneu
L'Aliança, la companyia Te-
atre Animal ens presentarà
un espectacle de teatre
interactiu, per a nens i ne-
nes a partir de 5 anys: "Com
gat i gos".
Aquesta és la història d'en
Nacho, un dibuixant insaci-
able. Els seus dibuixos són
la seva passió i també ho
son els seus amics. En
Nacho ha trobat la manera
de donar-los vida i comuni-
car-se amb ells, però comp-
te! Qualsevol cosa pot
passar quan estan junts, tot
és possible en aquest món
de ficció. . . o no és ficció?
Què passa si t'enfades? Qui
té la rao? El gat o els gos?
El cocodri l o l 'ocel l? En
Nacho o la Lola? "Com gat i
gos" no us contestarà
aquestes preguntes, les
omplirà de somriures i emo-
cions!
La venda d’entrades es fa a
taquil la. Preu: fins a 1 2 anys
i socis/es, 3€; majors de 1 2
anys i no socis/e, 5€.
Us esperem!

Ateneu L'Aliança

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.

Associació de Veïns de Mas Bo i grup Los Masbolaos

Concert de Nadal a l'Església de Sant Julià
- Diumenge 1 3 de desembre
a les 1 2.30h, tradicional
cantada de Nadales a la Fira
de Nadal, en el carrer de
l’Al iança. Obert a la
participació de tothom.
- Dissabte 1 9 de desembre
a les 20.30h, Concert de
Nadal a l ’Església de Sant
Jul ià amb la Coral
I l · lustració Artística de Sant
Quirze del Vallès i la Coral
L’Aliança de Lliçà d’Amunt.

Coral L'Al iança

Bústia del lector



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.

Dia Mundial de la Lluita
contra la SIDA
Dimarts 1 de desembre
Vine al Gall iner a informar-te sobre
les ITS i a fer-nos totes aquelles
peguntes sobre sexualitat que et
rondin pel cap.

Forma't +1 6
Dimecres 2 de desembre
Taller de recerca de feina per Inter-
net. Aprofita la campanya de Nadal
i busca feina per Internet. T'ajudem
a fer-ho. Per a majors de 1 6 anys.
Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Tarda de jocs de taula
Dimecres 2 de desembre
Vine al Gall iner amb els teus amics
i juga amb els nous jocs que tenim:
Catan, Abalone, Munchkin, Bang! ,
Juego de tronos. . .

Si ets jove, mou-te!
Divendres 4, 11 i 1 8 de
desembre
Vols formar part d’un grup de joves
per decidir les activitats de l 'espai
jove, proposar idees, organitzar
sortides, projectes. . . Vine al Gall iner
totes les tardes dels divendres i
mou-te!

Dia Internacional dels
Drets dels Animals
Dijous 1 0 de desembre
Exposició amb convidats que es
dediquen al respecte i la cura dels
animals. No t'ho perdis!

Forma't
Dilluns 1 4 de desembre
Taller de tècniques d'estudi. Et cos-
ta posar-te a estudiar? No saps
com fer un resum? Et resulta difíci l

memoritzar les idees principals?
Vine al Gall iner i aprèn tècniques
d'estudi que t'aniran d'al lò mes bé
en el període d'exàmens.
Hora: 1 7.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Tardes creatives
Dilluns 1 4 de desembre
Vine al Gall iner a fer el nostre origi-
nal arbre de Nadal.

Cuina jove
Dimecres 1 6 de desembre
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tal lers de cuina jo-
ve, receptes fàcils i ràpides per cui-
nar sense pares!

Forma't +1 6
Divendres 1 8 de desembre
Taller pràctic d'embolicar regals.
Aprèn a embolicar regals a la per-
fecció i aprofita els coneixements
per a la feina o per a embolicar els
regals de Nadal. Per a majors de
1 6 anys.
Hora: 1 0.30h
Lloc: sala de l'Espai Jove
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Tardes creatives
Dilluns 21 de desembre
Vine al Gall iner a fer el teu adorn
Nadalenc per casa!
- Les activitats comencen a les
1 7.30h i per participar-hi cal ins-
criure's prèviament; les places són
limitades i la inscripció és gratuïta.
- Els dies 28, 29 i 30 de desembre
estarem al Parc Infantil i Juvenil de
Nadal.
- Del 24 de desembre al 7 de gener
(ambdós inclosos) el Galliner
estarà tancat per vacances.

Telèfons Agenda

Art de Facto by Espai Ga-
rum
Del 3 al 23 de desembre
Carles Vives | Claudio Sarmiento | Isa
Colomer | Jean Paul Wabotaï | Màrius
Gómez | Miquel Abat | Ramon
Ferrandis | Roser Nadal
Inauguració: dijous 3 de desembre
a les 20h
Horari: de dil luns a divendres de
1 7:30 a 20:30h | dissabte de 11 a
1 4h
Lloc: Espai Garum (c. d'Anselm
Clavé, 6)
Organitza: Espai Garum

Concerts d'orquestres i
combos
Dissabte 1 9 de desembre
A càrrec de l'alumnat de l'Escola de
Música de la Vall del Tenes.
Hora:

- 1 0h: concert 1
- 1 1 .30h: concert 2
- 1 2.45h: concert 3
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Escola de Música de la
Vall del Tenes

Quinto de Nadal
Divendres 25 de desembre
Hora: 1 8.30h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Grup d'Esplai

Festa de Cap d'Any
Dijous 31 de desembre
Vine a passar la primera nit del 201 6 a
l’Aliança. Bona música, bon ambient,
preus populars i a prop de casa. Més
informació a www.lalianca.cat.
Hora: 00.30h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

Espai Jove El Galliner

Ajuntament:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Concert
Dimecres 9 de desembre
A càrrec del Cor Gospel de l 'Escola
de Música de la Vall del Tenes.
Hora: 1 9h

Dinar de germanor
Dimecres 23 de desembre
Hora: 1 4h

Actuació
Dimecres 23 de desembre
A càrrec del Coro Rociero El Roure
de Polinyà.
Hora: 1 6.30h

Associació del Casal d'Avis:
Sortida a Platja d'Aro
Dissabte 1 9 de desembre
Esmorzar, visita a la fàbrica d'anxo-
ves de l'Escala, dinar a Platja d'Aro
i bal l amb música en diecte.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 56€
Més informació i Reserves: Casal

Ball
Dimecres 23 de desembre
Amb música en viu.
Hora: 1 7.30h

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres 4, 11
i 1 8 de desembre 1 6.30 h
Bingo: dissabtes 5, 1 2 i 1 9
de desembre 1 6.30 h

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

Bingo-aliment: Div. 4, 11 i 1 8
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dis. 5, 1 2 i 1 9 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimec. 2, 9, 1 6 i 23
1 7h

nivell 2: Dimec. 2, 9, 1 6 i 23
1 8h

nivell 3: Dim. 1 , 8, 1 5 i 22 1 8h
Ball: Segon diumenge de mes
(1 3 de desembre) de 1 7h a 20h
- A partir del dia 23 de desembre
s'acaben les activitats fins el dia 2
de gener. La Junta desitja a tots
els socis i a tothom que té relació
amb aquesta associació, unes Bo-
nes Festes.

Exposició
De l'1 al 31 de desembre
"AbstrArt" de la lliçanenca Anna Codina,
que es presenta així: "Sóc una artista
autodidacta que es dedica a la pintura
acrílica. M’agrada innovar i realitzar
diferents formes geomètriques,
simetries i relleus. M’encanta treballar
amb diferents textures. I utilitzar una
gran varietat de colors i materials com
sorra de platja, fils i cordills, paper
ecològic i cartró, pastes i vidres. Em
fascina no saber com acabarà un
quadre i evadir-me mentre pinto; tot
plegat usant un estil personal.”
Lloc: primera planta

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 3 de desembre
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Si tens entre 11 i 1 5 anys,
t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la Biblioteca. Cada
primer dijous de mes.
Hora: 1 8 h

Juguem en família
Dijous 10 de desembre
"Benvingut a casa" a càrrec d'Artijoc.
Tots en rotllana i a jugar! Sessió de jocs
per a infants fins a 3 anys, on les
famílies podran tastar un munt de jocs
diferents i, arrel de l'experiència, adop-
tar la idea del joc com a element
essencial en el creixement i
desenvolupament de l’infant.
S’explicaran i s'ensenyaran les
possibilitats del joc i com adaptar a la
llar la necessitat de joc en aquest franja
d'edat. Les famílies experimentaran
amb jocs menys comuns, que ofereixen
la possibilitat de jugar i aprendre d’una
manera col· laborativa i enriquidora. El
punt de partida és l’experiència familiar
del joc com a eina educativa.
Hora: 1 8h
Lloc: sala d'actes
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Contes al vol
Dissabte 1 2 de desembre
"La carpa dels contes" a càrrec de la
companyia Patawa. Una trapezista
presumida, un elefantet que vol ser
lleuger i un lleó poruc seran els

protagonistes de les històries
amagades a sota la carpa d’un circ de
butxaca. I , entre història i història, entre
secret i secret, cançons i música de
circ. Sessions adreçades a famílies
amb infants a partir de 4 anys.
Hora: 11 h

Taller creatiu
Dimarts 15 de desembre
"El mitjó de Nadal" a càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. Es decorarà
un mitjó per aquest Nadal, per penjar-lo
a l’escala o a la xemeneia. Adreçat a
nens i nenes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Club de lectura especial
Dimecres 16 de desembre
Sessió oberta a tothom. Un pare possi-
ble del lliçanenc Lluís Oliván. Es comp-
tarà amb la presència de l’autor, el qual
forma part del projecte ‘De Capçalera’
com a autor referent de la Biblioteca Ca
l’Oliveres. Al final de l’acte hi haurà un
refrigeri. Si vols participar a les tertúlies
del Club de Lectura posa’t en contacte
amb la Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h

Taller creatiu per a adults
Dijous 17 de desembre
"Decorem l'arbre de Nadal" a càrrec de
Montse Ramírez. Es faran unes
estrelles de paper i uns angelets de tela
per penjar a l’arbre de Nadal. A partir de
1 6 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Niu de paraules
Dissabte 1 9 de desembre
"Barrets per a marrecs” a càrrec de
Mon Mas. Juguen els núvols pel cel,
inflen les veles de vaixells i acaronen
els estels.. . Però aquest núvol és
diferent, plouen peixos de colors,
barrets per a caps desperts i contes per
ser explicats. La literatura i els contes
en els primers anys de vida. Sessions
adreçades a famílies amb infants fins
als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places
limitades.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament




