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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom,
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

2-

opinió

Salutació de l’Alcalde
Bon Sant Jordi i Santa Creu,
hi haurà vi pertot arreu.
Bon sol per Sant Jordi i per
Sant Marc, podràs beure el
vi a raig.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Dues dites populars que,
fruit de la saviesa dels nostres avantpassats que vivien
del camp, ens auguren una
bona verema a la tardor.
Però més enllà de si l’encerten o no, ¿qui no desitja una Diada de Sant Jordi
solejada per anar a passejar
amb la seva estimada parella i comprar roses del color
de la passió i uns quants llibres?
Tot i que Sant Jordi va morir el 23 d’abril de l’any 303

i a partir del segle VIII ja va
haver-hi certa devoció pel
Sant al nostre país, no és
fins l’any 1456, quan se’l
nomena Patró de Catalunya, que comença a tenir
certa volada aquesta festivitat dels enamorats en la que
es regala una rosa vermella
“com la sang” a la dona estimada. Però realment no es
va popularitzar i, per tant,
generalitzar del tot per arreu
del nostre territori fins 1914
amb l’impuls definitiu que li
va donar la Mancomunitat
de Catalunya.
A principi de la dècada dels
anys 1930, fruit l’èxit de vendes de llibres al carrer promogut per primera vegada

pels llibreters de Barcelona
en l’Exposició Internacional
de 1929, és quan també es
comença a regalar llibres,
junt amb la rosa, com a símbol, difusió i promoció de
la cultura catalana. Casualment, el 23 d’abril també
és la data que va ser enterrat Miguel de Cervantes i la
data que va morir William
Shakespeare i Josep Pla.
Una festa que amb els
anys s’ha anat expandint
per molts altres indrets del
món i que, fruit de l’èxit internacional, la UNESCO,
amb un decret del 15 de
novembre de 1995, la va
dur a fixar i reconèixer el
dia 23 d’abril com a “Dia

Internacional del Llibre”.
Però abans de la Diada de
Sant Jordi, el dia 21 d’abril
per la tarda, tenim de nou
a Lliçà d’Amunt la representació teatral “Catalunya
princesa meva”, que us
convido a participar-hi. Una
obra consolidada on hi participen moltes entitats i gent
del poble i que cada any té
més i més públic que gaudeix d’aquest espectacle en
directe únic i meravellós per
alguns racons històrics del
nostre poble.
Veniu, no us la podeu perdre! https://www.youtube.
com/watch?v=_UVhvqCeo6k

Enquesta Ciutadana

Quin suport prefereix a l’hora de llegir?
EL 23 d’abril Catalunya celebra la Diada de Sant Jordi i a nivell
internacional el Dia del Llibre. Actuament, la lectura tradicional
de textos impresos conviu amb lectura en format digital.
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
quin suport prefereixen els lliçanecs i lliçanenques a l’hora de
llegir.

24%

Paper

El resultat ha estat que, de les 45 persones que han participat
a l’enquesta, un 76% ha contestat suport paper i un 24% ha dit
suport digital.

*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 butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de
respostes.

Digital
76%
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notícies
Festivitat de Sant Jordi
L’activitat principal de la Festivitat de Sant Jordi serà, com cada any,
la representació de l’obra de teatre itinerant “Catalunya, princesa
meva”, que enguany torna a les ubicacions inicials.
L’activitat principal d’aquesta
edició de la Festa de Sant Jordi
serà, com en els darrers anys,
la representació de Catalunya,
princesa meva, l’obra de teatre
al carrer sobre la llegenda de
Sant Jordi, escrita per la lliçanenca Assumpta Regales i interpretada per entitats i persones
del poble. La direcció ha anat a
càrrec, com en els darrers quatre
anys, de l’actriu i directora teatral
Mònica Lucchetti.
Enguany, la representació, que
arriba a la sisena edició, tindrà
lloc el dissabte 21 d’abril, a
partir de les 19h.
En aquest espectacle, diferents
entitats locals s’enfronten al
drac, elaborat pels nens i nenes
de les escoles del poble sota la
direcció de l’ateneu L’Aliança,
en diferents escenaris, sonoritzats per la Banda de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Es tracta d’un espectacle

itinerant, que enguany torna a
les ubicacions inicials: des de
la plaça de l’Església, passant
pels carrers de Mossèn Blancafort, Sant Julià i Pompeu Fabra, i fins arribar a l’aparcament
del carrer de l’Aliança, on tindran lloc les actuacions finals i
la cremada del drac.
A més, l’edició d’enguany inclou algunes novetats i sorpreses que només es podran
desvelar assistint a la representació.
Les entitats que hi participen
són: Ball de Gitanes, Colla de
Gegants, Escola de Música,
Colla del Ritme, Diables de Lliçà, Ateneu l’Aliança, Bandeltenes, Coral L’Aliança, Associació de Veïns de Can Xicota, el
Club de Lectura de la Biblioteca Ca l’Oliveres i Tocats per la
sardana.
La representació de Catalunya,
princesa meva ja és esperada

per la ciutadania i cada any
compta amb més participació
activa, d’actors i actrius, però
també d’espectadors, tant del
municipi com vinguts d’altres
pobles veïns, atrets per la singularitat d’aquest acte.
Esperem que el temps sigui propici i poguem gaudir
d’aquesta representació.
Per altra banda, la Biblioteca
Ca l’Oliveres i l’Espai Jove El
Galliner també han organitzat
activitats relacionades amb
Sant Jordi dins de la seva programació mensual.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.
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Vine a conèixer el nom del
Lliçanenc de l’Any 2018!

Proper Muda’t 2.0:
“Escape Show”

El dissabte 28 d’abril, a les 20h, a l’ateneu
El nom del Lliçanenc de l’Any 2018 es donarà a conèixer en un l’Aliança, podrem gaudir de l’espectacle
acte públic el divendres 20 d’abril, a les 19h, a la Biblioteca Ca “Escape Show”.
l’Oliveres.
La Comissió del Lliçanenc de
l’Any 2018, formada pel Lliçanenc de l’Any de la darrera edició i cinc representants més de
diferents àmbits del municipi i
de l’Ajuntament, desvetllarà,
el divendres 20 d’abril, a les
19h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres, en un acte públic, el nom
del Lliçanenc de l’Any 2018, a
partir del resultat de les votacions populars dutes a terme
durant el mes de març entre
tres candidats proposats per
la Comissió: Ateneu l’Aliança,
Colla de Gegants i Grup 24
Hores, considerant que per la
seva trajectòria honoren la població. L’Ajuntament li farà lliurament d’una distinció acreditativa i, com l’any passat amb
la persona guanyadora, l’entitat guardonada amb aquest
reconeixement honorífic serà
l’encarregada de dur a terme
el Pregó de la Festa Major i
ocuparà un lloc preferent en
diferents actes organitzats pel
Consistori local durant l’any
en curs.
En la primera edició del 2016,
es va distingir l’entitat local

Càritas Parroquial i en la segona edició del 2017 es va

distingir la lliçanenca Maria
Soley.

VI Concurs de punts de llibre
Recordem que, amb motiu de
la festivitat de Sant Jordi, la
regidoria de Cultura va convocar el VI Concurs de punts de
llibre. Enguany, s’han suprimit
les categories juvenils i només
hi ha les infantils. La temàtica
és lliure, però relacionada amb
la festivitat de Sant Jordi.
Els guanyadors s’anunciaran
el divendres 6 d’abril a través
de les xarxes socials munici-

pals i obtindran entrades per
a diferents parcs d’atraccions,
en funció de la categoria, i els
seus dibuixos seran punts de
llibre que es donaran en el servei de préstec de la Biblioteca
Ca l’Oliveres.
A més, amb tots els punts
presentats es farà una exposició que es podrà veure del
21d’abril al 5 de maig a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Basat en el concepte de moda
“room escape”, Escape Show
és un espectacle on els participants, el públic, es juguen
la vida.
Escape Show és el primer espectacle on escapes o mors.
90 minuts intensos on l’espectador esdevé el protagonista. 90 minuts d’infart per
trobar l’antídot del gas, amb
el qual els espectadors han
estat intoxicats. 90 minuts per
sobreviure.
Un espectacle interactiu on
els espectadors hauran de
resoldre enigmes, observar,
superar proves, contestar
preguntes, prendre decisions,
col·laborar amb la resta de

públic i tot a temps real per
conservar la seva vida.
Perquè no us podeu ni imaginar com d’excitant pot arribar
a ser utilitzar el “coco”…
Per assistir a aquest espectacle del cicle Muda’t 2.0
que organitza l’Ajuntament,
podeu comprar les entrades
anticipades, entre els dies 3
i 27 d’abril, al preu de 12€, a
través del web municipal o a
l’OAC de l’Ajuntament. En cas
que quedin entrades per vendre, el mateix dia de la representació, abans de l’inici, es
posaran a la venda a taquilla
al preu de 15€.
Les persones que es troben
en situació d’atur i els menors
de 30 anys empadronats al
municipi tenen 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.
El cicle Muda’t 2.0 compta
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

notícies de l’Ajuntament
Jornada de portes obertes a
les escoles bressol
Les escoles bressol municipals faran una jornada de portes obertes
el dissabte 14 d’abril.

Escoles bressols municipals Nova Espurna i Palaudàries.

Les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries faran una jornada de portes
obertes el dissabte 14 d’abril,
de 10h a 13h, per tal que
aquelles famílies que vulguin
fer la preinscripció al primer cicle d’educació infantil puguin
visitar les instal•lacions i rebre
la informació necessària (el
projecte de les escoles bressol
municipals, com són, què ofereixen, i tot el relacionat amb el
procés de preinscripció).
Les preinscripcions al primer
cicle d’educació infantil seran
del 30 d’abril a l’11 de maig.
A les escoles bressol municipals hi ha dos equips docents,
professionals i qualificats en
l’etapa de 0 a 3 anys, que es
distribueixen amb dues educadores responsables de tots
els grups d’infants, les quals
es complementen amb un servei de psicòlogues municipals,
que responen a les necessitats

d’infants, mestres i famílies.
Les mestres es defineixen com
acompanyadores d’infants i
creadores d’entorns, és a dir,
es basen en una pedagogia
activa, respectuosa amb el ritme i la individualitat de cada
infant i, alhora, els fan de guia,
els posem els límits necessaris per al seu benestar tant
físic com psico-emocional, i
també els transmetem les normes socials i de convivència.
Tot això, oferint un ambient on
els infants puguin mostrar-se
tal com són: oberts, creatius
i plens d’iI·lusió i admiració
per tot allò que els envolta. Es
considera que crear entorns
és una de les bases del bon
aprenentatge per a la petita
infància.
L´espai de les escoles bressol
municipals està distribuït en diferents estances que responen
a tres franges d´edat: lactants,
1-2anys i 2-3 anys; sempre

respectant la ràtio que marca
el Departament d´Ensenyament. A les estances, hi ha diferents espais de joc per acollir
els interessos bàsics d’aquesta etapa educativa: descobriment de l’entorn, manipulació
d’objectes i moviments amplis
de tot el cos, a més de l’espai
de descans.
A més, hi ha altres espais integrats com la plaça (sala d´usos
múltiples), el jardí, i les sales
que responen a direcció, sala
de mestres... També es disposa de cuina pròpia, on s’elabora una alimentació sana i equilibrada.
I també es fan activitats complementàries: piscina, sortides, colònies, activitats culturals...
L’afectivitat també forma part
important de l’aprenentatge, ja
que dóna als infants seguretat
i això els ajuda a moure’s i triar
en llibertat.
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Preinscripcions per al
proper curs
Davant la demanda reiterada
de diferents sectors de la comunitat educativa, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ha
ajustat el calendari de preinscripcions escolars i ha reduït
gairebé un mes el temps des
de l’inici de la preinscripció
fins a la matrícula, que es farà
igualment a finals de juny.
D’aquesta manera, les preinscripcions per al curs escolar
2018-2019 per a educació
infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria es faran en el període
comprès entre els dies 13 i 24
d’abril.
Amb aquest ajustament del
calendari, es permet que puguin participar en el procés de
preinscripció de forma ordinària un major nombre d’alumnes nouvinguts o d’alumnes
que es trobin situacions de
canvi (per exemple, de domicili), atès que s’inicia més tard
la preinscripció.
Per fer la preinscripció als
centres d’educació infantil i
primària de Lliçà d’Amunt s’ha
de demanar dia i hora de visita
als telèfons que s’indiquen.

Escola Miquel Martí i Pol:
938 607 505
Escola de Lliçà d’Amunt:
938 415 605
Escola Rosa Oriol Anguera:
938 435 725
Als centres d’educació secundària no s’ha de demanar cita
prèvia.
A l’Institut Lliçà (938 416 625)
es poden rebre les preinscripcions els dilluns 16 i 23 d’abril
de 8.30h a 13.00h i de 15.30h
a 17.30h i de dimarts a divendres de 8.30h a 14:30h.
A l’Institut Hipàtia (938416216)
es poden rebre les preinscripcions tots els matins des del
13 al 24 d’abril de 9.00h a
14.00h i la tarda del dimarts
17 d’abril de 15.30h a 17.30h.
Ensenyaments post-obligatoris
Enguany s’incorpora, com a
novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius
de grau superior d’FP, amb la
qual s’elimina la preinscripció
en paper, com a primer pas
en el repte de l’Administració
electrònica i l’entrada necessària en el procés de preinscripció.

Xerrada sobre estudis
de continuïtat
Les regidories d’Educació i
Joventut organitzen una xerrada per a alumnes i famílies,
on es parlarà dels estudis
de continuïtat, és a dir, tots
aquells estudis reglats que es
troben després de l’Educació
Secundària Obligatòria (batxillerat, cicles, PFI...).
La xerrada sobre estudis de
continuïtat s’iniciarà amb
una explicació del sistema
educatiu. Al final, es donarà
pas a un torn de preguntes

i s’aniran resolent dubtes. A
més, qui ho consideri oportú, podrà demanar hora per
a un assessorament posterior, més personalitzat, i així
aprofundir més en el cas personal.
La xerrada tindrà lloc el dimecres 11 d’abril, a les 17.30h,
a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, i està
especialment indicada per a
joves majors de 16 anys i/o
les seves famílies.
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Millores al Pavelló
Les millores fetes al Pavelló d’Esports han permès augmentar-ne
l’aforament i alhora garantir-ne la seguretat i l’evaquació.
Els últims mesos s’han dut a
terme algunes actuacions de
millora en el Pavelló Municipal
d’Esports per augmentar-ne
l’aforament i alhora garantir-ne la seguretat i l’evaquació durant diferents tipus
d’esdeveniments
multitudinaris que s’hi duen a terme:
Carnestoltes, Parc de Nadal,
Concert de Cap d’Any, etc).
Aquestes actuacions han
anat a càrrec de la Brigada
Municipal i d’empreses externes com ara Munditech i
Obramatic.
A partir dels estudis de recorreguts possibles i les directrius dels Bombers, s’ha creat
un nou recorregut d’emergència que dóna a la pista coberta
de la part posterior. Concretament, s’ha generat un passadís directe cap a la nova porta
antipànic que obre i dóna a la
rampa d’evaquació.
També s’ha instal·lat una nova
porta automàtica de dos fulls
en l’accés principal, que su-

Nova porta d’accés.

posa una millora en l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda i, a la vegada, permet habilitar un nou
recorregut d’evaquació, de
caràcter provisional durant
els actes de major afluència,
que discorre a través d’uns
dels vestuaris que dóna a pista.
Després d’aquestes actuaci-

ons inicials, que han augmentat notablement la capacitat
d’allotjar persones a la pista,
caldrà seguir avaluant i valorant la possibilitat de crear un
nou accés directe a pista des
de l’exterior, que suposaria
un notable increment d’aforament i la possibilitat d’accedir
amb vehicles de manteniment
a la pista del pavelló.

ESCOLA D’ADULTS DE
LA VALL DEL TENES
CURSOS:

 ACTIC
 COMPETIC
 CATALÀ
 GES-1
 GES-2
 ACCÉS CFGM
 ACCÉS CFGS
 ACCÉS UNIVERSITAT +25
 ACOMPANYAMENT A L’IOC

Treballa a l’estiu com a
monitor/a
Vols treballar com a monitor/a a
l’estiu (juny i juliol)?
Requisits:
- Presentació del currículum,
amb la disponibilitat horària.
- Fotocòpia del DNI.
- Certificat d’antecedents penals. Treball amb menors.
*Si no es disposa del certificat
d’antecedents penals, caldrà
signar l’autorització pertinent
perquè l’Ajuntament pugui fer la
consulta oficial.
- Major de 18 anys.
REGIDORIA D’ESPORTS
(CASAL D’ESPORTS):
Titulacions:
- Cicles de grau mig i/o superior
en activitats esportives.
- Entrenador/a esportiu de qualsevol modalitat.
- Titulacions relacionades amb
el món esportiu.
- Monitor/a d’activitats dirigides
(aeròbic, aquagim, steps, etc.)
- Monitor/a de ball.
* Amb aquestes titulacions anomenades cal estar inscrit a ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)
- Llicenciat/da en Ciències de
l’Activitat física i l’Esport.
* Amb aquesta titulació cal estar
inscrit al COPLEFC (Col·legi de
Llicenciats en Educació Física i
Ciències de l’Activitat Física u de
l’esport de Catalunya)
Altres titulacions:
- Cicles de grau mig i/o superior
en educació infantil.
- Titulacions relacionades amb
l’educació especial.
- Monitor/a de lleure.
Mèrits a valorar:
- Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt.
- Vinculació amb el teixit esportiu de Lliçà d’Amunt.
- Experiència professional en el
món de l’esport, amb infants i
joves.
- Titulacions relacionades amb
el món educatiu.
- Titulacions relacionades amb
l’anglès.

REGIDORIA DE JOVENTUT
(CASAL D’ESTIU):
Titulacions:
- Monitor/a de lleure i equivalents.
Mèrits a valorar:
- Títol de director/a de lleure.
- Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt.
- Vinculació amb el voluntariat
amb infants.
- Experiència professional en el
món del lleure i amb infants.
- Titulacions relacionades amb
el món educatiu.
REGIDORIA DE JOVENTUT
(CASAL JOVE):
Titulacions:
- Monitor/a de lleure i equivalents.
Mèrits a valorar:
- Títol de director/a de lleure.
- Experiència professional en el
món educatiu i del lleure amb
joves.
- Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt.
- Vinculació amb el voluntariat
amb joves.
- Titulacions relacionades amb
el món educatiu.
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Del 3 al 20 d’abril, de dilluns a
divendres, de 8 a 14h i dilluns
de 16 a 19h, a OAC.
En el full de la sol·licitud s’haurà d’especificar en quin Casal
s’està interessat/da a treballar.
Totes les fotocòpies presentades han d’estar compulsades.
PROCÉS DE SELECCIÓ
- Persones que compleixin els
requisits.
- Pre-selecció segons currículum i mèrits. Si es considera
adient, es faran entrevistes.
El resultat es comunicarà a tothom via correu electrònic.
Per qualsevol consulta: Regidoria de Recursos Humans,
de dilluns a divendres de 13h
a 14h.

notícies de l’Ajuntament
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Urbanització de Can Franquesa
Les obres de la segona fase del projecte d’urbanització de Can Franquesa van començar al novembre i està previst
que acabin el proper mes de maig.

Visita d’obres.

A finals de novembre es van iniciar les obres de la segona fase
del projecte d’urbanització de la
unitat d’actuació XV Can Franquesa, amb una duració prevista de 6 mesos, és a dir, que haurien de finalitzar el proper mes
de maig.
En aquesta segona fase del projecte d’urbanització, les obres
consisteixen en la pavimentació
i els serveis no executats en la
fase anterior: abastament d’aigua potable i contra incendis des
del polígon de Can Montcau, les
xarxes elèctrica de baixa tensió,
de telecomunicacions, de gas
natural, així com l’enllumenat,
pavimentació, mobiliari, senya-

lització, arbrat i l’enjardinament
de la zona verda municipal.
No s’executen les actuacions
indicades al planejament que
no són necessàries donada
l’execució recent de l’accés a
la urbanització pel polígon de
la Font del Ràdium a Granolles:
accés des de les oliveres i part
nord del c/ Dos (els carrers dos
i tres encara estan pendents de
nomenar).
L’empresa adjudicatària de les
obres és Artífex Infraestructuras, S.L.
A finals de febrer, l’empresa ja
havia acabat el rebaix de terres
per a la caixa del paviment a la
urbanització i havia iniciat els

treballs d’instal·lació amb l’obertura de rases. Després i fins al
març, s’han fet les instal·lacions, amb el benentès que en els
casos de les d’electricitat i gas
natural, es depèn de les actuacions de les companyies (Endesa
i Nedgia) que han de donar el
vistiplau a allò executat abans
d’acabar.
La fase de pavimentació serà
la darrera i acabarà aquest mes
d’abril.
Al mes maig es faran els treballs
restants de superfície: col·locació de fanals i senyalització,
marques vials, plantada d’arbres i adequació de la zona verda, proves de la xarxa, mobiliari,
etc.
A la banda de Can Moncau, es
va fer la cambra de bombament
i arquetes (gairebé tota l’obra civil) i la canonada d’abastament,
incloent el seu pas per sota de la
C17 mitjançant una clava existent executada amb aquesta
finalitat durant les obres del polígon de Can Montcau. Després,
es farà la feina de fontaneria de
la cambra de bombes, s’acabarà el seu sostre i finalment es
condicionaran els voltants.

Auxiliar de ayuda a domicilio
SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN DOMICILI PER A LA GENT GRAN

Cura de la salut i ajuda en l’alimentació
Suport en la higiene personal
Neteja de la llar

Tel. 697 340 421 - Lliçà d’Amunt
anamariasociosanitaria@gmail.com
Servei per hores
Professionalitat, proximitat i confiança

Unitat d’actuació.
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LLAC, una iniciativa municipal per dinamitzar el teixit empresarial
El novembre de 2011, l’Àrea de
Promoció Econòmica activava
LLAC, el web del comerç i les
empreses de Lliçà d’Amunt.
LLAC compta actualment amb
254 registres. Un registre és
igual a una activitat empresarial registrada al poble.
En aquest web hi ha una descripció de totes i cadascuna de
les empreses que en formen
part, les quals, de manera autònoma, poden fer difusió del
seu negoci, empresa o activitat, difondre la seva pròpia pàgina web i informar dels seus
productes; i, si es tracta d’una
botiga, per exemple, pot posar els productes a exposició

online i promocionar-los, fins i
tot a través d’ofertes, vals descompte...
El gestor de la pàgina també
compta amb una secció de notícies i una agenda relacionats
amb el sector.
A més, té amb un mailing associat de 176 destinataris entre
empreses, agents o tècnics de
promoció econòmica i entitats
de representació empresarial
d’arreu. Fins avui, s’han emès
167 campanyes de mailings,
amb una mitjana de lectura del
30%, índex important si considerem que la mitjana de lectura de mailings quan no supera
el 15% es pot considerar una

emissió fallida.
El procés per demanar l’alta
en aquesta plataforma és molt
senzill. S’ha de comunicar a
través del c/e llac@llicamunt.
cat, adjuntant les dades oficials de l’empresa; seguidament, el gestor remet a l’usuari
i pel mateix sistema un mínim
protocol de 3 pàgines amb
les instruccions de com registrar-se; i, a partir d’aquí, ja es
pot operar i gestionar directament la informació.

Ajuts a entitats 2018
L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases específiques
dels ajuts a entitats per aquest
any 2018. L’aprovació inicial
es va publicar al BOP el 14 de
març. Transcorregut el termini d’exposició pública de 30
dies hàbils, que finalitzarà el 27
d’abril, si no s’han produït al·legacions, l’aprovació esdevindrà
definitiva. Tot seguit, l’Ajuntament aprovarà les convocatòries i les comunicarà a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda per a la seva immediata
publicació al BOP, i s’obrirà el
termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils, cap a
mitjans de maig, que es concretarà i serà convenientment
anunciat per l’Ajuntament per
tal que pugui arribar a totes les
entitats.
Les entitats locals que reuneixin
els requisits que consten a les
bases podran presentar-se a
les convocatòries que siguin del
seu àmbit.
Un cop finalitzat el període de
presentació de sol·licituds, no
se n’acceptarà cap més; per
això, és molt important que les
entitats presentin les sol·licituds

dins del període establert.
La documentació i formularis de
sol·licitud estaran disponibles a
l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i a la pàgina web municipal www. llicamunt.cat.
Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament
per aquest any 2018 i els imports totals amb què s’ha dotat
cada convocatòria són els següents:
Cultura:
- Línia 1. Activitats veïnals per
Festes de Barri: 10.000€
- Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 24.000€
- Línia 3. Participació a la festa
de Carnestoltes en la categoria
de comparsa o carrossa:500€
- Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
- Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom
de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit
local: 3.000€
Esports:
- Línia 1.Esdeveniments i actes
esportius puntuals: 6.795€
- Línia 2. Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que
promoguin i difonguin el nom
de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit

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

Places lliures per a
parades al Mercat
Setmanal
Le mercat setmanal de Lliçà
d’Amunt porta més d’un quart
de segle d’implantació en el
municipi. Actualment, amb 100
parades, és un dels més dinàmics de la comarca de la seva
categoria.
El mercat setmanal se celebra
tots els diumenges des de les
9 del matí fins les 2 de la tarda
ocupant uns 780 metres lineals que es distribueixen des de
l’avinguda dels Països Catalans,
interseccionant amb el carrer de
l’Aliança i fins arribar a la rotonda del Tricentenari.
Els tipus de parades que hi ha

van des de parament de la llar
i ferreteria, passant per roba de
tot tipus, fruita i verdura, complements, calçat, pesca salada,
etc.
Actualment, degut principalment a jubilacions, el mercat
setmanal compta amb unes
quantes parades que no estan
cobertes. Per això, la regidoria
de Comerç, Consum, Turisme i
Empresa informa que qualsevol
marxant interessat pot demanar
plaça, a través d’una instància
formalitzada, sempre i quan reuneixi les condicions de l’ordenança corresponent.
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1a edició de Fira Tenes
El cap de setmana 4, 5 i 6 de maig, a l’Espai Municipal Can Malé (antigues instal·lacions de Biokit), teniu una cita
amb Fira Tenes.

fira
TENES

5

/

6

1ª Fira multisectorial
La Vall del Tenes

/

de la cervesa artesana.
Durant els dies i l’horari de Fira
Tenes, TLA posarà en servei un
bus urbà que alternarà el recorregut de tres línies per poder
acostar els lliçanencs al centre
urbà i que puguin accedir al recinte firal.
Es preveu que FiraTenes sigui inaugurada i visitada per
càrrecs de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, a banda dels representants locals i dels municipis
de l’entorn immediat.
La programació detallada amb
horaris la podreu consultar en
el proper butlletí.
Trobareu més informació de
Fira Tenes a l’enllaç: http://
www.llicamunt.cat/ca/el-municipi/fira-tenes.htm
Per altra banda, per al matí
del divendres 4 de maig, en el
mateix marc de l’Espai Municipal de Can Malé, l’Ajuntament ha organitzat una quarta
jornada de bescanvi empresarial (networking), on, a més de
potenciar i dinamitzar el teixit
empresarial de Lliçà d’Amunt,
es vol donar a conèixer el projecte cerveser artesanal que
s’ha implantat al poble, que pot
revertir a la resta del teixit empresarial del municipi, de la Vall
del Tenes, de la comarca i de
més enllà. Aquesta jornada de
networking s’enfocarà sota un
prisma d’economia col·laborativa a partir de la implantació
del clúster de cervesa artesana a Lliçà d’Amunt, ja que els
clústers són una altra dimensió
de l’activitat productiva i, sobretot, de l’economia col·laborativa.

4

la xarxa de transport urbà de
Lliçà d’Amunt.
A més, la fira s’ha obert a les
entitats locals perquè mostrin
la riquesa del món associatiu
de Lliçà d’Amunt.
L’horari de Fira Tenes serà el
dissabte 5 de maig, de 10h a
20h, i el diumenge 6 de maig,
de 10h a 14h.
Fira Tenes es desenvoluparà en
el nou espai municipal de Can
Malé, on l’Ajuntament té previst
traslladar en els propers mesos
la major part dels serveis municipals i on es desenvoluparan nous projectes formatius,
empresarials, associatius i de
lleure.
L’Espai Municipal de Can Malé
està generant expectació des
de fa mesos i es presentarà
públicament durant el cap de
setmana de la fira.
També hi haurà la presentació
del Clúster de Cervesa Artesana Craft Beer, al qual l’Ajuntament ha cedit un espai a Can
Malé, per un projecte que pretén aglutinar els interessos del
sector emergent de fabricació
de cervesa artesana a Catalunya, amb un creixement del
40% anual, en el qual Can Malé
pot tenir un paper clau com a
centre de producció obert a tot
el territori de Catalunya.
A més, la fira anirà acompanyada d’activitats paral·leles. S’ha
dissenyat una programació
cultural i d’oci variada, on trobarem tallers i espectacles dirigits a públic familiar, concerts,
exposicions, conferències i una
oferta gastronòmica que anirà
a càrrec del Gremi d’Hostaleria
del Vallès Oriental i del sector
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Fira Tenes pretén ser un esdeveniment social, econòmic
i cultural de l’àmbit de Lliçà
d’Amunt, però també dirigit a
la població dels municipis que
conformen la Vall del Tenes
(Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells), de
l’entorn immediat (Parets del
Vallès, Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, Canovelles, Granollers) i, en conjunt,
de la comarca del Vallès Oriental.
Neix amb la inquietud de promoure el nostre entorn natural,
agrícola, turístic, cultural, comercial i industrial, a més de
donar especial èmfasi a la sostenibilitat, la producció ecològica i l’eficiència energètica.
A Fira Tenes, organitzada per
l’Ajuntament, trobareu empresaris, productors i comerciants de la Vall del Tenes i rodalies, que podran establir nous
contactes, ampliar la cartera
de clients, presentar les seves darreres novetats i donar
a conèixer els seus productes
als visitants.
Es tracta d’una fira on hi haurà representats diferents sectors: agricultura i ramaderia,
indústria, petit i mitjà comerç,
alimentació, oci i turisme, i gastronomia.
També integrarà l’anomenada
e-Fira, un mostra d’expositors
relacionats amb les energies
renovables i alternatives, amb
activitats interactives que mostren com funcionen les noves
tecnologies sostenibles.
L’Ajuntament també aprofitarà la fira per presentar el nou
autobús híbrid que estrenarà

Organitza:

Col·laboren:

Can Malé.

Enllaç per a més informació.

1ª Fira Multisectorial La Vall del Tenes

#firatenes
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La mobilitat del vehicle
elèctric, nou projecte
estratègic de la Xarxa C-17

Menció a l’Ajuntament
pel foment de la mobilitat
sostenible

El Consell General de la Xarxa C-17 es va reunir el passat 19 de
gener a Vic i va repassar els projectes estratègics en els que està
treballant l’associació, a més d’incorporar un nou eix, la mobilitat del
vehicle elèctric a la C-17.
S’està treballant en un mapa
dels punts de recàrrega de vehicles, de titularitat pública i privada. L’objectiu, segons el president de la Xarxa C-17 i Alcalde
de Granollers, Josep Mayoral,
és “potenciar el vehicle elèctric
als polígons, a les viles i ciutats,
hem augmentat l’oferta de punts
de recàrrega i posem en comú
accions perquè la C-17 sigui un
eix sostenible, estratègic i de futur. Defensem, una línia ferroviària de la R3 eficient, una millora
de la xarxa viària, el transport
públic i el vehicle elèctric.”
Inici del desdoblament de la
R3
La pressió de la Xarxa C-17 per
agilitzar la millora de la línea
ferroviària de la R3, poc a poc,
aporta algunes novetats. El Ministeri de Foment està redactant
el projecte constructiu del desdoblament de la R3 entre Parets
i la Garriga, s’està pendent de
l’estudi d’impacte ambiental.
“És possible que s’iniciïn les
obres el 2019” va explicar Josep
Mayoral que també va avançar
que “s’han adjudicat obres de
supressió de diversos passos a
nivell de la línea R3, que s’han
consensuat amb els ajuntaments i que s’executaran abans
del projecte de desdoblament.
“Després que el Ministeri de
Foment liciti les obres del desdoblament de Parets-la Garriga,
tornarem a parlar amb Foment
i demanarem el desdoblament
total i la R3 amb condicions.”
De fet, el desdoblament de la
línia ferroviària R3 obrirà noves
oportunitats també per al trans-

port de mercaderies, que ara ja
fan algunes empreses grans del
sector alimentari. S’han iniciat
converses amb ADIF i amb algunes empreses per conèixer
la demanda potencial i la viabilitat tècnica per a l’increment de
fluxos de transport en aquest
sentit.

que tenen i alhora buscar marques de qualitat”, va afegir Josep Mayoral en el decurs de la
seva intervenció.
Per altra banda, està en execució la realització del treball de
camp per identificar les naus i
solars disponibles dels municipis de la Xarxa C-17.

Potenciar els polígons industrials de C-17
S’estan completant les dades
del polígons de la C-17, identificats mitjançant fitxa tècnica
accessible des del mapa de la
web. Els Observatoris de les
comarques del Vallès Oriental,
Osona i Ripollès, en coordinació
amb el Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat,
estan portant a terme aquestes
fitxes, en el marc del projecte
de cens dels polígons de Catalunya.
Ja es disposa de la fitxa tècnica amb les característiques de
cada polígon de gairebé tots
els municipis adherits a la Xarxa
C-17.
“La C17 és un eix amb una potència industrial extraordinària,
des de Ripoll fins a Mollet. Hi
ha una oferta important de sòl
que convé que sigui de qualitat.
Hem fet un inventari d’aquests
polígons, analitzar els serveis

El Consell General de la Xarxa C17 està format per uns 40
membres: 19 ajuntaments, 2
consells comarcals i una vintena
d’empreses, entitats i fundacions. En aquest consell de gener
es va aprovar la incorporació
d’Àgora SA, Assessoraments i
Serveis.
La Xarxa C17 posa en valor el
patrimoni industrial, territorial i
de coneixement del corredor de
la C17. És un projecte territorial
estratègic que es proposa coordinar els objectius i interessos
comuns dels actors públic i privats que conflueixen en aquest
espai productiu, i fomentar la
seva col·laboració, apostant per
a la seva indústria com a valor
imprescindible i treballant per
desenvolupar els projectes clau
indispensables per tal que el
corredor de la C17 esdevingui
un eix de promoció econòmica
conjunta que permeti potenciar
l’ocupació en el seu àmbit.

Dibuixem Can Malé
Procés participatiu obert a entitats socioculturals i esportives.
T1- Taller entitats esportives.
(Hi haurà berenar.)

Dia: Divendres 13 d’abril
Horari: 18:30 - 20:30
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres

T2- Taller entitats socioculturals.
(Hi haurà aperitiu.)
Dia: Dissabte 14 d’abril
Horari: 11:00 - 13:00
Lloc: Casal de la gent gran

T3- Taller entitats socioculturals +
esportives.
(Hi haurà berenar.)
Dia: Divendres 27 d’abril
Horari: 18:30 - 20:.30
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
T4- Presentació final del projecte
Dia: Dissabte 5 de maig
Horari: 11:00 - 12:00
Lloc: Espai Can Malé
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Actuacions de dinamització del sector agrícola
L’Ajuntament està duent a terme diferents actuacions per donar un impuls al sector agrícola: conversió de terrenys
agrícoles a producció agrària ecològica, explotació de terrenys agrícoles municipals, promoció de plantacions de
cereals i llúpol orientades a la fabricació de cervesa artesana...
Quan es parla de qualitat de
vida, de paisatge i de protecció del medi ambient sovint
ens referim al medi rural i a
les activitats que s’hi porten
a terme, típicament l’activitat
agrícola, ramadera i forestal.
El sector de la pagesia, en
efecte, té un paper essencial
en el manteniment del territori, amb clars beneficis socials
i ambientals, alhora que també s’ha de tenir en compte
que els productes que obtenen acaben formant part, tard
o d’hora, de la nostra cadena
alimentària.
Malauradament la distribució
i venda d’aquests productes
del sector primari depèn de
dinàmiques comercials fora
de l’abast dels productors,
la qual cosa els dificulta de
manera notable l’obtenció
de marges econòmics raonables. Aquest fenomen, que
s’esdevé a tot el país, també
passa a Lliçà d’Amunt i, per
extensió, a la Vall del Tenes.
Amb aquesta situació són
molts els pagesos i ramaders
que busquen un pla alternatiu perquè els seus cultius i
produccions surtin endavant.
Creiem que és un sector que
també necessita la implicació
de les diferents administracions públiques i que cal cuidar
atès que l’abandonament de
terres i la baixa rendibilitat
econòmica poden despoblar
els nostres camps.
En aquests darrers mesos,
des de la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament i
conjuntament amb representants del sector agrícola i ramader, s’està treballant per
valorar una estratègia conjunta per donar un impuls al
sector.
En aquest sentit, l’Ajunta-

ment de Lliçà d’Amunt i la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes van endegar el 2017
algunes iniciatives que estan
avançant positivament:

Conveni amb la Fundació Catalunya-la Pedrera per conversió de
terrenys agrícoles a
producció agrària ecològica

Amb l’aprovació del sector de
Can Montcau, l’Ajuntament
va rebre aproximadament 28
hectàrees de terrenys agrícoles, a la finca anomenada Can
Dunyó, pels quals s’ha volgut
impulsar una conversió a la
producció agrària ecològica,
tant pels beneficis ambientals
com econòmics i socials que
representa, amb una producció a l’alça en aquests moments.
En aquest punt comptem
amb la Fundació Catalunya
– la Pedrera, una entitat que
té diferents eixos d’activitat
relacionat amb l’economia
social i el medi ambient, un
dels quals és establir acords
voluntaris entre propietaris i
entitats privades que permeten una col·laboració per fer
possible molts projectes de
preservació del territori amb
una repercussió positiva sobre el medi ambient.
La Fundació realitza la planificació agrícola de les finques
i pot ajudar al finançament i
execució d’alguns projectes
que se’n derivin. Amb aquest
tipus d’acords han ajudat a
planificar i conservar més de
160.000 hectàrees a Catalunya, un 5% del territori.
A partir d’aquest acord amb
l’Ajuntament, altres productors agrícoles del municipi
han signat un acord amb la

Fundació per tal de convertir
els seus camps a l’agricultura
ecològica i comptar amb el
seu suport i planificació.

Concurs per a l’explotació de terrenys agrícoles municipals
El mes de març va sortir a
concurs l’explotació de diverses finques agrícoles de
propietat municipal: una part
de les finques de can Dunyó,
que es destinaran a la producció d’horta ecològica i a
la producció de llúpol de producció ecològica, i una finca
a Ca l’Estaper i una altra a
Can Feu.

Promoció de les plantacions orientades a la
fabricació de cervesa
artesana: cereals i llúpol

Un dels projectes pel nou espai municipal de Can Malé és
la producció de cervesa artesana, un sector econòmic
format per empreses molt
petites que té en la qualitat el
seu principal valor i que està
experimentant un creixement
sostingut els darrers anys. La
creació del Clúster de Cervesa Artesana, format prop
de 50 empreses relacionades
amb aquest sector, és el primer pas en aquesta direcció.
La cervesa és un producte
que prové de la transformació de productes agrícoles,
sobretot d’un cereal (normalment ordi), però també de
l’aplicació de la flor del llúpol,
una planta que li dóna el clàssic sabor amarg i ajuda en la
seva conservació de manera
natural.
Els cereals destinats a la fabricació de cervesa són de
varietats diferents als cere-

als destinats a altres sectors (pinsos, panificació) i el
valor de venda al mercat és
més elevat. La possible implantació d’una producció
de cervesa artesana d’alt volum significaria, per tant, una
oportunitat pels propietaris i
pagesos locals per reorientar
els camps de secà, amb tendència a l’abandonament per
manca de rendibilitat, cap a
la producció de cereals cervesers, sobretot ordi. Caldrà
fer cultius de prova i calibrar
les qualitats i produccions
obtingudes per veure’n la viabilitat.
Per altra banda, la producció
de llúpol és un factor limitant
en la producció de cervesa
i, per aquest motiu, l’Ajuntament va contractar l’elaboració d’un estudi de viabilitat de la producció de llúpol
ecològic a Lliçà d’Amunt,
amb conclusions positives.
El cultiu de llúpol és altament
tecnificat i calen inversions
importants per obtenir-ne un
rendiment adequat, que no
arriba fins als 3-4 anys. Una
part de les finques de can
Dunyó es destinaran a un
projecte pilot de producció
de llúpol ecològic, d’iniciativa privada, el resultat de la
qual permetrà valorar l’aplicabilitat de l’experiència en
d’altres finques locals.

El maltejat de cervesa

Seguint amb el tema de la
cervesa, el procés de fabricació té una etapa fonamental
que és el maltejat del cereal.
Es tracta d’un procés laboriós que requereix disposar
d’uns equips d’elevat cost i
de personal molt qualificat.
Actualment les empreses
fabricants de cervesa ar-

tesana compren majoritàriament la malta ja elaborada a
productors del centre i nord
d’Europa perquè les poques
malteries de l’estat espanyol
estan destinades a satisfer
les necessitats dels grans fabricants de cervesa.
El Clúster de Cervesa Artesana ha identificat en aquesta
instal·lació una gran oportunitat pel sector i pels agricultors locals, ja que justificaria
el cultiu a gran escala de cereal maltejable. La malta, a
més de la cervesa, també es
pot destinar a la pastisseria i
rebosteria.

Estudi estratègic de
dinamització agrícola
de la Vall del Tenes

Els municipis integrants de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes també comparteixen
la preocupació per l’estat actual de l’agricultura i el paisatge i, després d’un temps
valorant diferents opcions, es
va acordar impulsar un estudi estratègic de dinamització
agrícola en l’àmbit dels quatre municipis: Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia
de Ronçana i Bigues i Riells.
En aquest estudi s’integrarà
la diagnosi actual i l’aplicació de variables que afecten
el sector, des de les varietats
de cultiu i l’evolució de preus
al canvi climàtic i la disponibilitat d’aigua per les properes dècades.
L’objectiu serà dotar dels coneixements claus als agricultors per tal d’adaptar-se als
escenaris futurs a mig i llarg
termini.
L’estudi comptarà amb un
pla de participació i estarà
cofinançat per la Diputació
de Barcelona.
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15 de març, Dia Mundial dels Consumidors
El 15 de març se celebra el Dia
Mundial dels Drets dels Consumidors. Aquesta efemèride és
important perquè tots som consumidors.
El president d’Estats Units John
Fitzgerald Kennedy va ser el primer que va destacar la importància del drets que tenim els
consumidors, però a la vegada
va dir que som “l’únic grup important que no està organitzat
eficaçment i la opinió del qual
freqüentment s’ignora” (fragment del discurs de JFK, el 15
de març de 1962, davant del
Congrés dels EUA).
Com a resultat d’aquest discurs,
anys després s’adoptaria el 15
de març com a Dia mundial de
les persones consumidores, que

es va celebrar per primera vegada el 1983. Posteriorment, el
9 d’abril de 1985, l’Assemblea
General de Nacions Unides va
adoptar quines serien les directrius de l’ONU per a la Protecció
dels Consumidors i va definir
vuit drets bàsics perquè fossin
defensats per les organitzacions
de consumidors:
1- Dret a satisfer les necessitats
bàsiques: Tenir accés a béns
i serveis essencials, aliments
adequats, roba, habitatge, atenció de salut, educació, serveis
públics, aigua i sanejament.
2- Dret a la seguretat de productes i serveis: Ser protegit/a
contra productes, processos de
producció i serveis perillosos per
a la salut i/o la vida.

3- Dret a rebre informació: Rebre
dades i informació per fer una
compra (elecció) adequada, i ser
protegit/a contra l’etiquetatge
enganyós o incomplet.
4- Dret a triar: Poder seleccionar
d’un conjunt de productes i serveis, oferts a preus competitius
amb la garantia de qualitat satisfactòria.
5- Dret a ser que s’escolti la
persona consumidora: Tenir els
interessos dels consumidors representats en el quefer i l’execució de polítiques de govern i en
la producció de béns i serveis.
6- Dret a la compensació: Rebre un tracte just per demandes
apropiades, incloent compensacions per béns defectuosos o
serveis insatisfactoris.

7- Dret a l’educació dels consumidors: Adquirir coneixements i
habilitats necessàries per poder
decidir opcions informades i fiables sobre béns i serveis, i, així
mateix, ser informat/a sobre els
drets bàsics i la forma adequada
d’actuar.
8- Dret a un ambient saludable:
Viure i treballar en un ambient
que no amenaci el benestar present i de les futures generacions.
Consum responsable
Segons el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el nivell de
consum és insostenible econòmicament, mediambiental i
social. Per això, és important i
necessari que comencem a re-

flexionar i a pensar com podem
canviar els nostres hàbits personals de consum.
Això ho podem posar en pràctica a través del consum responsable, qüestionant-nos algun o
tots els següents supòsits:
- Ho necessito realment?
- Quant temps em durarà?
- Ho podria demanar que m’ho
deixés algun veí, familiar o amic?
- Quins són els materials emprats a l’embalatge?
- Quina és la matèria de la seva
fabricació?
- Hi ha Servei d’Atenció Tècnica
(SAT) en cas que necessités ser
reparat?
- Porta algun tipus de certificació de producció ecològica o
social?

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor informa:
Modificació de les tarifes per part de les
operadores de telecomunicacions
Amb relació a la pujada de
preus prevista per les principals operadores de telecomunicacions, justificada per una
millora o ampliació de serveis,
i que afecta especialment les
tarifes dels paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, internet
i televisió, l’Agència Catalana
del Consum us informa que:
- L’operador només us pot
modificar les condicions que
teniu contractades –i que ell
mateix ha imposat– per motius vàlids que constin en el
contracte de manera clara i
comprensible: per exemple,
que s’indiqui explícitament
un mètode de variació del
preu (increment segons l’IPC
o d’un % anual) o que resulti impossible seguir prestant
el servei com fins al moment
(tecnologia obsoleta, etc.).
- Us han de notificar les modificacions amb una antelació

mínima d’un mes, tot especificant els motius que justifiquen
el canvi, i informar-vos del
dret a donar de baixa el servei
anticipadament i sense cap
penalització.
- Quan l’augment de la tarifa correspon a nous serveis,
l’operador ha de tenir el vostre
consentiment exprés.
- Si no es compleixen aquestes condicions, teniu dret a
oposar-vos a l’aplicació de la
nova tarifa –mantenint el preu
actual– i, si escau, recuperar
les quantitats que us hagin
cobrat indegudament.
Per reclamar:
- Adreceu-vos al servei d’atenció al client de l’operador trucant al telèfon gratuït per a
incidències i reclamacions –
demaneu, en tots els casos,
un número de referència– o
omplint els fulls oficials de re-

clamació en un establiment de
l’operadora.
- Si en el termini de 30 dies no
obteniu una resposta, o bé la
resposta no és satisfactòria,
contacteu amb el servei públic
de consum del vostre municipi.
- També podeu demanar assessorament a una organització de persones consumidores.
Els principals operadors de
telecomunicacions estan adherits al sistema arbitral de
consum, la qual cosa significa que la vostra reclamació
podria resoldre’s per la via
gratuïta i extrajudicial de l’arbitratge.
L’Agència Catalana del Consum, per la seva banda, iniciarà les actuacions inspectores
necessàries per investigar els
fets.

Campanya de trucades
fraudulentes
En els darrers dies s’ha detectat una campanya de trucades
fraudulentes amb origen fora
de l’estat espanyol.
Durant la nit, realitzen una trucada curta (només un to) des
d’un país estranger. La víctima
pel matí, al veure la trucada
perduda, la retorna. És llavors
quan s’esdevé l’estafa. Aquesta trucada és readreçada a un
servei de tarificació especial
que cobra preus alts per l’establiment de trucades i per minut.
Fins ara, s’han reportat trucades entre d’altres, dels següents països: Albània (+355),
Costa de Marfil (+225), Ghana
(+233) o Nigèria (+234), Somàlia (+252) i també de Letònia
(+371), Lituània (+370) o Tunísia (+216).
L’elecció dels telèfons als que
truquen és aleatòria o mitjançant bases de dades obtingu-

des de manera il·legítima. És
important no retornar la trucada per evitar validar el número
de telèfon.
Per tal d’evitar ser estafats, cal
ser prudents. Davant una trucada perduda d’un número estranger (són els que comencen
per +), cal plantejar-se si espereu una trucada d’aquell país.
Si no hi ha motiu de rebre-la,
no retorneu la trucada.
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L’OMIC tramita 152
expedients durant l’any 2017
La majoria de reclamacions de consumidors contra empreses van
ser sobre telefonia, habitatge i serveis bàsics.
L’any 2017, l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC) va obrir 152 expedients
de mediació entre consumidors
i empreses.
Com es pot comprovar a la gràfica adjunta, les reclamacions
de consum contra el serveis de
telefonia, amb un 23% de total,
són les que més atenció van requerir per part de l’OMIC. Set
d’aquests expedients es van
derivar cap a arbitratge.
Les demandes sobre habitatge segueixen les de telefonia
en nombre de reclamacions,
amb un 12%. En aquest àmbit, recordem que l’any passat
l’Ajuntament es va acollir al
suport extraordinari d’informació, orientació i assessorament
que la Diputació de Barcelona
ofereix, a través del Col·legi
d’Advocats de Granollers, en
relació a denúncies realitzades
contra clàusules terra i préstecs hipotecaris. L’advocada
especialista sobre aquests temes va realitzar un total de 37
visites durant el darrer trimestre
del 2017, que no s’han comptabilitzat dins de l’OMIC, tot i
haver-ne dut la coordinació.
Aquest any 2018 s’ha mantingut aquest servei fins aquest
mes de març.

De la resta de reclamacions, les
de serveis bàsics, com l’electricitat, continuen tenint un elevat
nombre d’expedients amb 16
casuístiques (10% sobre el total), de les quals quatre es van
derivar a arbitratge.
En el 33% (varis) s’inclouen re-

clamacions de compres per internet, serveis turístics, comerços, serveis professionals i una
àmplia casuística.
L’OMIC també va organitzar
una xerrada sobre clàusules
terra que es va celebrar el mes
d’abril a la biblioteca.

Xerrada sobre serveis de
subministraments bàsics
L’Ajuntament, a través de la
regidoria de Comerç, Consum, Turisme i Empresa, ha
organitzat una xerrada de
consum sobre serveis de subministraments bàsics. La xerrada tindrà lloc el divendres 6
d’abril, a les 19h, a la Bibliote-

ca Ca l’Oliveres.
El programa de la xerrada és
el següent:
- Subministraments energètics, sobretot electricitat, aigua i telecomunicacions.
- Explicació de l’estructura de
mercat, qui ho regula.

Síndic de Greuges

- Quins conceptes es facturen.
- Estratègies dels comercials i
que cal evitar.
- Anàlisis dels diferents tipus
de contractes.
- Criteris per triar.
- Consell d’estalvi.

L’Informe Anual 2017 del Síndic
de Greuges indica que a Lliçà
d’Amunt es van iniciar 44 actuacions, de les quals 25 van ser
queixes i 19 van ser consultes.
El Síndic de Greuges va fer una
visita al nostre municipi el 8 de
març de 2017, on va iniciar
13 actuacions, de les quals
11 van ser queixes i 3 van ser
consultes.

La majoria de queixes i consultes del Síndic de Greuges a
la nostra comarca van ser referents a consum, seguides de
polítiques socials, polítiques territorials i administració pública i
tribus, per aquest ordre. En menor nombre, es van fer queixes i
consultes relacionades amb seguretat ciutadana i justícia, cultura i llengua, i altres consultes.
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Creació d’una borsa
d’habitatges de lloguer
assequible
El Punt d’Informació Municipal d’Habitatge ha creat una borsa
d’habitatges de lloguer assequible i ofereix un servei gratuït de
mediació entre persones propietàries d’habitatges i persones que
busquen habitatge de lloguer.

El Punt d’Informació Municipal d’Habitatge negocia rendes de lloguer per sota de
mercat i cerca l’habitatge més
adequat per a cada unitat de
convivència. A més, ofereix
tots els mitjans necessaris
per formalitzar el contracte de
lloguer.
Les persones propietàries
que vulguin llogar el seu habitatge a través de l’Ajuntament podran beneficiar-se de
la gratuïtat en els tràmits de
contractació i de les assegu-

rances durant el període de
lloguer, seguiment del compliment de les obligacions, assessorament tècnic i jurídic,
avantatges fiscals respecte a
l’IBI, etc. A més, el lloguer per
aquesta via dóna confiança
a les persones propietàries,
garantint el cobrament del lloguer, així com un bon ús dels
habitatges.
Les persones sol·licitants de
lloguer a través de l’Ajuntament obtindran el lloguer d’un
habitatge a un preu per sota
del mercat lliure, assessorament jurídic i gratuït durant
el procés de contractació i
vigència del contracte, seguiment del compliment de les
obligacions contractuals, etc.
Aquest servei compta amb el

Veu dels Joves:
La Lara Fernández (25) és una
jove de Lliçà d’Amunt que va
estar vivint tres mesos a Anglaterra cuidant els fills i filles
d’una família fent d’Au-pair.
La Regidoria de Joventut ha
volgut saber què li ha aportat
aquesta experiència.
En què consisteix la feina
d’una persona que fa d’Aupair?
Consisteix a anar a l’estranger a viure temporalment a
casa d’una família cuidant els
seus fills i filles a canvi d’allotjament i manutenció. De ve-

suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del
Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
Les persones propietàries o
sol·licitants d’habitatges de
lloguer interessades a inscriure’s al servei poden dirigir-se,
amb cita prèvia, al Punt d’Informació Municipal d’Habitatge situat al primer pis del carrer Rafael Casanova o trucant
per telèfon al número 93 860
72 20.

Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES
Dimarts 3 d’abril
Taller d’imants amb fimo.
Aprèn com es treballa la pasta de fimo i crea el teu propi
imant. Te’l podràs endur a
casa!
Dimecres 18 d’abril
Taller de Sant Jordi. Farem
punts de llibre per la diada
de Sant Jordi, vine i crea un
punt de llibre original i únic.
SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 6, 13, 20 i 27
d’abril
Vols proposar i organitzar
noves activitats per a l’Espai Jove El Galliner? Nous
tallers, sortides, cursos, xerrades, festes, projectes...
T’esperem totes les tardes
dels divendres. Vine, proposa, organitza i mou-te!
CUINA JOVE
Dimecres 11 d’abril
Vols aprendre a cuinar? Un
cop al mes realitzem tallers
de cuina jove, receptes fàcils i ràpides per cuinar sense pares. Aquest mes farem
delicioses creps dolces i salades. No t’ho perdis! Nosaltres posem els ingredients.

EXPOSICIÓ DE LLIBRES
Del 16 al 30 d’abril
S’apropa Sant Jordi i L’Espai Jove El Galliner, conjuntament amb la Biblioteca
Municipal Ca L’Oliveres, ha
preparat una taula plena llibres amb totes les novetats
en lectura juvenil, novel·la,
còmics, manga, biografies,
música... perquè els pugueu
consultar i, si us agraden, els
podreu demanar en préstec.
FESTA
D’INAUGURACIÓ
DEL PROJECTE GRAFF’ART
Dissabte 28 d’abril
Amb exhibició de grafits i
molt més!
Horari: a partir de les 16h
Lloc: Patinòdrom
* Tots els tallers comencen
a les 17h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
espaijovegalliner.cat, trucant
al 93 860 70 01 o envia’ns un
WhatsApp al 673 930 937.
* Recordem que l’Espai
Jove romandrà tancat fins
al 2 d’abril amb motiu de les
vacances de Setmana Santa.

Lara Fernández

gades també pots fer altres
feines, depèn del que acordis
amb la família.
Quant de temps dedicaves a
fer aquestes tasques?
Jo treballava els matins i algunes tardes. En general, els
caps de setmana els tenia lliures per sortir amb amics d’allà,
fer classes d’anglès, etc.
Què et va portar a viure
aquesta experiència?
Quan vaig acabar d’estudiar
no trobava feina com a mestre
i vaig decidir provar de viure
aquesta experiència per millo-

rar el meu anglès.
Com vas escollir la família?
Hi ha pàgines web on pots
trobar famílies que busquen
joves per fer d’Au-pair i viceversa. Però jo ho vaig fer a
través d’una empresa. Has de
pagar, però tens un recolzament important en tot el procés abans de marxar i un cop
allà, no estàs completament
sola.
Què creus que t’aportarà
aquesta experiència en la
teva vida social i laboral?
El fet de de trobar-te sola,

lluny de casa i vivint amb gent desconeguda t’ajuda a
espavilar, a valer-te
per tu mateixa.
També t’endinses
en una altra cultura,
que això et fa créixer com a persona.
I a nivell laboral les
empreses ho valoren força,
principalment pel nivell d’anglès.
Recomanaries aquesta experiència?
Ho recomano molt. Sempre

corres el risc de que no encaixis bé amb la família, però allà
vaig conèixer gent molt interessant i va ser una experiència molt bona. Si tornés enrere
ho tornaria a repetir. No me’n
penedeixo.
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Graff’Art, el nou projecte de
Joventut
La regidoria de Joventut engega el projecte Graff’Art de foment de
l’art urbà però d’una manera controlada i cívica.

La regidoria de Joventut, que
fomenta totes les expressions
artístiques, ha engegat el projecte Graff’Art amb l’objectiu
de fomentar també l’art urbà
però d’una manera controlada
i cívica. Amb aquest projecte,
s’han habilitat alguns espais
dins el municipi on els joves
artistes puguin pintar grafits:
- El mur del Camp de futbol,
davant de l’Institut Lliçà
- Al Centre Cívic de Ca l’Artigues
- Sota el pont de la carretera
de Granollers, a l’entrada
del municipi
- Patinòdrom
- Murs de l’antic Galliner (escola de música) i mur del
rocòdrom
Tots els espais i murs que es
poden pintar estan senyalitzats
amb un distintiu verd i amb
plaques informatives d’ús i
normativa. Per tant, en tots els
espais que no estiguin senyalitzats amb el símbol verd està

prohibit pintar-hi i fer-ho comportarà penalitzacions.
Per poder fer ús d’aquests espais habilitats els artistes grafiters han de:
- Anar a l’Espai Jove el Galliner
i omplir un formulari de sol·licitud de permís.
- La regidoria de Joventut valorarà la sol·licitud.
- L’artista obtindrà un comprovant del permís, vàlid per
un període de 6 mesos i, en
aquests període, podrà pintar
en tots els espais habilitats del
municipi. Sempre que l’artista
estigui fent ús de l’espai habilitat haurà de dur el permís
a sobre. També es farà lliurament als artistes del mapa del
projecte Graff’Art amb tots els
espais senyalitzats així com la
normativa del projecte.
Borsa d’artistes grafiters/es
El projecte Graff’Art també
proposa crear un borsa d’artistes de grafit, a la qual puguin
accedir les entitats, els diversos serveis de l’Ajuntament i
els habitants del municipi que
necessitin aquests artistes per
publicitar activitats, decorar
espais públics o privats, o realitzar altres projectes.
Els grafiters que vulguin formar part d’aquesta borsa han
d’inscriure’s a l’Espai Jove el
Galliner.
Si algú vol fer ús d’aquestaborsa, haurà de formalitzar la pe-

tició via instància a la regidoria
de Joventut, la qual informarà
als grafiters sobre la possibilitat de fer un disseny i els grafiters hauran de presentar un
esbós i un pressupost a l’Espai
Jove el Galliner.
Murs col·lectius
Un cop a l’any, la regidoria de
Joventut organitzarà una pintada col·lectiva d’algun mur
habilitat. L’Ajuntament oferirà
tots els recursos necessaris
per poder realitzar l’activitat.
Festa d’inauguració del projecte Graff’Art
La regidoria de Joventut ha
preparat una festa per inaugurar el projecte Graff’Art. La
festa tindrà lloc el dissabte 28
d’abril, a partir de les 16h, al
Patinòdrom.
Hi haurà exhibició de grafits a
càrrec dels joves artistes del
nostre municipi, una emocionant Batalla de Galls organitzada pels joves d’Upperfree i
moltes altres activitats, amenitzades amb música.
Tota la informació sobre la festa d’inauguració del projecte Graff’Art la podeu trobar al
web www.espaijovegalliner.
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Segona edició del
concurs de joves
bandes de música
“Contraband”
Els divendres del mes d’abril tens una
cita amb la segona edició del concurs de
bandes de música amateur, el Contraband,
organitzat per un grup de joves a través
dels Pressupostos Participatius 2018 de la
regidoria de Joventut, en col·laboració amb
l’Ateneu l’Aliança.
Les actuacions dels grups participants del concurs es duran a
terme, en directe, els divendres
13, 20 i 27 d’abril a partir de les
20h a l’Ateneu l’Aliança. L’entrada als concerts és gratuïta.
El ‘Contraband’ obre la porta
a joves bandes de música que
tinguin ganes de donar-se a
conèixer participant en aquest
concurs, dirigit a gent jove amateur que no hagi gravat cap disc
ni tingui cap contracte discogràfic o de management vigent.
El premi per la banda guanya-

dora són 10 hores de gravació
d’una maqueta en un estudi
professional, fer un concert
durant la Festa Major d’aquest
any, la creació d’una pàgina
web i 100€ per material musical
i tècnic. El premi per a la segona banda classificada és fer
un concert al bar de l’Aliança i
300€ per material musical i tècnic.
Coneix tots els detalls sobre el
concurs i les bandes que hi participen al web www.espaijovegalliner.cat.

1a Esquiada Jove
El passat dissabte 10 de març
la Regidoria de Joventut va organitzar la primera Esquiada
Jove de Lliçà d’Amunt amb una
cinquantena de joves d’entre 14
i 30 anys amb l’objectiu d’oferir
una oferta d’oci variada i fomentar el lleure esportiu i l’autonomia. Els i les participants
van gaudir de tot un dia d’esquí
o snow a les pistes d’esquí de

La Masella per un preu màxim
de 51€ amb lloguer de material,
forfait i transport inclòs.
Els i les joves van sortir en autocar a les 6h del matí de la Biblioteca Ca l’Oliveres i el Centre
Cívic Palaudàries i van tornar
esgotats i esgotades 13 hores
després, a les 7 del vespre. La
sortida va transcórrer sense incidents.

notícies de l’Ajuntament
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Servei Local de Teleassistència
Des de la posada en marxa del Servei Local de Teleassistència, l’1
d’octubre de 2005, 467 persones de Lliçà d’Amunt han pogut envellir
amb més seguretat i qualitat de vida a casa seva, gràcies a aquesta
prestació social que ofereix la Diputació de Barcelona conjuntament
amb els municipis de la demarcació, com el nostre.
El Servei Local de Teleassistència és un servei d’atenció domiciliària, que permet millorar la
qualitat de vida i l’autonomia de
les persones grans, persones
amb diversitat funcional i persones amb valoració de dependència que viuen o passen moltes hores soles al seu domicili.
El servei està actiu les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any.
Aquest servei permet:
- Actuar de manera preventiva,
mantenint un contacte continuat amb la persona per evitar
situacions d’inseguretat, d’aïllament o de soledat.
- Oferir ajuda en situacions
d’emergència social o sanitària
gràcies a les unitats mòbils que
es desplacen al domicili. I, si
s’escau, es posen en contacte
amb els familiars i activen altres
serveis d’emergències (metges,
061, bombers, etcètera).
- Donar una major autonomia
funcional a aquestes persones
i proporciona tranquil·litat tant
a elles mateixes com a l’entorn
familiar.
Des de la posada en marxa del
Servei Local de Teleassistència, l’1 d’octubre de 2005, 467
persones del municipi de Lliçà
d’Amunt han pogut envellir amb
més seguretat i qualitat de vida
a casa seva, gràcies a aquesta
prestació social que ofereix la
Diputació de Barcelona conjuntament amb els municipis de la
demarcació, com el nostre.
Un total de 244 persones van
gaudir del Servei Local de Teleassistència a Lliçà d’Amunt durant algun període del 2017; al
llarg de l’any es van afectuar 52
altes i es van produït 24 baixes
d’usuaris en el servei. Del total
de 244 persones, el servei en va

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “COM ES CREA UN

Tertúlia literària amb l’escriptora Tina

CONTE?”

Vallès. Parlarem de la seva novel·la

Del 3 al 30 d’abril

La memòria de l’arbre. A càrrec de

De la il·lustradora Eva Sans. Has

Lola Tresserras. Obert a tothom.

pensat mai com es fa un conte?
TALLER PER A ADULTS: “FEM UN
DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE

PENJADOR DE CLAUS”

LECTURA PER A JOVES

Dijous 19 d’abril Hora: 18h

Dijous 5 d’abril Hora: 18h

Amb una fusta per la cuina, farem

Parlarem de la biografia Malala: la

un penjador de claus amb la tècnica

meva història de Malala Yousafzai.

del decoupage. A càrrec de Montse

Si tens entre 12 i 17 anys, t’agrada

Ramírez.

llegir i vols passar una bona estona,

Cal inscripció prèvia a partir del 3

informa’t a la biblioteca. Cada primer

d’abril. Places limitades.

dijous de mes.
NIU DE PARAULES:

atendre una mitjana de 210 al
mes; el mes de setembre es va
registrar el rècord de persones
ateses amb 221.
El perfil més habitual d’usuari és
una dona d’entre 65 a 84 anys,
sola o convisquent amb una altra persona.
El Servei Local de Teleassistència va realitzar, durant el 2017,
1.215 trucades a les persones
usuàries de Lliçà d’Amunt amb
l’objectiu de fer un seguiment
després d’un període de convalescència, recordar la presa de
medicaments, recordar una cita
amb el metge, acompanyar en
un procés de dol o felicitar per
l’aniversari, entre d’altres.
Per altra banda, el servei va rebre trucades per tal de mantenir
una conversa de soledat, per
demanar informació i assessorament sobre els recursos de la
gent gran i per atendre una necessitat o emergència social i/o
sanitària.
El Servei Local de Teleassistència disposa de dispositius de
seguretat que permeten detectar situacions de risc o d’emergència a les llars de les persones més vulnerables del servei.
Els detectors estan connectats
a la central d’atenció i integrats
en el funcionament ordinari del
servei. En finalitzar l’any, Lliçà

d’Amunt disposava dels següents dispositius: 20 de Foc/
Fum; 10 de Gas; 3 de Caigudes;
1 de Unitat de Control Remot
adaptada.
Al Servei Local de Teleassistència també arriben les trucades
dels dispositius de seguretat,
els equips de foc-fum, gas i mobilitat, que s’emeten de manera
automàtica i alerten de possibles situacions de risc al domicili.
El servei també va rebre trucades tècniques automàtiques,
que ofereixen informació mensual de l’estat del terminal i en
garanteixen el bon funcionament.
El Servei Local de Teleassistència va realitzar al llarg de l’any
292 visites als domicilis de Lliçà d’Amunt, la majoria de coordinació de la zona: visites de
seguiment i d’alta al servei. La
resta van ser del departament
tècnic i també de la unitat mòbil.
Per altra banda, durant el 2017,
el Servei Local de Teleassistènciava gestionar 248 emergències a Lliçà d’Amunt. Els principals
recursos mobilitzats per atendre
aquest conjunt d’emergències
van ser: 061, familiars, CAP, UM,
Veïns/Amics, Mobilització claus,
112, Policia Local, Bombers i Altres, per aquest ordre.

CONTES AL VOL: TALLER FAMI-

“SONS I ANIMALONS”

LIAR “DIBUIXEM CONTES”

Dissabte 21 d’abril Hora: 11h

Dissabte 14 d’abril Horari: d’11h a

Petites històries ben musicades que

13h

ens fan descobrir tot d’animalons

Amb colors de fusta, segells per es-

i els sons de molts instruments.

tampar, papers de tots els colors i un

Cançons, melodies, contes... tot

sol full ben plegat i preparat, et con-

pensat per als més petits de la casa.

videm a fer el teu propi conte. T’atre-

A càrrec de Toni Cuesta i Joana Mo-

veixes? A càrrec de la il·lustradora

reno. Adreçat a infants de 0 a 18

Eva Sans. Adreçat a famílies amb

mesos.

infants a partir de 4 anys.

Cal inscripció prèvia a partir del 3

Cal inscripció prèvia a partir del 3

d’abril. Places limitades.

d’abril. Places limitades.

“SONS DE MEL I COTÓ”
Dissabte 28 d’abril Hora: 11h

CLUB DE LECTURA PER A IN-

És una activitat que parteix de la mú-

FANTS

sica, de les cançons, les moixaines i

Dilluns 16 d’abril Hora: 18h

les cantarelles que són un recurs in-

Parlarem del llibre Els imaginaris

substituïble per al desenvolupament

d’A.F. Harrold. Si tens entre 9 i 12

dels infants perquè hi incideix d’una

anys, t’agrada llegir i vols passar una

manera natural. A càrrec d’Anna Fa-

bona estona, informa’t a la bibliote-

rrés. Adreçat a infants de 18 mesos

ca. Cada tercer dilluns de mes.

a 3 anys.
Cal inscripció prèvia a partir del 3

TALLER CREATIU: “EL CLAUER”

d’abril. Places limitades.

Dimarts 17 d’abril Hora: 17.30h
Farem un taller amb la tècnica

“FEM L’ANIMAL!”

“fimo”. Adreçat a infants de 4 a 11

Dimarts 24 d’abril Hora: 17.30h

anys.

Contes d’animals d’allò més divertits

Cal inscripció prèvia a partir del 3

per passar una bona estona.

d’abril. Places limitades.

A càrrec dels alumnes de l’INS Lliçà,
Carles Wic, Miquel Edo i Pau Villa.

INSTANTS MUSICALS

Recomanat per infants a partir de 3

Dimarts 17 d’abril Hora: 17.45h

anys.

15 minuts de música en directe a
càrrec d’alumnes de l’Escola de Mú-

ESPECTACLE: “LAS TRAVESURAS

sica de la Vall del Tenes. Hi haurà un

DE EROS”

petit berenar al finalitzar l’activitat.

Dimecres 25 d’abril Hora: 20h
Contes eròtics adreçats al públic

CLUB

DE

LECTURA

PER

A

adult. A càrrec de Sandra Rossi.

ADULTS

Cal inscripció prèvia a partir del 3

Dimarts 17 d’abril Hora: 18h

d’abril. Places limitades.

notícies de l’Ajuntament
“Com es crea un conte?”
Eva Sans és il·lustradora de contes i llibres de text, i autora de
l’exposició “Com es crea un conte?” que tindrem a la Biblioteca Ca
l’Oliveres del 3 al 30 d’abril.
Has pensat mai com es fa un
conte? Quin procés segueixen els dibuixos? Després del
text, a poc a poc, els dibuixos
van agafant formes dins del
cap de l’il·lustrador, per passar després a llapis al paper i,
finalment, després d’una bona
estona de dibuixar, passar a tenir color, ja sigui amb llapis de
colors o amb l’ordinador.
Per a més informació sobre
Eva Sans, podeu consultar la
web de la il·lustradora: http://
www.evasans.net/

A més de veure l’exposició,
que estarà a la Biblioteca Ca
l’Oliveres del 3 al 30 d’abril, el
dissabte 14 d’abril a les 11h,

els nens i nenes tindran l’oportunitat de crear un conte de la
mà de la mateixa il·lustradora.
L’activitat s’anomena “Dibuixem contes”; amb colors de
fusta, segells per estampar,
papers de tots els colors i un
sol full ben plegat i preparat, et convidem a fer el teu
propi conte. T’hi atreveixes?.
Aquesta activitat està adreçada a famílies amb infants a
partir de 4 anys i per participar-hi cal inscripció prèvia a
partir del 3 d’abril.

Contes eròtics per a adults
“Las travesuras de Eros” de Sandra Rossi és un espectacle per a
adults que tindrà lloc a la Biblioteca Ca l’Oliveres el dimecres 25
d’abril a les 8 del vespre.

L’espectacle per a adults “Las
travesuras de Eros” de Sandra
Rossi, que tindrà lloc a la Biblioteca Ca l’Oliveres el dimecres
25 d’abril a les 8 del vespre, és
una activitat que pretén apropar la literatura oral als adults
a través d’explicació de contes
i històries.
Contes com La gelosia de

Quim Monzó, El discreto encanto del liguero de Daniel
Samper Pizano, El fantasma
galante de Pedro Zarraluki o
Atravesada por Eros, escrit per
Sandra Rossi, ens portaran a
recórrer diferents situacions
eròtiques de la mà de l’actriu
argentina Sandra Rossi.
Sandra Rossi és narradora i
actriu. Va créixer a la ciutat de
Buenos Aires i allà va estudiar
teatre, dansa, expressió corporal i tango. Va començar el
seu camí professional en les
arts escèniques l’any 2002,
quan va descobrir l’art d’explicar històries. Durant aquests
anys ha creat espectacles de
narració oral, tant per a públic
familiar com adults, explicant
històries en diferents escenaris
i festivals.
Amb humor, emoció i, a estones sense alè, viatjarem amb
els personatges que donen

vida a aquestes històries: adolescents en ple despertar, dones que rebutgen el que més
desitgen, amants i éssers que
anhelen, desplegant algunes
de les mil cares del desig a
través del temps i de l’espai.
Anirem del llit al confessionari, de les habitacions per hores
a la classe de ball, tocats per
les fletxes ardents d’Eros, que
sobrevola aquests relats i ens
agafa de la mà, juganer, malèvol i ingenu a la vegada, per a
transportar-nos cap a dimensions de nosaltres mateixos que
crèiem apagades.
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L’escriptora Tina Vallès
visita la Biblioteca

El Club de lectura per a adults
comptarà amb la visita, el dimarts 17 d’abril, de l’escriptora Tina Vallès, que parlarà de
la seva novel·la La memòria de
l’arbre.
Tina Vallès (Barcelona, 1976)
és Filòloga, de formació. Escriptora, traductora i correctora, de professió. Autora dels

reculls de relats L’aeroplà del
Raval (2006), Un altre got d’absenta (2012) i El parèntesi més
llarg (2013) -Premi Mercè Rodoreda 2012-, i de Maic (2011),
novel·la breu.
Al 2016 va publicar un conte
per a primers lectors, Totes
les pors (La Galera) i un àlbum il·lustrat, Bocabava (Petit
Fragmenta). I al 2017 encara
va treure un altre títol per a primers lectors, La marieta sense
taques (Bambú).
Guanyadora del 2n premi Anagrama Llibres amb la novel·la
La memòria de l’arbre (Anagrama, febrer de 2017).
També escriu un article d’opinió cada quinze dies a Vilaweb.
I és coeditora del portal Paper
de vidre amb Guillem Miralles.
Trobareu més informació a
tinavallès.cat

“Fem l’animal!”, sessió de
conta-contes
Durant el mes de febrer, 17
alumnes van assistir a la formació en conta-contes que
ofereix cada any la Biblioteca
Ca l’Oliveres als instituts.
Aquesta formació va sorgir
com a proposta de l’Institut Lliçà, ja que de cara a Sant Jordi
alguns joves expliquen contes
als alumnes de les escoles del
municipi.
El taller de conta-contes es
realitza en horari extraescolar,
els proporciona eines i recursos per explicar contes i per
improvisar, i els capacita per
explicar una història davant
d’un públic.
I, d’aquest taller, van sortir tres
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Lliçà, Carles Wic, Pau Villa

i Miquel Edo, que el dimarts
24 d’abril a les 17:30h oferiran
una sessió de conta-contes a
la biblioteca que porta per títol “Fem l’animal!”, adreçada a
tots els infants que vulguin escoltar-los i divertir-se molt.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL

ta pública d’utilització del terreny

Conveni amb el Gran Teatre del

de l’avinguda dels Països Catalans

29 DE GENER
Liceu.

La Junta de Govern Local va apro-

var el contingut del conveni de
col·laboració entre el Gran Teatre

del Liceu i l’Ajuntament per a la
programació de l’activitat Liceu a
la Fresca 2018, que consistirà en

la projecció de l’òpera Manon Lescaut.

Treballs de substitució de dipòsits i canonades a la sala de calderes del Pavelló d’Esports.

La sala de calderes del Pavelló
d’Esports té instal·lats dos dipòsits
d’aigua i canonades des de l’origen

de la instal·lació. Per tal de repostar aquest material i adaptar-lo a la

normativa actual, la Junta de Go-

vern Local va adjudicar les obres

d’instal·lació de dipòsits d’aigua
i canonades a la sala de calderes

del Pavelló d’Esports a l’empresa

Llonch Clima SL per l’import de
14.992,61€ més IVA.

Adscripció al programa de mesures de l’àmbit hidrològic.

Atès que Lliçà d’Amunt té risc per

inundació degut al pas del riu Tenes per zona urbana i que periò-

conca fluvial de Catalunya.

Ajuts dins del catàleg de serveis
2018 de la Diputació de Barcelona.

La Junta de Govern Local va aprovar sol·licituds de subvenció dins

el Catàleg de serveis de l’any 2018,

del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
5 DE FEBRER

Subhasta pública per a l’ús d’un
terreny municipal per a la instal·
lació d’una caseta per la venda
de productes pirotècnics.

La Junta de Govern Local va convocar concurs mitjançant subhas-

capacitat, Marca Hako Citymaster

tal i com es relaciona a continua-

fa necessària la contractació d’una

çà a Granollers, a l’aparcament de
la Piscina municipal, per a la instal·lació d’una caseta de venda de

productes pirotècnics des del 16 al
23 de juny.

Adjudicació de la realització del
Curs de monitors del lleure de
Setmana Santa.

La Junta de Govern Local va adjudicar la realització del Curs de Mo-

nitors del Lleure de Setmana Santa
a l’empresa Escola Educa, per l’import de 4.400€.

Contracte menor amb l’Associació Protectora d’Animals de Granollers 2017 i 2018.

Atès que l’Ajuntament té una problemàtica notable de gossos extra-

viats i gats de carrer a la via pública
i que l’actual empresa col·laboradora no arriba a cobrir les neces-

sitats, la Junta de Govern Local
va aprovar els contractes menors

2017 i 2018 amb l’Associació Pro-

tectora d’Animals de Granollers
per la pretació del servei de recollida i cessió d’animals domèstics.

PFI per al curs vinent.

del risc d’inundació del districte de

Per dur a terme aquest projecte es

número 63 amb la carretera de Lli-

de Govern Local va aprovar l’adsl’Àmbit hidrològic del Pla de gestió

les quals després d’haver-se estu-

rà destinada a les associacions.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL

cripció al Programa de mesures de

port: 69.481,00 €, més l’Iva; Es-

municipal situat a l’encreuament

dicament es realitzen tasques de

manteniment de la llera, la Junta

de la part de l’equipament que ani-

19 DE FEBRER

La Junta de Govern Local va aprovar la comunicació al Departament

empresa externa. Per aquest mo-

tiu, es va sol·licitar subvenció a
la Diputació de Barcelona, que

ha estat concedida. La subvenció
correspon a l’any 2017 però la Diputació ha atorgat una pròrroga

fins al mes de juny. L’import de la
subvenció és de 10.200 euros.

La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar el projecte del

procés participatiu de Can Malé

a l’empresa Re-Gen Urbanismo
SCP per l’import pressupostat de
8.893€ IVA inclòs.

Adquisició d’una nau per a la
ubicació dels serveis de la Brigada Municipal de Residus.

La Junta de Govern Local va acor-

dar aprovar l’adquisició de la nau
situada a l’Avinguda Països Catalans, número 1-7 del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda per la
ubicació del servei de Magatzem

de Brigada de Residus, per un import de 387.200 euros.

Arrendament de diverses finques per a l’ús de conreu.

La Junta de Govern Local va acor-

dar convocar el procediment per a

l’arrendament de diverses finques
de Lliçà d’Amunt per a ús de conreu.

d’Ensenyament de la Generalitat

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL

grama de formació inicial d’auxi-

Ampliació de la calçada del camí

de Catalunya per impartir el proliar d’hoteleria: cuina i serveis de

restauració de Lliçà d’Amunt per al
curs 2018-19.

Bar del Local Social de Ca l’Artigues.

La Junta de Govern Local va ad-

judicar, de manera provisional, el

contracte per a l’explotació del
Servei de Bar de les instal·lacions
del Local Social de Ca l’Artigues.

Procés participatiu de Can Malé.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,

des de la regidora de Participació
i Transparència, vol iniciar un pro-

cés participatiu amb les entitats
del municipi per definir els usos i la
distribució d’espais de Can Malé,

26 DE FEBRER

de Ca l’Artigues a Can Farell.

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’am-

pliació de la calçada del Camí de

Ca l’Artigues a Can Farell, redactat
pels Serveis tècnics municipals.

Subministrament de dues màquines per a la neteja viària.

La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per al subministrament de dues màquines es-

combradores pel servei de neteja
viària a l’empresa Grau Maquinària
i Servei Integral SA pels següents

vehicles i preus: Escombradora

d’1,5 metres cúbic de capacitat,
Marca Hako Citymaster 1600, im-

combradora de 2 metres cúbics de
CM 2200, import:
més l’Iva.

94.574,00€,

Subministrament de màquines
de climatització a l’escola bres-

sol Nova Espurna i a l’escola
bressol Palaudàries.

La Junta de Govern Local va adjudicar la instal·lació de màquines

de climatització a les Escoles bressol Nova Espurna i Palaudàries a

l’empresa Llonch-Clima SL, per
l’import de 15.987 € i de 15.963€
més l’Iva, respectivament.

Adjudicació del servei de gestió

integral de les instal·lacions de
la Piscina d’estiu del Parc Esportiu del Tenes.

La Junta de Govern Local va aprovar els Plecs de Clàusules Tècni-

ques i Econòmic Administratives

que han de regir el concurs, que
també va convocar la Junta, per
adjudicar el contracte de conces-

sió del Servei de gestió integral
de les instal·lacions de la Piscina

d’Estiu del Parc Esportiu del Tenes.

Adjudicació d’obres de pavimentació.

La Junta de Govern Local va acordar adjudicar, de manera provisio-

nal, el contracte per a l’execució
de les obres de la Pavimentació

dels trams restants dels carrers

Bosc de la Riera i Pica d’Estats,
del reasfaltat del carrer Ramon
Llull i de les reparacions de pa-

viment de carrers al barri de Can
Rovira Nou, a l’empresa Artífex In-

fraestructuras SL, per l’import de
209.700€, més l’Iva.

Millores en el servei de mante-

niment de vehicles municipals
i execució de la part corresponent al subministrament de material.

La Junta de Govern Local va aprovar el contingut de l’”Informe sobre manteniment de vehicles mu-

nicipals i proposta de contractació
i inversions”. També va acordar
endegar la part corresponent a la

contractació del subministrament

de divers material i instal·lacions,

diat diferents ofertes, s’adjudiquen
ció:

- Adjudicació del subministrament
de material divers:

Empresa MAHA, 4 columnes ele-

vadores sense cable, per l’import
de 15.000 €, Iva exclòs.

Empresa MAHA, accessoris i uti-

llatge, per l’import de 4.698,60€,
Iva exclòs.

Empresa SEFAC, 4 cavallets de

seguretat, per l’import 1.176 €, Iva.
exclòs.

Empresa SEFAC, 1 elevadora hidràulica de 1500 kgs, per l’import
de 3.080 €, Iva exclòs.

També va acordar l’adjudicació del

subministrament i instal·lació d’un
sistema de calefacció industrial, a

l’empresa BIOAIRE, per l’import
de 10.888,92 €, Iva exclòs.

I, l’adjudicació del subministra-

ment d’un cubeto de 1m3 per a
un cubicontenidor i un cubeto de

1m3 per a dos cubicontenidors, a
l’empresa ESSA VALLÊS SL, per
l’import de 2.191,84 €, Iva exclòs.

Conveni de formació pràctica en
centres de treball.

La Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de formació pràcti-

ca al centre de treball d’un alumne
del centre Ginebró, que l’efectuarà

a l’Àrea d’esports de l’Ajuntament.
Adjudicació provisional d’obres
de voravia.

La Junta de Govern Local va acordar adjudicar, de manera provisio-

nal, el contracte per a l’execució
de les obres de la voravia al Camí
de Palau, al carrer Estany de Tristaïna i a la carretera de Palaudàries, a l’empresa Artífex Infraestruc-

turas SL, per l’import de 107.300
€, més l’Iva.

Provisió d’una plaça d’Educacdor/a Social.

La Junta de Govern Local va acordar aprovar les bases que regei-

xen la convocatòria i convocar

concurs per a proveir una plaça

d’educador/a social, adscrita al

departament de benestar i família
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
en règim laboral interí.
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del poble

Paisatges de Lliçà d’Amunt
nevats
La nevada del passat 28 de febrer va tenyir de blanc el paisatge
de Lliçà d’Amunt: l’església, Can Puig, la Torre del Pla, l’entorn del
Tenes...

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
M. Vela (Santa Eulàlia): del 30 de març al 5 d’abril
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 6 al 12 d’abril
J. Torras (Bigues): del 13 al 19 d’abril
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 27 d’abril al 3 de maig
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a
través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i
la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.
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Què ha dit la premsa?
Trànsit engega el radar tes que el formen estan ja en
la fase de redacció. Un d’ells
de tram a la C17
és la reordenació de l’accés al
El Servei Català de Trànsit ha
posat en servei el nou radar
de tram que controlarà un
sector de 3,6 quilòmetres a la
C-17, entre els termes de Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets,
en sentit Barcelona.

Fuita de gas al polígon
de Mango

Les obres de construcció d’una
nau al polígon de Can Montcau
van provocar una petita fuita
de gas en una canonada de
la xarxa, en una zona oberta i
sense risc. Operaris de la companyia van tancar el pas de gas
i van reparar el tub malmès.

polígon de Lliçà d’Amunt (Can
Montcau), on també hi haurà
activitat comercial.

Consum creix

La cadena valenciana Consum
va incrementar la presència al
Vallès Oriental el 2017, amb
l’obertura de quatre establiments (dos a Lliçà d’Amunt).
Són establiments de la seva
ensenya de franquícies Charter.

El Consell Comarcal
contracta majors de 45
anys
Les 83 persones contracta-

El Curling Sporting l’Olla des pel Consell Comarcal en
al Campionat d’Espanya el marc del programa Treball
El club de curling Spoting l’Olla
de Lliçà d’Amunt va participar
en el Campionat d’Espanya
absolut masculí d’aquest esport a la població aragonesa
de Jaca.

i Formació ja han començat a
treballar. El personal contractat (aturats de més de 45 anys
que no cobraven prestacions
de desocupació) treballa a 31
ajuntaments de la comarca, a
jornada completa, amb un sou
de 1.000 euros.

El T-Bikes-Lliçà d’Amunt
participa a la Copa In- Camí de vianants
ternacional de XCO de Les obres de construcció d’un
nou camí per a vianants al
Banyoles
L’equip T-Bikes-Lliçà d’Amunt
va participar en la Copa Internacional de Ciclocròs (Massi
Supercup International) amb
Mario Sinués.

Actuacions previstes a
la C-17

El pla per millorar la capacitat i
la seguretat del tram de la C-17
entre Parets i Granollers segueix avançant i els sis projec-

costat de la carretera de Lliçà
d’Amunt a Santa Eulàlia van
començar el mes de març i
s’allargaran durant uns cinc
mesos. Els treballs provocaran
restriccions puntuals de trànsit
a la BV-1435.
Aquest camí per a vianants
tindrà 703 metres de llarg i
connectarà l’àmbit sud del nucli urbà de Santa Eulàlia amb
la zona de la Cruïlla de Lliçà
d’Amunt. Enllaçarà els darrers

trams de vorera dels dos extrems. El vial tindrà una amplada de 2,5 metres.

Empreses constituïdes

- Andamios Amunt A.N. SL, dedicada a la construcció, instal·
lacions i manteniment, comerç
a l’engròs i al detall, distribució
comercial, importació i exportació, activitats immobiliàries,
indústries manufactureres i
tèxtils.

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Oriental es va
reunir el passat 6 de març i en
aquesta sessió es van presentar la campanya per fomentar
i incrementar franges de protecció contra incendis forestals i les memòries dels serveis
d’assistència tècnica de medi
ambient i territori, de compatibilitat energètica i de l’oficina
tècnica.

El Massi T-Bikes Amunt
CC presenta els equips
d’aquesta temporada

L’equip Massi T-Bikes Amunt
CC i l’escola de BTT del
club va presentar els equips
d’aquesta temporada, corredors de l’equip i nens i nenes
que participen en les categories infantils.

Denúncies per desaparicions

Els Mossos d’Esquadra van
rebre 176 denúncies referents
a la desaparició de persones
al Vallès Oriental durant l’any
passat, cinc de les quals de
Lliçà d’Amunt.

L’FMI, l’AMB i el Consorci
Besòs-Tordera demanen
la suspensió de la
pujada de l’11,8% del
subministrament d’aigües
Ter-Llobregat
Les tres entitats (Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i el Consorci
Besòs-Tordera) han interposat un recurs contenciós-administratiu contra l’acord de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per a l’increment en un

11,8% de la tarifa de l’aigua
en alta, subministrada per
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i
ha demanat la mesura cautelar de suspensió executiva
d’aquest acord pel “greu perjudici econòmic que representaria la seva aplicació a
les tarifes de consum”.

L’ENAC acredita la tasca
del Servei de Control
d’Abocaments del
Consorci
El Servei d’Inspecció i Control d’Abocaments del Consorci Besòs Tordera ha estat
acreditat per ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación)
d’acord a la norma UNE-EN
ISO/IEC 17020 per a la inspecció mediambiental, incloent-hi la presa de mostres en

aigües residuals.
Amb l’obtenció d’aquesta
acreditació el Consorci esdevé pioner en acreditar sota
aquesta norma la seva competència tècnica en inspecció
ambiental dins el conjunt de
les administracions de l’aigua
en l’àmbit estatal.

Vaga de la plantilla de
l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació
de Barcelona
La plantilla de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha pres la

decisió unànime en assemblea
general de fer vaga els dies 13,
20 i 26 d’abril i 4 de maig.
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Grups
Municipals

Gràcies voluntaris i voluntàries! A Lliçà d’Amunt tenim la sort de comptar amb molts veïns i veïnes que dediquen el seu temps
lliure desinteressadament a contribuir per millorar el nostre poble. No importa l’edat, el gènere, la ideologia o el color de la pell si
tenim un objectiu en comú: fer de Lliçà d’Amunt un poble més viu, just i solidari.
Gràcies a tots aquells que doneu vida a les Associacions Veïnals, Culturals, Juvenils, Esportives, Educatives, de Gent Gran i
Solidàries; als qui feu possible els projectes socials des del Voluntariat Municipal, el Banc d’Aliments o Càritas; als voluntaris i
voluntàries de Protecció Civil i ADF que vetlleu pel nostre benestar; i a aquells que feu possible projectes o activitats concretes
a través de comissions de treball o col·laboracions puntuals. El conjunt de les vostres accions, siguin grans o petites, tenen una
gran repercussió en el dia a dia dels Lliçanencs i Lliçanenques.
Gràcies a tots i totes les que oferiu el vostre temps, esforç, coneixements, idees i amor al municipi. Sense cap dubte, la vostra
generositat ha fet possible el Lliçà d’Amunt que avui coneixem. Gràcies, moltes gràcies!
Cada día se hace más evidente que es necesario proteger nuestros derechos y libertades. Las políticas de represión y recortes
de nuestros derechos por parte del gobierno central van en aumento. Buen ejemplo de ello fue el pasado 8 de marzo, cuando
en un día histórico las mujeres de este país se echaron a la calle y demostraron que no van a permitir más abusos. Desde EUIA
queremos felicitarlas por ese gran día de Paro, lucha y reivindicación, del que estamos seguros servirá para continuar con el
cambio que tanto se necesita en materia de igualdad.
Por otro lado, los pensionistas siguen con la justa lucha de la defensa de las pensiones públicas en nuestro país. Una marea de
ellos, recorre cada rincón de nuestro país, recordándonos de que cada logro conseguido hace 40 años no cayó del cielo. Ahora
nos toca a nosotros, es hora de salir a la calle y decirle a este gobierno que no!, que se acabó!, que le vamos a plantar cara cada
vez que intenten tocar nuestros derechos fundamentales.
En 2019 se incluirán factores para reducir el cálculo de las pensiones a cobrar por las personas que puedan acceder a la jubilación: el
factor de equidad intergeneracional según la esperanza de vida y el Factor de revalorización anual, según “vaya” la economía del Estado. Ambos probablemente serán negativos para el cálculo: viviremos más, y habrá déficit público, por tanto, de no mejorar la recaudación fiscal, se recortarán las pensiones.
La precariedad del empleo en cantidad y calidad castiga los ingresos por cotizaciones sociales, estas sobre todo, financian el sistema
de seguridad social de dependencia y el retiro por jubilación, una de las formas de reparto generacional de las pensiones.
De nuevo los asalariados, autónomos y pensionistas somos los que pagamos, desde 2014 las pensiones solo se revalorizan un 0,25%.
Existen medidas como recaudar más por la redistribución de las rentas de quienes más ganan y tienen, destapar el fraude fiscal, evasión
de impuestos, y otras muchas posibles.
Defendamos el estado del bienestar como un derecho adquirido a la dignidad de los ciudadanos.
ESQUERRA
REPUBLICANA

El govern municipal pretén destinar en aquest any, segons el pressupost municipal, 350.000€ per canviar de lloc equipaments que ja existeixen. Ho fa només amb l’argument d’aprofitar les naus de can Malé, ampliar despatxos i estalviar lloguers. Canviar de lloc l’ajuntament
i la policia, a curt termini representarà una despesa en equipaments que funcionen raonablement bé i tenen una molt bona accessibilitat.
Per contra, aquesta política oblida que hi ha barris al nostre poble que la gent s’ha de desplaçar quilòmetres per tenir accés a un pavelló
cobert, un institut o habitatge assequible.
Segur que destinar una part d’aquests 350.000€ a fer una pista coberta respondria millor a les necessitats de Palaudàries, en benefici de
Can Rovira, Palaudalba, Can Roure, Can Salgot, Pinedes, can Lledó i Mas bo.
Només prioritzant els equipaments bàsics, es pot dotar de qualitat de servei aquests barris. Les escoles, escoles bressol, CAP, habitatge
protegit a Palaudàries i la Serra van ser exemples d’èxit, com també ho ha estat el mercat a ca l’Artigues. Són operacions de reequipament dels barris fetes a favor de la gent que hi viu, no contra ningú.
El 7 de julio del 2016 se celebró un acto titulado “Donem la cara” que sirvió de presentación del programa 2015-2019 del equipo
de gobierno formado por PSC-ERC-ICV-EUiA-CIU. Son los mismos partidos que en febrero del 2016 formaron un cordón sanitario y firmaron un pacto de gobierno antinatural contra los concejales del PP.
Pues bien, 18 meses después del cordón sanitario contra el PP y 12 meses después de aquel acto, ERC decidió salir del Gobierno Municipal por motivos diversos. Entre ellos, las diferencias con el modelo de pueblo o el funcionamiento del Gobierno.
En aquel acto, el alcalde Ignasi Simón aseguró que los miembros del gobierno ponían a las personas y al municipio por delante
de las siglas, cosa que nos cuesta de creer cuando dejaron al PP fuera del Gobierno. Además, aseguró que el gobierno se basaba en la transparencia, el corporativismo y el compañerismo.
No entendemos lo del compañerismo cuando vemos a ICV-EUiA dejar a sus compañeros de viaje de ERC irse a la oposición
sin tener en cuenta los 4 años que gobernaron juntos. Y tampoco entendemos que el único concejal de CIU se quede en vez de
marchar, como hace el otro grupo independentista.
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Campionat de Catalunya de Karate 2018
El cap de setmana del 24 de
febrer va tenir lloc a Lloret de
Mar el Campionat de Catalunya de Karate en les categories benjamí, aleví, infantil i juvenil en les modalitats de kata
i kumite. El Club Shorin-Ryu
karate de Lliçà d´Amunt va estar representat per cinc competidors que van treballar de
manera extraordinària sobre
els tatamis de la ciutat gironina. Laia Pérez va aconseguir
una quarta posició a kumite
aleví femení -26 kg que la va
deixar a les portes del podi,
Eider Alejo va assolir la tercera
posició a kumite aleví femení
-32 kg, Adrián Gómez i Marc
López van participar a kumite
aleví masculí -28 kg i kumite
juvenil masculí -36 kg respectivament realitzant una bona
feina tot i no aconseguir podi.
Finalment, Núria Pérez que
defensava títol de Campiona
de Catalunya va aconseguir la
tercera posició a kumite juvenil
femení -47 kg, assolint així pujar al podi per tercera vegada
en tres anys consecutius. La
setmana del dissabte dia 3 de
març tan Eider Alejo com Núria
Pérez estan convocades pels

Beneficis de l’activitat
física

entrenaments que la Federació
Catalana de Karate realitza al
CAR de Sant Cugat per confeccionar la Selecció Catalana
que competirà als Campionats

d´Espanya 2018 a Benidorm.
Enhorabona a tots els competidors!
Club Shorin-Ryu

El Grup 24 Hores lliura la recaptació de
la tirolina per a “La Marató”
El Grup 24 Hores va lliurar als
representants de l’Obra Social
La Caixa la recaptació aconseguida a l’atracció de la tirolina
en la 38a edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del
Tenes, celebrades el passat
setembre a Lliçà d’Amunt. La
recaptació va ser de 350€.
En aquesta ocasió, el Grup 24
Hores va acordar amb l’Obra
Social La Caixa contribuir amb
la seva aportació a l’ajuda dels
tractaments de les malalties infeccioses que canalitza TV3 a
través de “LA MARATÓ”.

Racó de Salut:

Grup 24 Hores

El dia 6 d’Abril se celebra el
Dia Mundial de l’Activitat Física.
L’activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina diària és una
eina de promoció de la salut
i prevenció i control de les
malalties. Caminar, anar amb
bicicleta, fer activitats quotidianes d’una manera activa,
practicar algun esport, fer
gimnàstica o simplement jugar, convé perquè:
- Prevé malalties: redueix
el risc de patir malalties cardiovasculars,
hipertensió,
diabetis mellitus de tipus 2,
càncer de mama i de còlon, i
demència, i a més ens ajuda
a mantenir el pes.
- Millora la qualitat física
i el funcionament de l’organisme: augmenta la força, l’agilitat, la flexibilitat i la
resistència cardiovascular.
- Augmenta l’esperança i la
qualitat de vida: les persones actives viuen més anys
i tenen més autonomia que
les persones inactives.
- Ajuda a dormir millor
- Afavoreix les relacions
socials i fomenta valors
positius
- Millora la salut mental:
millora l’estat d’ànim, redueix l’estrès i ajuda a combatre l’ansietat i la depressió.
- Millora la memòria i la
capacitat d’aprenentatge i
el rendiment escolar

Quina es la quantitat d’activitat fisica que hem de fer
per tenir una bona salut?
- Infants majors de cinc
anys: es recomana fer un
mínim de 60 minuts d’activitat física moderada o intensa
cada dia.
- Adults i gent gran:
- Fer un mínim de 30 minuts
d’activitat física moderada
cinc dies a la setmana o la
suma d’aquests 150 minuts
distribuïts durant la setmana.
- També es pot optar per 75
minuts d’activitat física vigorosa distribuïts durant tota
la setmana (per exemple, 15
minuts diaris).
Al nostre entorn disposem
d’un espai natural perfecte
per fer diferents tipus d’activitat física. Una d’elles són
les cinc rutes definides per
l’Ajuntament i adaptades
a tothom per ajudar a activar-nos de forma saludable i,
alhora, conèixer els encants
del poble.
Més informació:
-http://canalsalut.gencat.
cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/
- http://www.llicamunt.cat/
ca/el-municipi/rutes-i-itineraris.htm
Equip d’Atenció Primària
Vall del Tenes
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Ball de la Roda de Gitanes

El diumenge 8 d’abril a les 5
de la tarda al Pavelló Municipal d’Esports podrem gaudir
d’una excel·lent tarda de ball
de gitanes. Aquest any, a més
de contemplar les colles del
nostre poble, podrem gaudir
també de l’espectacle que ens
mostraran les colles de Montmeló, Castellar, Parets i Santa
Perpètua.
L’entrada és gratuïta i al llarg
de la ballada i alguns dies

Torna Cacauets: Som
artistes. Som escenari.

abans es vendran números per
al sorteig de dues espectaculars paneres.
Ja us anirem informant. Ara,
doncs, us convoquem per al
diumenge 8 d’abril al Pavelló
Municipal d’Esports. Veniu a
conèixer les novetats d’enguany i, per descomptat, la
nostra entrada conjunta, que
és la presentació de tots els
balladors de les colles del nostre poble amb un ball diferent

cada any.
Convideu als vostres amics
a conèixer el ball de gitanes
i si algú s’anima a ballar poseu-vos en contacte amb nosaltres. Assagem tots els divendres a la tarda/vespre al
gimnàs de l’institut Lliçà.
US ESPEREM.
.

Fem una crida a totes aquelles
persones que tinguin ganes
de passar una nit divertida i
alhora vulguin col·laborar amb
l’ONG, que hi participin. És
una ONG que tots els alumnes
de l’INS coneixen prou bé i hi
estan implicats.
En aquest enllaç podreu veure
com de bé s’ho passa la gent
que hi participa.
https://www.youtube.com/
watch?v=4ab4rUSwQNk

ANIMEU-VOS
Més informació i inscripcions:
Institut Lliçà
Grups d’entre 6 i 8 persones
Preu del concurs 10 euros per
persona
Sopar disponible a la barra del
bar a un preu accessible
Horari:
20h presentació i sopar
21h concurs sàpiens

Ball de Gitanes de Lliçà
d’Amunt

Després de l’èxit de la seva
primera edició, en la que el
públic va poder gaudir de l’art
de Pol Aumedes, Cacauets:
Som artistes. Som escenari
torna el dissabte 7 d’abril a
les 20h a l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt amb
un renovada funció carregada de sorpreses i somriures.
Cacauets té la intenció d’establir-se com una cita bimensual per a gent de qualsevol
edat que estigui disposada
a gaudir de l’art d’una forma
diferent a l’habitual. Es tracta
d’un espectacle on el públic
pot prendre una copa en un
ambient distès i dinàmic per
gaudir de les performances
d’artistes tant veterans com
novells.
En aquesta segona edició

Cacauets es transforma en
un espectacular cabaret de la
mà de la prodigiosa veu d’Indika i de les coreografies de
l’Estudi de Dansa de Rocío
Cárdenas (La Roca del Vallès), en un show que tindrà
com a presentador al famós
actor i clown Joaquin Daniel.
A més a més, als establiments
de Lliçà d’Amunt tornaran a
estar disponibles les famoses paperines de cacauets!
Pregunteu per elles, i si dins
trobeu el cacauet d’or, presenteu-lo a taquilla el dia de
l’espectacle i podreu accedir
de forma gratuïta a l’espectacle! No us ho podeu perdre!
Preu de l’entrada: 5 euros.
Preu socis: 3 euros.
Grup Cacauets

Nit Sàpiens
L’Institut Lliçà proposa per 1a
vegada la Nit Sàpiens per tal
de recaptar fons per a l’ONG
Children of Africa amb la qual
col·labora des del 2012.
Es tracta d’un joc d’equip per
a adults, organitzat per voluntaris, on els participants
s’enfronten a diferents reptes
(cultura general, manualitats,
música...) amb una mateixa
temàtica, en aquest cas Àfrica.
Aquest any els diners es destinaran a la construcció de
l’escola de Mbandi, situat en
una zona rural del sudest de
Kenya.
http://childrenofafrica.es/

Institut Lliçà

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic
comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (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.

Pasada edició de l’espectacle.

Més Activitats
2N TALLER DE SARDANES
Tots els diumenges de març i
el 8 i 15 d’abril
Hora: 11h
Lloc: Pavelló de l’institut Lliçà
Inscripcions: mepico@gmail.
com; 609 733 444.
Organitza: Tocats per la sardana

BALLADA DE LA RODA DE
GITANES
Diumenge 8 d’abril
Hora: 17h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Ball de Gitanes de
Lliçà d’Amunt

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
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 12
SOREA (avaries)
900 30 40 70
Taxi Pujol
620 99 07 90

La Mona de Pasqua
La Mona de Pasqua és un dolç esponjós que sol menjar-se acompanyat
de xocolata, ou dur i llonganissa seca. És una tradició que simbolitza que
la Quaresma i les seves abstinències s’han acabat.
“melsa”, entre altres. Aquests
algerians d’origen europeu i
especialment els provinents
de tot Catalunya han aportat
aquesta tradició a França, dient-ne la “Mouna”, i de retruc
aquesta tradició s’ha implantat a la Catalunya del Nord.

Gairebé a tot el Principat de
Catalunya i al País Valencià
és tradicional que el padrí o
l’avi obsequiïn el fillol amb la
mona, en la qual sempre hi
ha l’ou. En algunes comarques del nord del principat
aquesta tradició es canvia
per la de regalar el tortell de
Rams (Osona, Alt Empordà,
Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, la Selva i a l’Alt Maresme). Al segle
XVIII ja era l’obsequi clàssic
del padrí als seus fillols, i el
nombre d’ous que tenia la
mona corresponia amb l’edat
del nen fins que arribava
a 12 anys. En aquest moment, potser com a punt final
d’aquests obsequis, el nombre d’ous era de tretze. El
pastís que els acompanyava
era una confecció senzilla de
rebosteria, coneguda com a
coca de Pasqua, i podia agafar diverses formes d’animals
o d’objectes, com passava a
França amb els “pains d’épice”.

La tradició de la mona de Pasqua s’aparella amb la dels flequers-pastissers, els quals fan
autèntiques filigranes arquitectòniques amb la xocolata,
i és des de mitjan segle XIX
que les mones perden llur senzillesa inicial i la seva presentació es fa més complicada, ja
que s’ha d’enriquir amb ornaments de sucre caramel·litzat,
ametlles ensucrades, confitures, crocant, anissos platejats
i, naturalment, els ous de Pasqua pintats; tot això coronat
per figures de porcellana, fusta, cartó o tela.
Els valencians, així com molts
menorquins, que van emigrar
a Algèria durant el segle XIX i
que en bona part es van establir a Orà, van portar-hi la mona
i el costum d’anar a menjar-la
al camp el dia de Pasqua. De
fet, en els receptaris algerians
actuals, sempre hi apareix la
granota, a part d’altres plats
típics dels territoris catalanoparlants, com la paella, la

Actualment, les mones presenten una gran diversitat, encara que abans generalment
eren rodones. Inicialment, la
mona era una massa de coca
elaborada amb sucre, i d’altres
llaminadures, amb ous durs a
sobre, però a Catalunya (no al
País Valencià, on s’ha conservat amb més o menys puresa
la recepta tradicional) amb el
temps els ous es van tornar
de xocolata i a la fi van esdevenir la base de la mona. Tradicionalment s’elaborava amb
tants ous com anys tenia l’infant, encara que la mona mai
no superava els dotze ous,
car només es regalava fins
que els nens feien la primera
comunió (antany s’efectuava
els 12 anys). Al País Valencià,
en canvi, no va evolucionar i
encara manté la forma original
d’un brioix (tonya) amb l’ou
dur al damunt.
Actualment al País Valencià la
mona de Pasqua es pot tro-

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

bar amb un ou dur al damunt
o amb un caramull de clara
d’ou, que es cou amb la mateixa cuita de la mona, la qual
cosa hi deixa una mena de
caputxó. Al mateix País Valencià hi ha llocs on la mona és
típica tot l’any, sense l’ou dur
damunt, i pot rebre noms com
tonya, panou, pa socarrat,
coca bova i altres noms. És el
cas, com per exemple, d’Alberic, a la Ribera Alta, d’on
és típic el característic panou,
coca d’aire o pa cremat, noms
que fan referència al color
torrat i a la presència d’ous
encara que sigui en forma de
merenga torrada per decorar.
La mona tradicional, a Catalunya i la Franja de Ponent, té
generalment forma de tortell.
Hi ha varietats més senzilles
fetes de pa de pessic, gema,
xocolata, etc., en forma de tortell només amb ous, aguantat
per unes tires de pasta -per
tant en aquest cas es cou tot
junt al forn- i, si convé, pintades (Montsià, Baix Ebre, comarques de Castelló, Franja
de Ponent, etc.). La presència
de l’ou de Pasqua, és present
a tot Europa, des d’Anglaterra
fins a Ucraïna, com a símbol
de la fecunditat i la multiplicació de les espècies.

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

