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Inauguració d’una voravia peatonal a 
Can Rovira Vell

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

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.

11a edició de la Nit de l’Esport, la 
festa de reconeixement a l’esport local
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Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Som ben conscients que la 
nostra tasca al capdavant de 
l’Ajuntament no és altra que 
fer de Lliçà d’Amunt un poble 
millor. Aquest és el deure que 
tenim amb la ciutadania, i l’hem 
assumit des del primer minut. 
No és una empresa fàcil de 
gestionar donat que la Llei 
d’estabilitat pressupostària dei-
xa poc marge de maniobra a 
l’Ajuntament.
No és una empresa fàcil –ja ho 
dèiem-, però tampoc és excu-
sa. Tenim la il·lusió, l’empenta, 
l’enginy, el rigor i també la tos-
suderia per afrontar qualsevol 
trava i complir amb l’exigència 
ciutadana, que és -i no pot ser 
d’altra manera- màxima.
En el que portem de legisla-
tura hem incidit en el condi-

cionament del mobiliari urbà i 
hem emprès accions per poder 
gaudir d’uns carrers nets i llu-
ïts. Hem endegat accions per 
donar suport a famílies en situ-
acions socioeconòmiques des-
favorides. Ens hem pres molt 
seriosament comunicar l’acció 
de govern, com a exercici de 
transparència i amb una clara 
i inequívoca vocació de servei, 
perquè tothom ha de saber 
què passa a l’Ajuntament i a 
Lliçà d’Amunt. Ens hem posat 
a disposició de les entitats del 
poble.
Ens hem proposat i treballem 
per donar un nou impuls a les 
festes i les tradicions, com la 
Festa Major, la Fira de Nadal 
o Fira Tenes. Quan s’aprovi el 
pressupost per al 2019, conti-

nuarem sanejant els comptes i 
eixugant el deute donant com-
pliment a la Llei d’estabilitat 
pressupostària. Tenim planifi-
cades millores en serveis pú-
blics, com l’enllumenat de tot 
el municipi, un pla que suposa-
rà un salt endavant en termes 
d’eficiència energètica. Hem 
finalitzat el gran projecte del 
Parc Comercial de Can Mont-
cau. I estem immersos en la 
definició d’estratègies de caire 
turístic que, sustentades en els 
valors de territori, han de situar 
Lliçà d’Amunt com a referent i 
implicar la generació de riquesa 
i ocupació.
Aquests són només alguns 
exemples que evidencien que 
fa molt de temps vàrem posar 
fil a l’agulla i que quan parlem 

de “Lliçà d’Amunt, un poble per 
viure” no estem fent únicament 
una declaració d’intencions. 
Parlem d’accions concretes 
que sumen en el propòsit de 
millorar la qualitat de vida dels 
lliçanencs i lliçanenques. 
Tenim molta feina a fer durant 
els propers mesos. I l’afrontem 
engrescats. Som i tenim un 
poble amb una llarga història, 
estem emplaçats en un entorn 
agrícola i natural privilegiat, 
gaudim d’un fort teixit associ-
atiu, som un poble actiu en el 
que hi viuen grans persones. 
Som conscients que aquest 
Ajuntament ha d’estar-hi a l’al-
çada.
No em queda res més que de-
sitjar-vos unes bones festes i 
un feliç 2019. 

Amb l’inici del curs escolar, molts infants i joves fan activitats 
fora de l’horari lectiu. En la darrera enquesta ciutadana ens hem 
interessat per saber si, en cas de realitzar activitats extraesco-
lars, a quin tipus d’activitats extraescolars es dedica més temps. 
El resultat ha estat que, de les 28 persones que han participat 
a l’enquesta, un 14% ha contestat que no realitza activitats ex-
traescolars i, de les persones que en fan, un 21% ha contestat 
activitats educatives/formatives, un 54% ha dit esportives; un 
7% ha respost de lleure; ningú ha contestat altres tipus; i un 4% 
ha optat l’opció NS/NC. 

*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 enques-
ta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests 
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta Ciutadana
A quin tipus d’activitats extraescolars dedica més 
temps?

Educatives/formatives

Esportives

De lleure

Altres tipus

No realitzo activitats 
extraescolars

NS/NC
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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.

El cap de setmana del 15 i 16 
de desembre tindrà lloc la 19a 
edició de la Fira de Nadal, que 
organitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. Aquesta fira tor-
narà a la ubicació de sempre, al 
barri de l’Aliança, però es farà 
dins de la zona d’aparcament 
del carrer de l’Aliança. L’horari 
serà el dissabte de 10h a 14h i 
de 16h a 20.30h, i el diumenge 
de 10h a 14h.
Hi haurà parades de decora-
ció, alimentació, roba, regals, 
productes de tradició nadalen-
ca, etc., i algunes novetats. 
Per completar la fira, l’Ajunta-
ment convida a petits i grans 
a fer cagar el tió, el dissabte 
15 de desembre, a partir de 
les 17.30h, al mateix aparca-
ment del carrer de l’Aliança. I, 
per col·laborar amb La Marató 
de TV3, enguany dedicada al 
càncer, es donarà opció a les 

famílies d’introduir 1€ en una 
guardiola que hi haurà pre-
parada amb aquesta finalitat.
Per aquest mateix dia, l’Ajun-
tament ha organitzat una xo-
colatada popular, a les 18h, 
també a l’aparcament del car-
rer de l’Aliança.
Al voltant de la Fira de Nadal, 
per al diumenge 16 de desem-
bre, algunes entitats locals 
també han organitzat activi-
tats:
Dins de la campanya “Nadal 
per a tothom”, Càritas Parro-
quial i la Parròquia de Sant Ju-
lià, amb la col·laboració d’al-
tres entitats locals, portarà a 
terme la Fira de l’Escudella, 
amb l’objectiu de recollir diners 
per poder oferir lots de Nadal a 
les famílies del poble amb difi-
cultats econòmiques. Enguany 
tindrà lloc a l’aparcament del 
carrer de l’Aliança. La prepara-
ció de l’escudella començarà a 

les 7 del matí per poder estar 
a punt al migdia. Per un preu 
simbòlic de 3,50€ es podrà 
gaudir d’un plat d’escudella de 
galets i pilota. També hi haurà 
una caixa per  fer donació de 
productes nadalencs (torrons, 
neules, etc.). I Càritas vendrà 
números per a la Loteria de 
Nadal i espelmes solidàries. 
També han  organitzat una 
trobada esportiva solidària de 
dance fitness a les 10.30h. 
Per altra banda, la Coral l’Ali-
ança oferirà una cantada de 
Nadales, a les 11.30h, al ma-
teix aparcament del carrer de 
l’Aliança. I, Tocats per la sarda-
na ha organitzat una audició i 
ballada de sardanes a càrrec 
de la Cobla Ciutat de Grano-
llers, a les 12h, al mateix em-
plaçament, com a cloenda del 
taller de sardanes que ha por-
tat a terme durant els diumen-
ges dels mesos de novembre i 

Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Juntament amb aquest butlletí s’ha repartit un programa amb les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han 
organitzat per les festes de Nadal 2018-2019, que van de l’1 de desembre al 6 de gener; es tracta d’una programació 
tradicional d’esperit nadalenc, on destaca el retorn de la Fira de Nadal al barri de l’Aliança. 
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Coneix els Reigs Mags 
d’Orient en persona
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, en la visita que faran 
al nostre municipi el dissabte 5 
de gener, rebran 10 nens o ne-
nes en audiència privada a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Qui vulgui ser afortunat/da 
de formar part d’aquest grup 
d’infants, primer haurà d’om-
plir una butlleta que trobarà a 
la biblioteca, entre els dies 3 
i 14 de desembre. Entre totes 
les butlletes rebudes, el dilluns 
17 de desembre es farà un sor-

teig i els noms dels 10 guanya-
dors es publicaran als mitjans 
de comunicació municipals, a 
més de contactar amb ells per-
sonalment.
Aquesta activitat va dirigida a 
infants entre 3 i 8 anys empa-
dronats al municipi. 
Per a més informació podeu 
posar-vos en contacte amb la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament, trucant al 93 841 52 25 
o bé enviant un correu electrò-
nic a cultura@llicamunt.cat. 

Anem al teatre: La familia 
Addams, el musical
Dins de la programació del Na-
dal hi ha una sortida al teatre per 
al divendres 4 de gener per anar 
al Teatre Coliseum de Barcelona 
a veure l’espectacle “La familia 
Addams, el musical”, apte per a 
totes les edats. 
La venta d’entrades es farà a 
l’OAC de l’Ajuntament de l’1 al 

16 de desembre al preu de 40€, 
un preu que inclou el transport 
en autocar i l’entrada al musical. 

Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
desembre. 
Aquest diumenge 16 de de-
sembre també hi ha programat 
un espectacle infantil dins de 
la programació d’espectacles 
infantils que organitza l’ateneu 
l’Aliança amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. I, l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes  
oferirà un concert d’orques-
tres, combos i corals, que 
mostraran el treball realitzat 
aquest darrer trimestre; serà a 
les 17.30h, a l’ateneu l’Aliança. 
Per al següent cap de setma-
na, l’Ajuntament ha organitzat 
un Ball de Nadal per a gent 
gran, el dissabte 22 de de-
sembre, a les 18h, a l’ateneu 
l’Aliança. Es tracta d’un ball 
dedicat a tota la gent gran em-
padronada al municipi major 
de 65 anys. Es podrà recollir 
la invitació a l’OAC de l’Ajunta-
ment a partir del 10 de desem-
bre i fins exhaurir existències 
perquè l’aforament és limitat a 
la capacitat de la sala. 
A més, la Coral l’Aliança oferirà 
un Concert de Nadal, el ma-
teix dissabte, a les 20.30h, a 
l’Església de Sant Julià, junta-
ment amb la Coral Les Veus de 
Valls  i el Cor de la Vall. 
Per al dia de Nadal, el dimarts 
25 desembre, el Grup d’Es-
plai de Lliçà d’Amunt, amb la 
col·laboració de diversos esta-
bliments del municipi, ha pre-
parat el tradicional Quinto de 
Nadal, a les 17h, a l’ateneu 
l’Aliança.
I, un any més, torna el Parc de 
Nadal, ple d’activitats per als 
més petits de la casa. A l’inte-
rior del Pavelló hi haurà tallers 
creatius, inflables, maquillatge, 
zona per a nadons, espais de 
jocs diversos i consoles, entre 
altres activitats. I a l’exterior 
del Pavelló hi haurà un circuit 
de karts a pedals, una pista de 
làser combat i inflables per als 
més grans. Aquesta serà l’ofer-
ta lúdica gratuïta de la propera 
edició del Parc Infantil de Na-
dal, que tindrà lloc del 28 al 30 

de desembre, d’11h a 14h i de 
16h a 20h, al Pavelló d’Esports. 
Per donar la benvinguda a 
l’any 2019, després de les 
campanades, a les 00.30h, 
l’ateneu l’Aliança ha preparat 
una Revetlla de Cap d’Any a 
l’ateneu, i l’Ajuntament ha or-
ganitzat una Concert de Cap 
d’Any, per al dilluns 1 de gener, 
a les 20h, al Pavelló d’Esports, 
a càrrec de la Bandeltenes.
La programació del Nadal 
2018-2019 també inclou les 
activitats mensuals que or-
ganitza la Biblioteca Ca l’Oli-
veres: l’exposició “Vida. Viure 
amb sorra” de Maria Soley; 
un taller sensorial de massat-
ge sonor per a nadons dins 
de l’activitat Niu de paraules; 
jocs de taula en família; inau-
guració de l’exposició “Nadal 

per a tots” de l’Institut Lliçà;  
l’Storytime “The elf inventi-
on”; un taller creatiu de Nadal 
infantil; un taller de decoració 
de Nadal per a adults; un La-
boratori de lectura dins de l’ac-
tivitat Contes al vol; i una visita 
a les instal·lacions del Clúster 
Craf Beer situades a l’Espai 
Can Malé, dins de l’activitat De 
l’hort a la biblioteca. 
Però, la programació d’aques-
tes festes no s’acaba aquí; el 
mes de gener continuarà amb 
el Campament Reial del Pat-
ge Xumet, cinema infantil, una 
sortida al teatre  i l’arribada de 
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient.
En el proper butlletí explicarem 
les activitats més destacades 
que inclou el programa de Na-
dal pel gener.

Concurs d’arbres de Nadal
L’Ajuntament convoca a tota la 
ciutadania al Concurs d’arbres 
de Nadal. Si creus que tens el 
millor arbre de Nadal partici-
pa-hi de la següent manera:
1. Fes una fotografia al teu ar-
bre de Nadal. Hi haurà d’apa-
rèixer un cartell on, de forma 
clara i nítida, es pugui llegir 
“Concurs d’arbres de Nadal de 
Lliçà d’Amunt 2018”.
2. Podran participar-hi totes 
aquelles persones que tinguin 
el domicili al municipi de Lliçà 
d’Amunt.
3. Envia la fotografia al correu 
cultura@llicamunt.cat o al nú-
mero de whatsapp 666 564 
963. La data límit per enviar-la 
és el 19 de desembre. Al correu 
o missatge hauràs de posar les 

teves dades: nom i cognom, 
adreça postal, telèfon de con-
tacte i correu electrònic. 
4. Hi haurà tres premis als mi-
llors arbres de Nadal, que es-
collirà un jurat. Els premis són:
• 1r premi: 150€ i 2 entrades 
per anar a veure La familia Ad-
dams, el musical el divendres 
4 de gener.
• 2n premi: 100€ i 2 entrades 
per anar a veure La familia Ad-
dams, el musical el divendres 
4 de gener.
• 3r premi: 50€ i 2 entrades 
per anar a veure La familia Ad-
dams, el musical el divendres 
4 de gener.
Consulta les bases del con-
curs a través del web munici-
pal www.llicamunt.cat
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“Puja al Bus per la Marató de 
TV3”
L’Ajuntament, per mitjà de TLA, col·laborarà amb La Marató de TV3 
per tretzè any consecutiu. 

Per tretzè any consecutiu, 
l’Ajuntament col·laborarà amb 
La Marató de TV3, que en-
guany serà el diumenge 16 de 
desembre i estarà dedicada al 
càncer.
Des de la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat es porta-
rà a terme la campanya “Puja 
al Bus per La Marató”, amb la 
finalitat de destinar a la 27a 
edició de La Marató de TV3 la 
recaptació que es faci entre les 
línies urbanes de Transports 
de Lliçà d’Amunt (TLA) durant 
tota la jornada del divendres 
14 de desembre.
L’activitat és tan senzilla com 
diu l’eslògan: Agafar el bus, 
encara que només sigui per 
pujar en una parada i baixar a 
la següent; d’aquesta manera 
ja s’haurà aportat quelcom a 
la causa.
Els beneficis obtinguts de la 
recaptació del bus d’aquesta 
jornada seran l’aportació po-
pular que Lliçà d’Amunt farà a 
La Marató de TV3 d’enguany.
Des de la primera participació 
a La Marató l’any 2006 fins 
avui, s’han recaptat i lliurat 
un total de 8.223,51€. El total 
d’usuaris que hi han participat 
és de 11.486.
Els donatius a La Marató 2018 
permetran impulsar la investi-
gació sobre el càncer.
El càncer és la primera cau-
sa de mort a Catalunya entre 
els homes i, la segona, entre 
les dones. Cada dia moren 28 

persones de càncer, és a dir, 
més de 10.000 a l’any.
Gràcies a la investigació bio-
mèdica, a Catalunya, la super-
vivència al càncer ha crescut 
un 7% en els últims 10 anys i 
la mitjana se situa, actualment, 
en el 55%. Però malgrat els 
avenços que s’han fet en trac-
taments, mètodes de diagnòs-

tic i prevenció, la incidència 
del càncer segueix sent molt 
alta:
1 de cada 2 homes i 1 de cada 
3 dones tindran càncer al llarg 
de la seva vida.
Cal seguir investigant per mi-
llorar la supervivència de les 
persones que tindran aquesta 
malaltia.

Amb la col·laboració de:

tv3.cat/marato

Amb el suport de:

C À N C E R

Amb la col·laboració de:

tv3.cat/marato

Amb el suport de:

C À N C E R

Amb la col·laboració de:

tv3.cat/marato

Amb el suport de:

C À N C E R

TLA fa 19 anys
Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) va celebrar, el passat 25 
d’octubre, el seu 19è aniversa-
ri.
Des de la seva posada en mar-
xa, l’any 1999, s’han fet 4.962 
dies de servei i un total de 
3.264.848 quilòmetres, l’equi-
valent a donar 81,5 voltes a la 
Terra o 8,5 viatges a la Lluna.
Lliçà d’Amunt és el 2n municipi 
del Vallès Oriental en nombre 
de flota i el 3r pel que fa a pas-
satgers transportats.
Des de l’inici a dia d’avui s’ha 

donat servei a 3.022.906 per-
sones usuàries.
Al 1999, el servei es va posar 
en marxa amb 1 microbús amb 
oferta de 16 places; actual-
ment, la flota és compon de 3 
autobusos amb una oferta de 
194 places.
Aquest 2018 el creixement del 
servei es situa en un 5,56% 
respecte l’any anterior; pro-
bablement es tancarà l’any 
superant la xifra record dels 
231.000 usuaris transportats 
en un sol any. 

544,25 €

702,00 €

626,38 €

574,31 €

677,26 € 676,11 €

659,82 € 669,23 €

771,14 €

643,80 €

767,87 €

911,34 €

500,00 €

700,00 €

900,00 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultats de Puja al BUS per La Marató de TV3

RESULTATS MARATÓ DE TV3

EDICIÓ ANY
INGRESSOS 
SENSE IVA

TMP USUARIS

1a 2006 544,25 € 0,6550 € 831

2a 2007 702,00 € 0,8310 € 845

3a 2008 626,38 € 0,6690 € 935

4a 2009 574,31 € 0,7064 € 813

5a 2010 677,26 € 0,7370 € 919

6a 2011 676,11 € 0,7357 € 919

7a 2012 659,82 € 0,7275 € 907

8a 2013 669,23 € 0,7235 € 925

9a 2014 771,14 € 0,7386 € 1.044

10a 2015 643,80 € 0,6998 € 920

11a 2016 767,87 € 0,6993 € 1.098

12a 2017 911,34 € 0,6852 € 1.330
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Per Reis, cap infant sense regal

Aquest any, la regidoria d’Ac-
ció Social proposa dues opci-
ons per participar en la Cam-
panya solidària de recollida de 
joguines. 
L’objectiu d’aquesta campa-
nya és recaptar joguines per a 
diverses franges d’edat, noves 
o en perfecte estat, per repar-
tir-les entre els nens i joves be-
neficiaris de Serveis Socials i 
que cap infant es quedi sense 
joguina la nit màgica de Reis. 
Les persones que vulguin col-
laborar-hi poden:
- Portar joguines noves o en 
perfecte estat. 
- Apadrinar una carta de Reis. 
Els nens i joves beneficiaris de 
Serveis Socials escriuran una 
carta als Reis i les persones 
que vulguin fer realitat la seva 
petició podran recollir una car-
ta a les dependències de la re-
gidoria d’Acció Social i col·la-
borar amb un regal concret per 
a una persona determinada. 
La donació de joguines es farà 
del 26 de novembre al 14 de 
desembre, de dilluns a diven-
dres, de 15h a 21h, a l’Espai 
Creix del Parc de Can Goda-
nya. I, si apadrines una carta, 
recorda portar-la!
Més informació, a la regidoria 
d’Acció Social.

La Campanya solidària de re-
collida de joguines es va en-
gegar fa tres anys i cada any 
ha comptat amb la participació 

dels treballadors de l’empresa 
Biokit, que organitzen una re-
collida de joguines i les apor-
ten a la campanya. 

La campanya solidària de recollida de joguines d’enguany ofereix la 
possibilitat d’apadrinar una carta de Reis.

Apadrina una carta de reis!
A les oficines d’Acció Social pots agafar  una carta de reis feta per un infant i fer realitat la petició d’aquest infant que per la seva situació familiar ho necessita.

Com col·laboro?
Per Reis, a Lliçà ...
CAP INFANT SENSE REGAL

Recollida de joguines

Col·labora portant joguines 

noves o en perfecte estat.
1

2

Informa’t a Acció Social.
La donació de joguines és del 26 de novembre al 14 de desembre al Parc de Can Godanya, carrer de 
la Fàbrica s/n. i, si apadrines, recorda portar el regal amb la carta de l’infant.

Horari Parc de can Godanya:
De dilluns a divendres de 15 a 21h · T: 673 375 318

Gran Recapte d’Aliments
La recollida solidària d’ali-
ments a Lliçà d’Amunt co-
mençarà el divendres 30 de 
novembre i finalitzarà el diu-
menge 2 de desembre al mig-
dia.
Com cada any, la campanya 
comptarà amb persones vo-
luntàries que estaran durant 
aquests dies coordinant la re-
collida d’aliments en els punts 
de venda col·laboradors. 
Els punts de venda adherits a 
la campanya són: 
- Supermercat Bon Preu - La 
Cruïlla
- Supermercat Dia - La Cruïlla

- Supermercat Sorli Discau – 
Ca l’Artigues
- Supermercat Esclat – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – nucli 
urbà
- Supermercat Condis – Can 
Salgot
- Supermercat Condis – Pa-
laudàries
- Supermercat Bon Area – nu-
cli urbà
- Supermercat Condis – Lliçà 
de Vall
Tots els productes recaptats 
es destinaran al Banc d’Ali-
ments de Lliçà d’Amunt.

Es busquen actors i actrius 
per a la representació de 
Sant Jordi
La regidoria de Cultura bus-
ca actors i actrius, de totes 
les edats, per participar a la 
representació de Sant Jordi 
“Catalunya, princesa meva”, 
que tindrà lloc el dissabte 27 
d’abril. 
Les persones Interessades 
han d’inscriure’s enviant un 
correu a cultura@llicamunt.
cat tot indicant les seves da-

des personals: nom i cognom, 
edat, telèfon mòbil i adreça de 
correu electrònic. 
Per qualsevol dubte, també  
podeu posar-vos en contacte 
amb la mateixa regidoria.
Els assaigs tenen lloc els dis-
sabtes, entre els mesos de 
gener i abril, i la direcció va 
a càrrec de l’actriu i directora 
Mònica Lucchetti. 

Activitats dels joves de l’Espai Creix
L’Espai Creix i l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes 
han iniciat, aquesta tardor, 
un projecte musical engres-
cador, un grup de batucada. 
Aquesta activitat, que és 
setmanal, està conduïda pel 
professorat de l’escola de 
música.
Per altra banda, a principis 
de novembre, el jovent de 
l’Espai Creix va fer una ex-
cursió a PortAventura. 
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Nadal de tots
El dimarts 11 de desembre a 
les 18h s’inaugurarà l’exposi-
ció Nadal de tots a la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres. L’escala 
principal de la biblioteca és 
l’espai idoni per acollir aques-

ta iniciativa sorgida de l’Insti-
tut Lliçà i que compta amb la 
participació dels alumnes en 
la seva elaboració. Es podrà 
visitar fins el dissabte 26 de 
gener. 

Préstec digital de pel·lícules 
amb el carnet de les 
biblioteques

El servei de préstec de llibres 
digitals eBiblio ha incorporat 
un catàleg de 2.300 pel·lícu-
les per poder visualitzar en 
línia. Concretament es tracta 
d’una selecció de pel·lícules, 
curtmetratges, concerts i do-
cumentals de la distribuïdora 
Filmin.
Els usuaris podran tenir en 
préstec 2 pel·lícules alhora 
com a màxim, amb un total de 
8 préstecs per mes i es podran 
visualitzar durant 72 hores.

Per poder accedir a aquest 
catàleg de pel·lícules podeu 
fer la cerca directament al 
buscador del l’eBiblio o clicar 
a l’apartat Pel·lícules i podreu 
filtrar per diferents criteris (gè-
nere, idioma, matèria, etc.). Un 
cop fet el préstec caldrà vali-
dar-se de nou amb el número 
de carnet de la biblioteca i el 
PIN per visualitzar la pel·lícula.
eBiblio Catalunya és un ser-
vei gestionat per la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona. 
http://catalunya.ebiblio.es/

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “VIDA. VIURE AMB 
SORRA”
De l’1 al 22 de desembre Horari: 
en horari de biblioteca
“Queda poc espai entre el cel i la 
sorra, però la vida és tossuda”. A 
càrrec de Maria Soley Farrés.

NIU DE PARAULES: “SONS 
PER A NADONS. TALLER SEN-
SORIAL DE MASSATGE SO-
NOR” 
Dissabte 1 de desembre Hora: 
11h
Amb aquest taller de Sons per a 
nadons volem que els més me-
nuts puguin gaudir del massatge 
sonor, una vivència de benestar 
i pau, i que la puguin compar-
tir amb la família en un ambient 
relaxat, íntim i serè. A càrrec de 
Xevi Compte, d’Alquímia musi-
cal, compositor, pianista i musi-
coterapeuta. Adreçat a famílies 
amb infants fins a 3 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades. 

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES
Dissabte 1 de desembre Hora: 
12h
“Per festes no malbaratem ali-
ments”. Elaborarem tapes per 
aquestes festes tot reaprofitant 
els aliments que tinguem per 
casa. A càrrec de Pep Salse-
tes, cuiner, gastrònom i pagès. 
Adreçat a adults.
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades. 

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
Dilluns 10 de desembre Hora: 
18h
Vine a conèixer nous jocs de tau-
la en família per regalar aquestes 
festes. Cada família ha de portar 
un joc de taula per explicar. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir de l’1 de desembre.  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSI-
CIÓ “NADAL DE TOTS”
Dimarts 11 de desembre Hora: 

18h
Realitzada per l’Institut Lliçà. 
L’exposició es podrà visitar fins 
el 21 de desembre i del 2 al 26 
de gener en horari de biblioteca.

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!”
Dijous 13 de desembre Hora: 
18h
Farem tertúlia del llibre Desco-
neguts de David Lozano. Si tens 
entre 12 i 17 anys, t’agrada llegir 
i vols passar una bona estona, 
informa’t a la biblioteca. Cada 
primer dijous de mes.  

STORYTIME “THE ELF’S IN-
VENTIONS”
Divendres 14 de desembre 
Hora: 17.30h
El Pare Noel és un home molt 
ocupat i, per això, en Duster, un 
dels seus elfs, ha creat dos in-
vents per ajudar-lo: el Freezifier 
i el Bad-O-Meter. Aconseguiran 
els invents d’en Duster salvar el 
Nadal? O el destruiran? A càrrec 
de Kids&us. Adreçat a infants a 
partir de 3 anys. No cal coneixe-
ment de la llengua anglesa.

“DE L’HORT A LA BIBLIOTE-
CA”. VISITA. CLÚSTER CRAFT 
BEER. CAN MALÉ.
Dissabte 15 de desembre Hora: 
12h
Visita a les instal·lacions i expli-
cació del projecte. A càrrec de 
Joan Rota, soci cofundador d’Art 
Cervesers i president del Clúster 
Craft Beer. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca. Places limitades. 

CLUB DE LECTURA LLE-
GEIXES AMB MI?
Dilluns 17 de desembre Hora: 
18h 
Farem tertúlia i projectarem la 
pel·lícula de l’obra El màgic d’Oz 
de Lyman Frank Baum. Si tens 
entre 9 i 12 anys, t’agrada llegir 
i vols passar una bona estona, 
informa’t a la biblioteca.  

TALLER CREATIU DE NADAL
Dimarts 18 de desembre Hora: 
17.30h
Farem un penjoll per decorar l’ar-
bre de Nadal. A càrrec de Carme 
Romero. Per a nens i nenes a 
partir de 4 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir de l’1 de desembre. Pla-
ces limitades. 

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimarts 18 de desembre Hora: 
18h
Tertúlia del llibre Patria de Fer-
nando Aramburu. A càrrec de 
Lola Tresserras. 

TALLER DE DECORACIÓ DE 
NADAL
Dijous 20 de desembre Hora: 
18h
Farem un petit arbre per donar 
un toc nadalenc a casa nostra. 
A càrrec de Montse Ramírez. 
Adreçat  a adults. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir de l’1 de desembre. Pla-
ces  limitades. 

CONTES AL VOL. LABORATO-
RI DE LECTURA
Dissabte 22 de desembre 
Hora: 11h
“El llop ha tornat”. El llop ha 
tornat! Els diaris van plens de re-
portatges i especulacions sobre 
el retorn d’aquest personatge fe-
rotge. Tens cap idea de com ens 
en podem protegir? Com ens po-
dríem organitzar per evitar caure 
a les seves trampes? No volem 
més víctimes!. A càrrec de Ruth 
Coderch. 
Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 4 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir de l’1 de desembre. Pla-
ces limitades. 

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES
Dissabte 12 de gener Hora: 12h
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir del 2 de gener. 
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Activitats de Nadal a la Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres organitza tallers de Nadal, una història de Nadal en anglès amb la col·laboració de 
Kids&Us i una activitat per conèixer nous jocs de taula en família.

Com a novetat d’aquest any, 
el dilluns 10 de desembre a les 
18h es convoca a totes les famí-
lies interessades en el món dels 
jocs de taula a venir a la bibliote-
ca amb un joc de taula que els 
agradi i explicar-lo a la resta de 
famílies. D’aquesta manera, en-
tre tots i totes podem conèixer 
nous jocs de taula per regalar 
aquestes festes. Cal inscripció 
prèvia a partir de l’1 de desem-
bre.
L’storytime tindrà lloc el di-
vendres 14 de desembre a les 
17:30h i porta per títol “The elf’s 
inventions”. El Pare Noel és un 

home molt ocupat i, per això, en 
Duster, un dels seus elfs, ha creat 
dos invents per ajudar-lo: el Fre-
ezifier i el Bad-O-Meter. Acon-
seguiran els invents d’en Duster 
salvar el Nadal? O el destruiran?. 
La representació està oberta al 
públic en general, però s’adreça 
especialment al públic infantil, 
concretament als nens i nenes 
de 3 a 8 anys. No cal tenir co-
neixement de la llengua anglesa 
perquè les històries són senzi-
lles, hi ha molt suport visual i l’es-
til d’actuació és molt expressiu. 
L’Storytime està pensada com 
a activitat familiar, per la qual 

cosa es recomana que els pares 
acompanyin els seus fills durant 
la funció.  És una activitat gratu-
ïta, a càrrec de l’escola Kids&us.
El dijous 20 de desembre a les 
18h, i adreçat a adults, la lliça-
nenca Montse Ramírez ens en-
senyarà a fer un petit arbre molt 
bonic per fer entrar el Nadal a 
casa nostra. 
I, per als infants a partir de 4 
anys, el dimarts 18 de desembre 
a les 17:30h farem un penjoll per 
decorar l’arbre de Nadal. 
Per als dos tallers cal inscripció 
prèvia a partir de l’1 de desem-
bre.

Contes al vol: Laboratori de lectura “El llop 
ha tornat!”

La Biblioteca Ca l’Oliveres oferi-
rà, el dissabte 22 de desembre 
a les 11h, una sessió de Con-
tes al vol. En aquesta ocasió, es 
farà un Laboratori de lectura tot 
apropant els infants al perso-
natge del llop. 
El llop ha tornat! Els diaris van 
plens de reportatges i especu-
lacions sobre el retorn d’aquest 
personatge ferotge. Tens cap 
idea de com ens en podem 
protegir? Com ens podríem or-

ganitzar per evitar caure a les 
seves trampes? No volem més 
víctimes!
El laboratori va adreçat a fa-
mílies amb infants a partir de 
4 anys i cal inscripció prèvia 
perquè les places són limitades 
per poder treballar més còmo-
dament.
Recordem que els laboratoris 
de lectura portàtils són espais 
de creació per a les famílies 
que conviden a experimentar al 
voltant de la lectura, entesa en 
el sentit més ampli del terme, 
permetent gaudir de l’essència 
dels llibres infantils des de la 
vessant creativa. Es miren els 
llibres d’una altra manera, s’ex-
perimenta amb ells per treure’ls 
tot el suc que ofereixen. Es trac-
ta d’una experiència enriquido-
ra, amb un format que sorprèn. 
Són tallers per descobrir el plaer 
de la lectura en família, gaudint 
del moment de complicitat que 
es genera entre pares i fills a tra-
vés d’un llibre. Cada laboratori 
és un bombonet, una caixa de 

sorpreses. 
“El llop ha tornat” serà el quart 
Laboratori de lectura que oferirà 
la biblioteca durant aquest any. 
Al febrer es va portar a terme 
“Pim, Pam, Pomelo”, al maig 
“El calaix de l’artista”  i el passat 
novembre “La llavor de la vida”.
La Biblioteca Ca l’Oliveres s’ha 
beneficiat del projecte “Labora-
toris de lectura portàtils”, que 
la Gerència de Serveis de Bi-
blioteques de la Diputació de 
Barcelona posa a l’abast de les 
Biblioteques de la Xarxa, oferint 
formació al personal i deixant en 
préstec els materials per portar 
a terme els laboratoris. 

Visita al Clúster de cervesa 
artesana
Dins del projecte “De l’hort a 
la Biblioteca”, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres organitza una visi-
ta a l’espai de Can Malé que 
acollirà les instal·lacions del 
Clúster Craft Beer, amb Joan 
Rota, soci cofundador d’Art 
cervesers i president del Clús-
ter Craft Beer, que explicarà el 
projecte que s’hi desenvolu-
parà a curt termini, quina serà 
la seva funció i la visió de futur 
d’aquest projecte molt vincu-
lat al territori. Serà el dissabte 
15 de desembre a les 12h a 
Can Malé, i cal inscriure’s prè-
viament a la biblioteca.
“De l’hort a la Biblioteca” és 
un projecte liderat per les bi-
blioteques del Vallès Oriental 
que vol contribuir a promoure 
els valors identitaris del nos-
tre territori a partir de donar a 
conèixer i promocionar el pa-
trimoni agrícola, el producte i 
la gastronomia de la comarca.  
A les biblioteques que hi 
participen trobareu un punt 
d’informació i un programa 

d’activitats que us ajudarà a 
conèixer millor la cultura agrà-
ria i, en especial, la de proxi-
mitat.
Podeu consultar les activitats 
a: bibliotecavirtual.diba.cat/
es/hort-biblioteca
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Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES
Dimarts 3 de desembre
Taller de decoracions de Nadal 
I. No t’ho perdis!  
Dimarts 13 de desembre
Taller de decoracions de Nadal 
II. Aprendrem diferents tècni-
ques per realitzar diferents estils 
de decoracions. Al finalitzar et 
podràs endur la teva creació a 
casa!  

DIVENDRES DE CINEMA 
JOVE
Divendres 7 de desembre
L’últim divendres de cada mes 
farem sessió de cinema a l’Es-
pai Jove el Galliner. Vosaltres tri-
eu la pel·lícula i nosaltres posem 
les crispetes!

ASSEMBLEA JOVE PRESSU-
POSTOS PARTICIPATIUS 2019
Divendres 14 de desembre
Vine a votar les propostes. Hi 
haurà un piscolabis per a tots el 
i les participants. 
Hora: 19h

Lloc: sala d’actes de la Bibliote-
ca Municipal Ca l’Oliveres

TORNEIG DE PS4
Dimarts 20 de desembre
No et perdis aquest torneig on 
tots i totes podeu participar. Es-
collirem el joc entre tots i totes. 
Hi haurà premi pel guanyador/a! 
Per poder realitzar el torneig 
hem de ser un mínim de 8 par-
ticipants.

* Tots els tallers 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.
* Espai Jove El Galliner: Obert 
totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16h a 20h a l’edifici 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
* L’Espai Jove El Galliner estarà 
tancat per vacances de Nadal 
del 21 al 7 de gener, ambdós 
inclosos. 

3a Assemblea Jove dels 
Pressupostos Participatius

En l’Assemblea Jove dels 
Pressupostos Participa-
tius, els i les joves decidiran 
quines activitats i projectes 
autogestionats es desenvolu-
paran durant l’any 2019 amb 
10.000€ del pressupost de 
la regidoria de Joventut per 
l’any vinent.
Els grups de joves d’entre 14 i 
29 anys que han elaborat pro-
postes les presentaran da-
vant els joves participants a 
l’assemblea. Un cop explica-
des totes les propostes, se-
ran debatudes i valorades, i, 
entre tots, s’escolliran les que 
es duran a terme l’any 2019. 
Amb aquest projecte, la re-
gidoria de Joventut continua 
en la línia d’impulsar els dife-
rents canals de participació 
directa i activa del jovent de 
Lliçà d’Amunt.
Al web www.espaijoegalliner.
cat s’hi poden consultar totes 
les propostes de projectes i 
activitats presentades pels 
grups de joves i que s’expo-
saran durant l’assemblea.

La regidoria de Joventut celebrarà, el divendres 14 de desembre, a les 
19h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, la 3a Assemblea 
Jove dels Pressupostos Participatius. 

Curs intensiu de monitors de 
lleure per a joves
Durant les vacances de Nadal, els i les joves que ho desitgin podran 
formar-se per ser monitors/es de lleure. 

La regidoria de Joventut or-
ganitza, juntament amb els 
serveis de joventut dels muni-
cipis de La Vall del Tenes, un 
nou curs intensiu de monitors 
de lleure, que tindrà lloc du-
rant les vacances de Nadal.
El curs està dirigit a joves 

d’entre 18 i 30 anys. 
Realitzant aquest curs s’obté 
el diploma de monitor/a d’ac-
tivitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil, atorgat per 
la Direcció de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.
El preu del curs, subvencio-

nat per a joves, és de 160€.
Les inscripcions es poden fer 
fins al 10 de desembre a l’Es-
pai Jove El Galliner, de dilluns 
a divendres de 16h a 20h. 
Per a més informació, podeu 
adreçar-vos al web www.es-
paijovegalliner.cat.
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La 11a edició de la Nit de l’Esport tindrà lloc el divendres 14 de 
desembre al Pavelló d’Esports. 

El divendres 14 de desembre 
se celebrarà l’edició d’en-
guany de la festa dels espor-
tistes de Lliçà d’Amunt, la Nit 
de l’Esport. Fruit de vàries 
converses amb el teixit asso-
ciatiu esportiu del poble, s’ha 
trobat adient ubicar aquest 
esdeveniment en una data a 
les acaballes de l’any. Normal-
ment, els esports majoritaris 
disputen les temporades de 
setembre a juny; però, molts 
altres esports competeixen de 
forma anual i les temporades 
van de gener a desembre. Així 
doncs, per unificar les inquie-
tuds i necessitats de tothom, 
s’ha decidit celebrar la gala 
anual de premis de l’esport lo-
cal just abans d’acabar l’any.
La Nit de l’Esport és una festa 
de reconeixement al sacrifici i 
a l’esforç que dia a dia realit-
zen les entitats i els esportis-
tes locals.
El format serà l’habitual, gala 
de lliurament de premis i “pica 
pica” a peu dret. La vetllada 
transcorrerà en un ambient 
distès i familiar.

Els esportistes premiats seran 
convidats i la resta de parti-
cipants podran adquirir els ti-
quets a l’OAC de l’Ajuntament 
i a la Recepció del Pavelló 
d’Esports fins a l’11 de de-
sembre a un preu de 10€.
Enguany hi haurà novetats du-
rant el lliurament de premis; 
s’ha buscat un format més 
lleuger i atractiu pels especta-
dors.
El jurat d’aquests premis, com 
en altres edicions, estarà for-
mat pels Tècnics/es d’Esports 
de la Vall del Tenes i un repre-
sentant de la Mancomunitat 

de la Vall del Tenes.
La regidoria d’Esports us ani-
ma a participar a la gran festa 
de l’esport lliçanenc i agraeix 
la col·laboració dels patrocina-
dors que, un any més, fan cos-
tat en l’organització d’aquest 
acte.
Per a més informació, nove-
tats i temes relacionats d’últi-
ma hora es podran consultar 
les xarxes socials i el web mu-
nicipals. S’ha creat l’etiqueta 
#NitdelEsportLliçà per utilitzar 
a les xarxes socials en tot el 
referent a aquest esdeveni-
ment.

La Nit de l’Esport, el 
reconeixement a una 
temporada esportiva d’èxit

Donació de documents a la Biblioteca

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS COL·LECTIUS
Per ascens de categoria i/o per 
la consecució de títols com a 
campions de la categoria cor-
responent d’alguns dels equips 
que integren l’entitat i/o club.

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS INDIVIDUALS
Per la consecució de títols com 
a campions o la consecució 
d’algun rècord de la modalitat 
de l’esport que practiquen.

- PREMIS ALS VALORS ES-
PORTIUS

Formació i valors
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
desenvolupar una tasca forma-
tiva, esportiva i social en el mu-
nicipi per esportistes en edat 
escolar. 
Esdeveniments esportius
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
la consolidació i difusió de Lliçà 
d’Amunt mitjançant la pràctica 
esportiva i pel desenvolupa-
ment de grans esdeveniments.
Foment de la igualtat
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
desenvolupar una tasca impor-
tant en el foment de l’esport fe-
mení i la cohesió social.
Esport de lleure
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
mantenir l’esperit esportiu en la 
pràctica del lleure.

Esforç i superació
Premi a l’entitat o col·lectiu per 
inculcar els valors d’esforç i su-
peració en la seva gestió i en la 
seva càtedra.

- PREMI DE LA LLIGA DE 
LLEURE DE BOTXES 
Entrega de premis als guanya-
dors de la lliga de lleure de Bot-
xes organitzada per la Regido-
ria d’Esports.

- PREMIS AL MÈRIT ESPOR-
TIU
Premi a la Millor i al Millor Es-
portista de l’any, que pretén 
significar a dues persones per 
la seva trajectòria esportiva al 
llarg de la temporada i de la 
seva carrera esportiva. 

- PREMIS DE LA REGIDORIA 
D’ESPORTS

Distinció honorífica de la Re-
gidoria d’Esports
Homenatge dedicat a aque-
lla persona, col·lectiu o entitat 
que ha destacat per fomentar, 
promocionar i enfortir l’esport 
lliçanenc.
Premi especial de la Regido-
ria d’Esports
Premi distintiu de la Regidoria 
a aquella persona, col·lectiu 
o entitat que ha desenvolupat 
una fita important dins l’esport 
lliçanenc.

Categories de premis

La Biblioteca Ca l’Oliveres re-
uneix un fons d’interès general 
que arriba als 37.000 docu-
ments. Periòdicament, amb l’as-
sessorament de la Gerència de 
Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona, es fa esporgada de 
tots aquells documents que es 
consideren obsolets i/o de poc 
ús. I anualment s’incorporen al 
fons uns 1.000 documents nous 
provinents tant de la Diputació 

com de l’Ajuntament. 
La biblioteca agraeix la col·labo-
ració a totes aquelles persones 
que vulguin fer donacions de lli-
bres o d’altres fons documentals 
a la biblioteca. Però, per poder 
oferir-vos un fons de qualitat, es 
disposa d’uns criteris de dona-
ció. 
Són requisits indispensables 
que tot el que s’accepti estigui 
en bon estat de conservació i 

que no estigui ja incorporat al 
fons de la biblioteca.
S’accepten els següents docu-
ments: 
• Llibres, fulletons, fotografies o 
audiovisuals que facin referència 
a la població i als seus habitants. 
• Novel·les i novel·les en llengües 
estrangeres. 
• Contes infantils. 
• Audiovisuals. 
• Documents patrimonials.

• Documents d’especial interès.
Si es creu que el donatiu reuneix 
aquestes condicions, cal fer arri-
bar un llistat (autor, títol i any) al 
correu electrònic de la biblioteca 
(b.llicam.co@diba.cat), o bé en 
mà. La biblioteca enviarà una 
resposta.

La imatge de caixes de docu-
ments en mal estat a l’exterior 
de la biblioteca no dóna una 
bona imatge de l’equipament i 
del municipi. Per això, demanem 
la col·laboració de la ciutadania 
per tal que es segueixi el proce-
diment establert.
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Ampliació de l’oferta 
d’activitats gratuïtes per a 
infants i joves 
Les activitats es faran en els dos Centres Cívics i en un Local Social.

Les regidories de Centres Cí-
vics i Locals Socials i d’Es-
ports han dissenyat una pro-
gramació d’activitats gratuïtes 
per a infants i joves, que es 
duran a terme en els Centres 
Cívics de Ca l’Artigues i Palau-
dàries i en el Local social de 
Can Xicota. 
En els Centres cívics ja s’oferi-
en activitats gratuïtes de lleure 
i d’aula d’estudi, que ara es 
complementaran amb una ac-
tivitat de multiesports. 
Els objectius d’aquest projec-
te són diversos: facilitar l’ac-
cés a activitats lúdiques, de 
reforç escolar i esportives als 
infants i joves de famílies amb 
més dificultats econòmiques; 
apropar aquest tipus d’acti-
vitats als barris; fomentar les 
relacions socials; educar en 
valors; adquirir habilitats i co-
neixements; afavorir hàbits 
saludables; i el coneixement, 
la formació i la pràctica de 
diferents disciplines esporti-
ves (voleibol, futbol, bàsquet, 
handbol, etc.), fora de l’àmbit 
de l’esport de competició. 
La programació d’aquest curs 
és la següent: 

ACTIVITAT DE MULTIES-
PORTS:
Dies i llocs:
- Dilluns i dimecres: Centre Cí-
vic Ca l’Artigues
- Dimarts i dijous: Local Social 
Can Xicota
- Dimecres i divendres: Centre 
Cívic Palaudàries
Horaris per edats:
- de 17h a 18h: de 8 a 12 anys
- de 18h a 19h: de 13 a 16 
anys
Informació i inscripcions:
- Al Pavelló d’Esports: de di-

lluns a divendres, de 8h a 13h 
i de 16.30h a 22h
- Als Centres Cívics de Ca 
l’Artigues i de Palaudàries: de 
dilluns a divendres, de 15h a 
21h

ACTIVITAT DE LLEURE:
Dies, horaris i llocs:
- Dimarts, de 16.30h a 18h, al 
Centre Cívic Palaudàries
- Dijous, de 17h a 19h, al Cen-
tre Cívic Palaudàries
- Divendres, de 17.15h a 
19.15h, al Centre  Cívic Ca 
l’Artigues
Informació i inscripcions:

Als Centres Cívics de Ca l’Ar-
tigues i de Palaudàries: de 
dilluns a divendres, de 15h a 
21h

ACTIVITAT D’AULA D’ESTU-
DI:
Dies, horaris i llocs:
- Dilluns, de 17h a 18h, al Cen-
tre Cívic Ca l’Artigues
- Dijous, de 18.15h a 20.15 
(dos grups), al Centre Cívic 
Palaudàries
Informació i inscripcions:
Als Centres Cívics de Ca l’Ar-
tigues i de Palaudàries: de di-
lluns a divendres, de 15h a 21h.

Endreça de la sala de 
lectura del Casal de la 
Gent Gran
El Casal de la Gent Gran dispo-
sa d’un espai destinat a la lec-
tura. Aquest espai compta amb 
llibres cedits, majoritàriament, 
per usuaris. Amb el pas dels 
anys, molts d’aquests llibres 
han quedat desactualitzats. 
Aquest fet i la proximitat de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres fan que 
la sala de lectura gairebé no 
s’utilitzi. Per això, en breu, es 

trauran una gran part dels lli-
bres d’aquest espai de lectura. 
Abans, però, avisem a aquelles 
persones que van cedir llibres 
i els vulguin recuperar o a les 
persones que vulguin obte-
nir-ne algun, perquè puguin 
fer-ho dirigint-se al Casal de 
la Gent Gran i parlant amb el 
dinamitzador abans del 21 de 
desembre. 
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Veredicte del Concurs 
Fotogràfic Calendari 2019
L’edició d’aquest any del Con-
curs Fotogràfic Calendari 2019, 
convocat per l’Ajuntament, ha 
rebut un total de 51 fotografies, 
més del doble que l’any pas-
sat. De les 13 fotos guanyado-
res, l’obra “Darrers dies i llums 
de tardor” de Jordi Rodoreda 
ha estat la seleccionada com a 
imatge de portada i guanyado-
ra del val de 100€ per adquirir 
material fotogràfic.
Les 13 obres seleccionades 
segueixen la temàtica del con-
curs: “Lliçà d’Amunt, un poble 
per viure” i mostren diferents 
aspectes del municipi com el 
paisatge, el patrimoni, els seus 
racons i les seves festes.
Les fotografies seleccionades 
il·lustraran el Calendari 2019 
editat per l’Ajuntament, que 
es distribuirà a totes les llars 
del municipi. Un cop publicat 

el calendari, totes les imatges 
presentades al concurs forma-
ran part d’una galeria fotogrà-
fica que es publicarà al web 
municipal.
La relació de fotografies gua-
nyadores és la següent:
Portada: Darrers dies i llums de 
tardor – Jordi Rodoreda
Primavera – Josep Prims
Descansar – Maria Soley
Estabilitat anticiclònica d’hi-
vern – Jordi Rodoreda
Camí de  Can Bosc. Un paisat-
ge idíl·lic – Assumpta Bosch
Fred – Josep Prims
Regar – Maria Soley
Donar – Maria Soley
Riu Tenes – Jorge Hervás
Llum de bon dia – Laia Pedrerol
Tardes de Nadal – Jordi Rodo-
reda
Tardor – Josep Prims
Fent camí  - Susanna Corcho
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Inauguració d’una voravia 
peatonal a Can Rovira Vell
Aquesta voravia connecta el barri de Can Rovira Vell amb els del 
voltant i en facilita l’accés a la Deixalleria municipal.

La inauguració de la voravia 
per al pas de vianants al carrer 
Camí de Palau, entre la carre-
tera de Palaudàries i el carrer 
de l’Estany de Tristaina, al barri 
de Can Rovira Vell, va tenir lloc 
el passat diumenge 11 de no-
vembre. 
Les obres, que es van iniciar el 
passat mes d’abril, han con-
sistit en executar una voravia 
per al pas de vianants al carrer 
Camí de Palau amb una super-
fície de 1.264 m² i una  longitud 
total d’uns 632 metres. L’obra 
també ha comprès els movi-
ments de terres per donar es-
pai al lateral del carrer, la cons-
trucció d’una passera de fusta 
per creuar el torrent de les Valls, 
l’execució del clavegueram per 
a les aigües pluvials i la instal.
lació d’enllumenat públic.
Aquest nou pas de vianants 
connecta el barri de Can Ro-
vira Vell, per la seva part Sud, 
amb els barris de Palaudalba, 
Can Rovira Nou, Can Roure 
i Can Salgot, per la carretera 
de Palaudàries, i també facilita 

l’accés de tots aquests barris a 
la Deixalleria Municipal de Pa-
laudàries, situada al Camí de 
Palau.
L’acte simbòlic de tallada de 
cinta va donar per inaugurat el 
camí peatonal. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, en el 
seu primer acte oficial després 
d’uns mesos de baixa, va dirigir 
unes paraules als assistents. 
L’Alcalde va donar algunes da-
des tècniques de l’obra i va dir 
que, a més de la pavimentació, 
s’havien instal·lat 21 fanals de 
llum LED, els primers d’aquest 
tipus al municipi, tot i que no 
seran els únics. Ignasi Simón 

va tenir paraules d’agraïment 
per a les persones i empre-
ses implicades en l’obra, entre 
elles, la família Mas per la ces-
sió de terrenys, el veïnat de la 
zona, constructors i personal 
tècnic, i la regidora d’Obres, 
Lourdes Estéfano, per la seva 
feina al capdavant del projecte. 
L’Alcalde va destacar com, en 
els darrers anys, s’havia poten-
ciat la zona de Palaudàries i va 
fer notar la necessitat de crear 
aquesta nova via de connexió 
entre barris i equipaments de la 
zona.
La inaguració va finalitzar amb 
un petit refrigeri.  

Conclusions del procés 
participatiu sobre el centre 
urbà

Presentació de les conclusions generals 
del procés participatiu 

pel desenvolupament del centre de Lliçà d’Amunt

Dia: dissabte 1 de desembre
Hora: 11h

Lloc: Ateneu l’Aliança

Lliçà creix amb tu!

El procés participatiu pel 
desenvolupament del cen-
tre de Lliçà d’Amunt segueix 
avançant segons el calendari 
previst.
Durant els mesos de setem-
bre i octubre es van realitzar 
fins a 5 trobades en les quals 
els assistents van consultar i 
fer propostes en relació a com 
els agradaria que fos el nou 
centre urbà.
En la sessió del passat 6 d’oc-
tubre, que es va desenvolupar 
a la Biblioteca de Ca l’Olive-

res,  es van recollir tot un con-
junt de propostes relatives a 
6 temes plantejats, que s’han 
treballat en 3 taules per sepa-
rat i que es posaran en comú 
i permetran obtenir un seguit 
de conclusions de cara a fer el 
tancament del procés, previst 
per al proper 1 de desembre.
En aquesta última sessió es 
presentaran les conclusions 
i s’exposarà de quina ma-
nera es podran traslladar al 
document urbanístic que es 
tramita. 

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, la 
Mancomunitat de la Vall del Tenes ens informa de la 

inaguració de l’Escola de persones adultes. 
Dia: dissabte 1 de desembre

Hora: 13h

Inauguració de l’Escola 
de persones adultes
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Actuacions de millora a 
l’escola Lliçà d’Amunt
Entre els mesos de juliol i setembre s’han portat a terme un conjunt 
de tasques de manteniment i millora de l’escola Lliçà d’Amunt, al 
centre urbà. 

Les feines han consistit en 
la col·locació d’una barana 
metàl·lica en un tram amb al-
çada per dotar-lo de major 
seguretat i evitar així caigu-
des dels infants. També s’han 
remodelat les parets dels la-

vabos d’infantil, canviant les 
existents, que eren de fusta, 
i construint-ne unes d’obra. 
Aquesta tasca es va dur a ter-
me conjuntament. entre l’em-
presa Construccions Claudi 
Olivan i la Brigada d’Obres, 

que va acabar l’enrajolat i pin-
tat de l’interior. Finalment, s’ha 
portat a terme la pavimenta-
ció d’un àmbit de pas entre 
la rampa i el pati d’infantil per 
millorar l’accessibilitat, sobre-
tot en dies de pluja.

 

 

TOQUES  UN INSTRUMENT? 

TENS GANES DE TOCAR EN GRUP? 

 

L´ESCOLA DE MÚSICA LA VALL DEL TENES  VOL INCORPORAR MÚSICS  

DE TOTES LES EDATS I ESPECIALITATS INSTRUMENTALS ALS SEUS 

ENSEMBLES  DE: 

 Bigues i Riells (dimecres de 18:00 a 19:00) 

Lliçà de Vall  (dimarts de 18:00 a 19:00)  

Santa Eulàlia (dimarts de 18:00 a 19:00) 

 Lliçà d´Amunt (dimarts o dimecres de 18:00-19:00) 

 

Si creus que et pot interessar truca´ns al 93 841 48 86 

T’ informarem i podràs provar-ho 

 

 
Escola de Música La Vall del Tenes 

Folch i Torres 117 · 08186 Lliçà d’Amunt 
Tel: 93 841 48 86 / 663 91 96 30 

emvt@mvalltenes.cat 

Assessorament sobre 
clàusules hipotecàries
L’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC) 
posa a l’abast de la ciutadania 
un servei universal d’assesso-
rament personalitzat i gratuït 
sobre clàusules abusives hipo-
tecàries. 
Aquest servei, que funciona 
des d’octubre de 2017, està 
ofert per la Diputació de Bar-
celona, a través d’un conveni 
subscrit amb el Col·legi d’Ad-
vocats de Granollers, que fa 

l’assessorament.
Els proper dia d’atenció serà el 
18/12, de 9.30h a 13.30h. 
Per accedir-hi s’ha de sol·lici-
tar cita prèvia trucant a l’OMIC: 
93 841 52 25, extensió 220 (cal 
marcar el número 6 abans de 
l’extensió).
Fins al novembre, aquest any 
hi ha hagut 53 reclamacions. 
Aquest servei també s’ha obert 
a tots els municipis de les ro-
dalies. 

Servei municipal d’assessorament al 
consumidor 
Recordem que l’Oficina 
Municipal d’Informació a 
les persones Consumido-
res (OMIC) és un servei que 
l’Ajuntament ofereix gratuïta-
ment i que informa i asses-
sora als ciutadans de Lliçà 
d’Amunt per defensar i exer-
cir els seus drets en temes 
de consum. 

L’OMIC atén les reclamaci-
ons de particulars i de micro-
empreses de menys de 10 
treballadors contra empreses 
de serveis bàsics i aquelles 
altres que hagin vulnerat els 
drets dels consumidors. 
L’OMIC està situada a l’edi-
fici de l’Ajuntament. Atén els 
dilluns, de 16.30h a 18.30h, i 

els divendres de 9h a 11h, en 
hores concertades.
Cal aportar: 
- El full oficial de reclamació/
denúncia complimentat i sig-
nat. 
- Documentació que fona-
menti la reclamació (factures, 
albaranas, tiquets, garanties, 
mostres, contractes...). 
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Per a famílies amb fills i filles de 3 a 12 anys.

L’objectiu es orientar a les famílies per tal que millorin l’alimentació dels seus fills i filles, 
desmitificar conceptes erronis sobre alimentació infantil, introduir conceptes d’alimentació 
equilibrada i dissenyar àpats saludables.

Dilluns 3 de desembre de 17 a 19 h · Biblioteca ca l’Oliveres

Xerrada: 
Alimentació saludable

A càrrec d’Alba Soler, per a famílies amb fills i filles de primària. 

Aquesta xerrada pretén oferir un espai educatiu on les famílies puguin conèixer quin és 
l’acompanyament necessari per tal que els seus fills i filles puguin establir relacions sanes i 
satisfactòries a l’escola.

Dimecres 12 de desembre de 17 a 19h · Escola Lliçà d’Amunt

Xerrada: 
Fomentar relacions 
positives a l’escola

Aquest mes de desembre, din-
tre del Programa de Formació i 
Suport a les Famílies, s’oferiran 
les següents xerrades:
- ALIMENTACIÓ SALUDABLE, 
per a famílies amb fills i filles de 
3 a 12 anys, el proper dilluns 3 
de desembre de 17h a 19h a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres.
L’objectiu és orientar a pares i 
mares per tal que millorin l’ali-
mentació dels seus fills i filles, 
desmitificar conceptes erronis 
sobre alimentació infantil, intro-
duir conceptes d’alimentació 
equilibrada i dissenyar àpats sa-
ludables.
- FOMENTAR RELACIONS PO-
SITIVES A L’ESCOLA, per a les 
famílies amb fills i filles de Pri-
mària, a càrrec d’Alba Soler, el 
proper dimecres 12 de desem-
bre de 17 a 19h a l’Escola Lliçà 
d’Amunt. 
Aquesta xerrada pretén oferir un 
espai educatiu on pares i mares 
puguin conèixer quin és l’acom-
panyament necessari per tal 
que els seus fills i filles puguin 
establir relacions sanes i satis-
factòries a l’escola. 
Aquest curs escolar 2018-2019 
continua el Programa de Forma-
ció i Suport a les Famílies per tal 
d’oferir un cicle de xerrades per 
a famílies que abordin els temes 

que preocupen sobre l’educació 
dels fills i filles. 
Aquestes xerrades representen 
un espai de vivència, reflexió 
i consulta, i es desenvolupen 

de manera activa per tal de fer 
reflexionar i participar als assis-
tents.
L’objectiu d’aquest cicle de xer-
rades és dotar d’eines a les fa-

mílies en aquest camí de l’edu-
cació, entenent que fer de mare 
i de pare se’n pot aprendre. Per 
això, us posem a l’abast l’adre-
ça electrònica de la regidoria 

d’Educació per tal que propo-
seu activitats, xerrades o forma-
cions que siguin del vostre in-
terès: llam.educacio@llicamunt.
cat. 

Les properes xerrades seran sobre Alimentació saludable i Fomentar relacions positives a l’escola.

Xerrades de formació i suport a les famílies 
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Servei comunitari als instituts
A principis de 2016 l’Ajunta-
ment va subscriure un conveni 
amb el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya en relació al projec-
te de Servei Comunitari, amb 
l’objectiu de  facilitar als estu-
diants de 3r i 4t d’ESO accions 
de compromís cívic o al servei 
de la comunitat.
En aquest sentit, es va crear 
una Comissió Impulsora per 
analitzar les necessitats del 

municipi i proposar la tipolo-
gia de serveis comunitaris més 
adients. 
A partir del curs 2015/16 l’Ins-
titut Hipàtia d’Alexandria va ini-
ciar, com a centre pilot, el Ser-
vei Comunitari, que s’havia de 
convertir com a obligatori en el 
currículum de tots els centres 
de secundària a partir del curs 
vigent 2018/19. 
En aquest cas, l’Institut Hipàtia 
va començar amb els projec-

tes “El Tenes riu”, “Companys 
de lectura”, “Connecta’t” i “Di-
marts oberts”. Aquests projec-
tes s’han anant mantenint amb 
petites modificacions i l’institut 
n’ha incorporat de nous com 
ara, “De tu a tu” o  “Refugiats”.
La incorporació al Servei Co-
munitari per part de l’Institut 
Lliçà va tenir lloc el curs passat 
amb experiències amb entitats, 
escoles i espais municipals 
com ara el  Banc d’aliments de 

Càritas, el Rober de Càritas, Lli-
çà Peruanitos, la biblioteca, les 
escoles de primària, l’Ateneu  
l’Aliança, l’Associació Hàbitats 
i la regidoria de Medi Ambient 
i Protecció civil, les entitats de 
Futbol i Bàsquet  i la Regidoria 
d’Esports, i l’Espai Jove.
A partir d’aquest curs, el Servei 
Comunitari ja és obligatori. És 
per això que, enguany, l’Ajun-
tament ha renovat el conveni 
amb el Departament d’Ense-

nyament de la Generalitat de 
Catalunya i la Comissió Impul-
sora i, juntament amb la Regi-
doria de Participació Ciutada-
na, ha promogut una difusió 
entre totes les entitats i asso-
ciacions del municipi per ex-
plicar les experiències durant 
aquests cursos amb l’objectiu 
que més entitats i associacions 
en siguin coneixedores i s’hi 
adhereixin d’acord amb les ne-
cessitats.
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Congelació de taxes i 
impostos de cara al 2019
En relació als preus públics de cara a l’any vinent, s’incorporen 
descomptes per a famílies monoparentals on la llei ho permet. 

El Ple extraordinari del passat 
18 d’octubre va aprovar pro-
visionalment la modificació de 
l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recap-
tació dels ingressos de dret 
públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2019 i 
següents, així com el seu text 
refós. I també va aprovar pro-
visionalment per a l’exercici de 
2019 i següents la modificació 
d’algunes Ordenances fiscals, 
així com el seu text refós.
L’Alcalde en funcions i regidor 
d’Hisenda, Jordi Juárez, va dir 
que la voluntat de l’equip de 
govern havia estat congelar 
les taxes i els impostos, i que 
també havien variat alguns 
textos per adaptar-los a noves 
normatives (canvis de regula-
ció, nomenclatures...). Juárez 
va anomenar les ordenances 
fiscals que havien tingut can-
vis més significatius respecte a 
l’any anterior fent-ne les expli-
cacions pertinents.
L’IBI queda congelat i només 
s’actualitza una paraula del 
text, Ministeri d’Economia i Hi-
senda per Ministeri d’Hisenda. 
L’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica es manté, 
però les bonificacions s’adap-
ten als nous temps. Les boni-
ficacions per a vehicles elèc-
trics passen del 50% al 75%, 
que és el màxim que permet 
la llei, amb la voluntat que s’in-
crementi aquest parc mòbil i 
es redueixi el de vehicles més 
contaminants; en els vehicles 
híbrids es manté la bonificació 
del 50%, però s’hi afegeixen els 
vehicles de gas natural, GLP o 
biotanol; i en els vehicles de 
més de 25 anys d’antiguitat la 
bonificació passa del 100% al 
50%, ja que abans tots aquests 
cotxes es consideraven de mu-
seu, però actualment encara 
n’hi ha molts que circulen i són 
dels que més contaminen.  
L’Impost sobre l’increment del 
valor del terreny de naturalesa 
urbana queda congelat, però 

hi ha algun canvi de nomencla-
tura i també queda regulat que 
si la persona que ven un habi-
tatge demostra que el preu de 
venta és el mateix de quan el 
va comprar, aquesta persona 
està exempta de pagar aquest 
impost. 
La Taxa de cementiri municipal 
es manté, però es modifica el 
paràgraf sobre el rescat de nín-
xols. Aquesta modificació per-
metrà a l’Ajuntament recuperar 
nínxols previ pagament al titular 
en funció del nombre d’anys 
que li restin de concessió, des-
comptant un mínim de 10 anys. 
D’aquesta manera, l’adminis-
tració local obté nínxols sense 
haver-ne de construir de nous i 
els titulars de nínxols poden re-
cuperar part dels diners pagats 
per la concessió. 
La taxa pel subministrament 
d’aigua tampoc varia, però 
es fa un escalat de preus més 
ajustat. Fins ara, per una con-
nexió d’1 a 6 metres es pagava 
el mateix i ara el preu d’aquest 
tram variarà en funció dels me-
tres i a menor distància es pa-
garà menys. 
I la taxa pel servei de clave-
gueram s’adapta al conveni del 
Consorci i segueix el mateix 
criteri que la taxa de subminis-
trament d’aigua en relació a un 
escalat de preus més ajustat. 
També canvia el nom de la taxa, 
que passa a anomenar-se Taxa 
per la connexió i construcció de 
claveguerons. 
El Ple també va aprovar inicial-
ment la modificació de l’Orde-
nança municipal per la ges-
tió de runes i terres de Lliçà 
d’Amunt. 
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va explicar que abans, 
quan es demanava una llicència 
d’obres a l’Ajuntament, s’havia 
de dipositar un aval per la ges-
tió de runes i terres; ara, cal fer-
ho en un gestor autoritzat i pre-
sentar a l’administració local un 
document d’acceptació signat 
per aquest gestor autoritzat. 

Abans del Ple extraordinari, va 
tenir lloc una Junta de Govern 
Local extraordinària pública, 
on es va debatre la Modificació 
d’Ordenances Fiscals regula-
dores de preus públics per a 
l’exercici 2019. 
En aquest sentit, l’Alcalde en 
funcions, Jordi Juárez, va expli-
car que, a la tarifa per a la pu-
blicitat en el butlletí municipal, 
l’encartament passa d’un preu 
per unitat a un preu total i s’ac-
tualitza el tiratge. 
A la tarifa per activitats als Cen-
tres Cívics i als Casals de la 
Gent Gran, es  fixen dos preus, 
per a empadronats i per a no 
empadronats, i s’estableixen 
preus diferents entre cursos i 
tallers als Centres Cívics i cur-
sos i tallers als Casals de la 
Gent Gran, que amb el carnet 
d’usuari seran més econòmics.
S’estableix una tarifa nova per 
una activitat nova de la regi-
doria de Joventut, l’Esquiada 
Jove.
Per als cursos i tallers de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres s’esta-
bleixen preus diferents en fun-
ció de la durada dels cursos i 
tallers. 
En les activitats d’estiu, on 
s’estableixen descomptes per 
a famílies nombroses i mono-
parentals, s’afegeix que cal 
presentar el carnet acreditatiu 
en ambdós casos. 
En el preu públic per la pres-
tació de serveis de cases de 
banys, dutxes, piscines i ins-
tal·lacions anàlogues, on hi 
havia descomptes per a famí-
lies nombroses, s’afegeixen 
aquests descomptes per a fa-
mílies monoparentals. 
En l’ordenança reguladora dels 
preus públics per la utilització 
dels serveis del Casal de Gent 
Gran de Lliçà d’Amunt hi ha 
una actualització de preus del 
servei de bar. 
I el preu públic per la prestació 
del servei d’atenció domici-
liària, que es manté, s’ha actua-
litzat d’acord amb la Diputació. 

Traspàs de nínxols a 
l’Ajuntament
Les ordenances fiscals per 
a l’any 2019 incorporen una 
modificació relativa a la taxa 
de cementiri municipal. 
Aquesta modificació perme-
trà a l’Ajuntament recuperar 
nínxols que no s’utilitzen previ 
pagament al titular en funció 
del nombre d’anys que li res-
tin de concessió. D’aquesta 
manera, l’administració local 
obté nínxols sense haver-ne 
de construir de nous i els ti-
tulars de nínxols que no utilit-

zen poden recuperar part dels 
diners pagats per la conces-
sió. 
Aquells titulars de concessi-
ons de nínxols que no utilit-
zin i vulguin traspassar-los a 
l’Ajuntament, poden posar-se 
en contacte amb l’administra-
ció local per iniciar el tràmit.
També recordem als ciuta-
dans l’obligació de comunicar 
qualsevol canvi de titularitat 
dels nínxols i tenir-ne les da-
des actualizades.

Transparència
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Ignasi Simón es reincorpora a 
l’Alcaldia

L’Alcalde agraeix les cons-
tants mostres d’escalf rebu-
des “que de ben segur han 

servit per tenir una més ràpi-
da recuperació”. 
Ignasi Simón assegura que 

torna “amb renovada energia 
i il·lusió per seguir treballant 
pels nostres conciutadans”.

Després d’uns mesos de baixa, Ignasi Simón es va reincorporar, el 
passat 9 de novembre, al capdavant de l’Alcaldia de Lliçà d’Amunt.

Creació del cens 
d’estrangers residents 
a Espanya per a les 
eleccions municipals i al 
Parlament europeu 2019
A finals d’octubre, l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE) va 
enviar comunicació a les per-
sones donades d’alta al padró 
d’habitants a partir de l’1 de 
setembre de 2013 que tenen 
la nacionalitat d’algun país de 
la Unió Europea perquè puguin 
demanar votar a les eleccions 
municipals i al Parlament Eu-
ropeu de 26 de maig de 2019.
El termini per presentar les 
declaracions d’intenció de vot 
acaba el 30 de gener de 2019.  
Ho poden fer per Internet, mit-
jançant correu postal o pre-
sencialment a l’Ajuntament. 
Per a les persones amb nacio-
nalitat del Regne Unit es farà el 
mateix tràmit tot i que si mar-
xen de la UE deixarà de tenir 

validesa. 
Per altra banda, a finals de no-
vembre, l’INE també va enviar 
la comunicació als estrangers 
nacionals d’altres països amb 
acords vigents amb l’Estat Es-
panyol perquè puguin dema-
nar  votar a les eleccions mu-
nicipals. Aquests països són: 
Bolívia, Cap Verd, Xile, Colm-
bia, Corea, Equador, Islàndia, 
Noruega, Nova Zelanda, Para-
guai, Perú i Trinitat i Tobago.
En aquest cas, el termini per 
presentar les declaracions 
d’intenció de vot comença l’1 
de desembre de 2018 i acaba 
el  15 de gener de 2019.  Tam-
bé ho poden fer per Internet, 
mitjançant correu postal o pre-
sencialment a l’Ajuntament.

Visita de la Unitat Mòbil de Renovació del 
DNI
L’equip de DNI mòbil de la Po-
licia Nacional es desplaçarà a 
Lliçà d’Amunt els propers dies 
3 i 5 de desembre per oferir el 
servei de renovació del DNI.
Les persones que hi estiguin 
interessades poden demanar 
cita prèvia a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana (93 841 52 25). 
Les renovacions es faran a 
l’edifici de la Policia Local (car-
rer de Rafael Casanovas, 8) i 
les recollides es faran al mateix 
equipament.
Les cites són limitades i es do-
naran per ordre d’arribada.
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Acords presos en Junta de Govern
Acceptació d’un ajut de la 
Diputació.
La Junta de Govern Local va 
acceptar l’ajut de 26.731,12€ 
del Programa complementari 
de transicions educatives per 
al curs 2018-2019 de la Dipu-
tació de Barcelona. 

Adjudicació del servei de 
formació de cuina per al PFI 
de cuina i serveis de restau-
ració. 
La Junta de Govern Local va 
adjudicar a l’empresa J.Be-
llalta SL el contracte menor 
del servei per impartir la for-
mació del mòdul de formació 
professional del Programa de 
formació i inserció d’auxiliar 
d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració per al curs 2018-
19, per un import de 17.000 
euros (IVA exclòs), per un ter-
mini de data inici octubre 2018 
i data fi prevista juny 2019. 

Adjudicació del servei de bar 
i la prestació dels serveis de 
consergeria, vigilància i con-
trol de les instal·lacions del 
Casal de la Gent Gran de Pa-
laudàries. 
La Junta de Govern Local va 
adjudicar, de manera provisio-
nal, el contracte del servei de 
bar i de la prestació dels ser-
veis de consergeria, vigilància 
i control del Casal de la Gent 
Gran de Palaudàries al senyor 
José Reina Palacios, per con-
siderar que és qui ha presentat, 
en conjunt, l’oferta més avan-
tatjosa.

Convocatòria del procedi-
ment per a la contractació de 
les obres del projecte modi-
ficat de clavegueram al barri 
de Can Merlès. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació de les obres del 

“Projecte modificat de clave-
gueram al barri de Can Merlès 
de Lliçà d’Amunt”, així com el 
Plec de Clàusules Administrati-
ves Particulars que ha de regir 
el contracte. El procediment de 
tramitació serà obert simplifi-
cat abreujat. El valor estimat de 
contracte és de 72.106,31€.

Sol·licitar el servei de cura de 
la persona al Consell Comar-
cal del Vallès Oriental. 
D’acord amb el conveni signat 
amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per a cobrir ho-
res de SAD tant per a depen-
dència com per casos de SAD 
social, la Junta de Govern Local 
va acordar sol·licitar al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental el 
Servei de cura de la persona, 
en concret per al desenvolupa-
ment de les tasques d’atenció 
personal de SAD dependència 
i SAD social. 

Complements dels ajuts de 
menjador escolar del curs 
2018/19. 
La Junta de Govern Local va 
acordar atorgar a 30 infants, 
d’un total de 190 sol·licituds, 
un complement d’ajut de men-
jador escolar, per un import to-
tal de 14.240,33€. 

Ajuts d’’escola bressol curs 
2018/19. 
La Junta de Govern Local va 
acordar atorgar a 13 infants un 
ajut d’escola bressol per un im-
port total de 10.712,19€, distri-
buïts de la següent manera: 
- Escola bressol Nova Espurna: 
4.258,67€
- Escola bressol Palaudàries: 
6.453,52€

Ajuts de material i sortides 
escolars del curs 2018/19. 
La Junta de Govern Local va 
acordar atorgar a 208 infants i 

joves, d’un total de 154 sol·lici-
tuds, un ajut de material i sor-
tides escolars, per un import 
total de 10.137,34€, distribuïts 
de la següent manera:
- Escola Martí i Pol: 1.028€
- Escola Rosa Oriol: 1.595€
- Escola Lliçà d’Amunt:  4.518€
- Institut Hipàtia: 960€
- Institut Lliçà: 1.442€
- Fora municipi: 594,34€

Aprovació de les bases mit-
jançant procés d’urgència i 
excepcional, torn lliure, de 
creació de borsa de treball 
de tècnic/a Joventut. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar les bases que regeixen 
el procés selectiu per la creació 
d’una borsa de treball amb ca-
ràcter d’urgència i excepcional 
pel lloc de treball de tècnic/a 
de Joventut, adscrit al departa-
ment de Joventut de l’Ajunta-
ment de Lliça d’Amunt.
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Ple extraordinari del 18 d’octubre
1 .- Aprovació inicial de la 
Modificació de les Ordenan-
ces Fiscals per a l’any 2019. 
El Ple va aprovar provisional-
ment la modificació de l’Or-
denança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recap-
tació dels ingressos de dret 
públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2019 i 
següents, així com el seu text 
refós. I també va aprovar pro-
visionalment per a l’exercici de 
2019 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que 
a continuació es relacionen, 
així com el seu text refós:
- Ordenança Fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles.
- Ordenança Fiscal número 2 
reguladora de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança Fiscal número 4 
reguladora de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança Fiscal número 10 
reguladora de la Taxa de ce-
mentiri municipal.
- Ordenança Fiscal número 17 
reguladora de la Taxa pel sub-
ministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 18 
reguladora de l’Impost sobre 

activitats econòmiques.
- Ordenança Fiscal número 35 
rguladora de la Taxa del servei 
de clavegueram.
L’Alcalde en funcions i regidor 
d’Hisenda, Jordi Juárez, va dir 
que la voluntat de l’equip de 
govern havia estat congelar les 
taxes i els impostos, i que tam-
bé havien variat alguns textos 
per adaptar-los a noves nor-
matives (canvis de regulació, 
nomenclatures...).
Seguidament, Juárez va anar 
anomenant les ordenances fis-
cals que havien variat respecte 
a l’any anterior fent-ne les ex-
plicacions pertinents:
- L’IBI queda congelat i només 
s’actualitza una paraula del 
text, Ministeri d’Economia i Hi-
senda per Ministeri d’Hisenda. 
- L’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica es manté, 
però les bonificacions s’adap-
ten als nous temps. Les boni-
ficacions per a vehicles elèc-
trics passen del 50% al 75%, 
que és el màxim que permet la 
llei, amb la voluntat que s’in-
crementi aquest parc mòbil i 
es redueixi el de vehicles més 
contaminants; en els vehicles 
híbrids es manté la bonificació 
del 50%, però s’hi afegeixen 

els vehicles de gas natural, 
GLP o biotanol; i en els vehi-
cles de més de 25 anys d’an-
tiguitat la bonificació passa del 
100% al 50%, ja que abans 
tots aquests cotxes es consi-
deraven de museu, però ac-
tualment encara n’hi ha molts 
que circulen i són dels que 
més contaminen.  
- L’Impost sobre l’increment 
del valor del terreny de natu-
ralesa urbana queda congelat, 
però hi ha algun canvi de no-
menclatura i també queda re-
gulat que si la persona que ven 
un habitatge demostra que el 
preu de venta és el mateix de 
quan el va comprar, aquesta 
persona està exempta de pa-
gar aquest impost. 
- La Taxa de cementiri munici-
pal es manté, però es modifica 
el paràgraf sobre el rescat de 
nínxols. Aquesta modificació 
permetrà a l’Ajuntament recu-
perar nínxols previ pagament 
al titular en funció del nombre 
d’anys que li restin de conces-
sió, descomptant un mínim de 
10 anys. D’aquesta manera, 
l’administració local obté nín-
xols sense haver-ne de cons-
truir de nous i els titulars de 
nínxols poden recuperar part 

dels diners pagats per la con-
cessió. 
- La taxa pel subministrament 
d’aigua tampoc varia, però es 
fa un escalat de preus més 
ajustat. Fins ara, per una con-
nexió d’1 a 6 metres es pagava 
el mateix i ara el preu d’aquest 
tram variarà en funció dels me-
tres i a menor distància es pa-
garà menys. 
- La taxa pel servei de clave-
gueram s’adapta al conveni 
del Consorci i segueix el ma-
teix criteri que la taxa de sub-
ministrament d’aigua en rela-
ció a un escalat de preus més 
ajustat. També canvia el nom 
de la taxa, que passa a ano-
menar-se Taxa per la connexió 
i construcció de claveguerons. 
ERC va demanar alguns acla-
riments. A més, en relació a 
l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica va reclamar 
coherència a l’Ajuntament i 
que es comencéssin a com-
prar vehicles amb menys emis-
sions, ja que del parc mòbil de 
l’administració local només un 
25% dels vehicles té menys de 
10 anys, va dir. També va sol·li-
citar estudis econòmics més 
recents de diferents taxes, en-
tre les quals la d’escombraries. 

L’Alcalde en funcions va con-
testar que la voluntat de l’Ajun-
tament és, poc a poc, tendir a 
vehicles elèctrics i de menys 
emissions. I sobre els estudis 
econòmics, va anomenar uns 
informes tècnics, que posarà a 
l’abast de l’oposició. 
El PP va reclamar una baixada 
de l’IBI, que els sembla abusiu.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

2 .- Aprovació provisional de 
l’Ordenança municipal per la 
gestió de runes i terres. 
El Ple va aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança 
municipal per la gestió de ru-
nes i terres de Lliçà d’Amunt. 
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va explicar que abans, 
quan es demanava una llicèn-
cia d’obres a l’Ajuntament, 
s’havia de dipositar un aval per 
la gestió de runes i terres; ara, 
cal fer-ho en un gestor autorit-
zat i presentar a l’administració 
local un document d’accepta-
ció signat per aquest gestor 
autoritzat. 
UNANIMITAT
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Què ha dit la premsa?
Mango situa Polònia com un 
dels mercats clau.
La companyia tèxtil Mango 
preveu obrir sis noves bo-
tigues a Polònia al llarg de 
2019, la majoria en poblacions 
en les quals no tenia presèn-
cia. Polònia és un dels mer-
cats clau de la companyia.

Mango nomena un director 
general per reforçar l’es-
tructura.
El grup de distribució tèxtil 
Mango ha reforçat l’estructura 
directiva amb el nomenament 
de Toni Ruiz com a nou direc-
tor general. 
Daniel López i Jonathan An-
dic seguiran coma vicepresi-
dents executius i mantenen 
les responsabilitats actuals. 
El consell d’administració, 
que presideix el fundador de 
la companyia Isak Andic, es 

completa amb Carlos Costa.

Plantació de marihuana.
Un incendi en una instal·lació 
elèctrica va permetre als Mos-
sos d’Esquadra i la Policia 
Local descobrir una plantació 
clandestina de marihuana en 
una casa de la urbanització de 
Can Farell.

Ajuda per reduir les factures 
de serveis.
Un total de 173 famílies (25 de 
les quals de Lliçà d’Amunt) de 
24 municipis del Vallès Orien-
tal es beneficiaran des d’ara 
fins al juliol del programa 
d’Auditories i intervenció als 
habitatges en situació de po-
bresa energètica que impulsa 
la Diputació en col·laboració 
amb els ajuntaments de la co-
marca. 
A través de diveres visites, 

els tècnics fan una anàlisi de 
les despeses energètiques de 
cada família i de les instal·la-
cions on apliquen millores per 
reduir els consums d’electrici-
tat, aigua i gas amb accions 
com el canvi de bombetes per 
unes de baix consum, la instal-
lació d’airejadors a les aixetes 
o la millora dels aïllaments de 
portes i finestres per reduir les 
pèrdues d’escalfor. L’estudi 
de les factures permet buscar 
estalvis a partir de la reducció 
de la potència contractada o 
establint tarificacions per ho-
res. 
A banda, hi ha un component 
més social en les auditories: 
es dona suport a les famílies 
en la tramitació del bo social i 
se’ls expliquen hàbits que fa-
ciliten que hi hagi un estalvi en 
els consum d’aigua, electrici-
tat o gas al domicili. 

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.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 de nov. al 6 de desembre
M. Vela (Sant Eulàlia): del 7 al 13 de desembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 14 al 20 de desembre 
J. Torras (Bigues): del 21 al 27 de desembre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 28 de desembre al 3 de gener
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina, 
Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Tor-
ras i Lozano (Bigues)

notícies del poble

           
9-13H         145€ / semana  
9-15H         190€ / semana 
9-17H         245€ / semana 
Preu            49€ / dia 
 

CASAL NADAL HIPICA CAN XICOTA 

Carrer Pica d'Estats  nº 2 (Urb. Can Xicota) 08186 - Lliçà damunt - 
605 904 600 / 618 257 270 

Convocat el IV Premi de Treballs 
Acadèmics Consorci Besòs Tordera 
El Consorci posa en marxa el 
IV Premi de Treballs Acadè-
mics Consorci Besòs Torde-
ra, que té per objectiu pro-
moure i reconèixer la feina 
dels estudiants de Batxillerat 

i de Cicles Formatius que ha-
gin dedicat els seus treballs 
de recerca o de curs a l’aigua 
o als entorns fluvials.
Les bases del IV Premi de 
Treballs Acadèmics ja es-

tan disponibles a la web del 
Consorci: www.besos-torde-
ra.cat.
El termini per presentar els 
treballs finalitzarà el 24 de 
maig de 2019.

Martín 
García 
Rubio
26/10/18



desembre_ 2018_ 21opinió

Van passant els dies i va quedant molt clar que el govern que tenim és una amalgama de partits que no aconsegueixen fer projecte 
comú. És més evident ara que s’apropen les eleccions municipals del 2019. Tal i com passen els mesos demostren que cadascú va per 
la seva banda, hi ha tres grups a govern i cadascú va per la seva banda i per mantenir el poder, no hi ha un projecte conjunt, motiu que 
de nou justifica la nostra sortida de govern. De fet si mirem moltes de les coses que s’estan fent són temes que nosaltres vam deixar 
preparats, i els que van quedar a punt ara són incapaços de tancar. Per exemple, l’antena de telefonia mòbil a la zona de Palaudàries. 
Vam trobar l’espai i vam parlar amb els propietaris. Poc després de sortir de govern ens venien la idea que ja estava tot enllestit i ens 
portaren per aprovar al ple un conveni amb una empresa que havia de fer-ho. Què ha passat en realitat? Doncs res de res. Bé, en tot 
cas, res de nou. 

La política té com a objectiu el major bé possible i pel major nombre possible de ciutadans. Per aquests motius, explicats per 
cadascú de nosaltres a la seva manera, som socialistes.
Aquests motius de justícia social són tan antics com ho és que algú s’apropiï de més riquesa que altres. Els Socialistes estem 
dins d’aquest corrent de la història que sempre ha lluitat perquè la societat i el món sigui un món més just, on les persones no 
hagin de patir ni desigualtats, ni submissions ni guerres.
Molts que ens han precedit hi van deixar la vida o van patir presó per lluitar per aquesta utopia, per la qual cosa no hem d’acotar 
el cap ni creure que tenim culpes eternes, hem tingut errors, hem de millorar, però no som moralment inferiors a ningú ni ningú 
ens farà callar. És per això que volem agrair a la nostra militància, la seva generositat, el seu exemple, el seu suport i poder gaudir 
de la seva amistat.
Que tingueu un Bon Nadal i un millor any!

Dentro de nuestras prioridades como grupo municipal siempre ha estado la transparencia, que todo organismo público debe 
tener con los ciudadanos. Por ello, desde que entramos a formar parte del equipo de gobierno, ocupamos -entre otras- la re-
gidoría de transparencia y participación. Una de las mejores herramientas que tenemos para esta labor es: la página web de 
transparencia del Ayuntamiento; una página de la que podemos estar orgullosos, gracias al gran Trabajo que hace el equipo de 
comunicación. 
Es mucha la información que contiene, a veces puede costar un poco más encontrar una determinada información; por ello, 
trabajamos diariamente para hacerla lo más práctica y útil posible para la ciudadanía. Os invitamos a todos a visitarla y ver como 
gestiona nuestro Ayuntamiento los recursos públicos: presupuestos, sueldos, facturas, etc. Todo está ahí.
Igualmente, si algún ciudadano necesita más información de la que haya podido encontrar, solo tiene que pedirla a través de 
una instancia. La transparencia es, bajo nuestro punto de vista: imprescindible; y por ello ha sido, es y seguirá siendo la base de 
nuestro proyecto político.

S’acosten dates assenyalades en les que el nostre municipi tornarà a bullir, són dates especials en les que totes les Lliçanenques 
i els Lliçanencs mostren la seva vessant més solidària. Actes desinteressats que omplen durant aquests dies els nostres carrers, 
el Gran recapte, l’Escudella solidària, la Rifa de Nadal... són actes que tenen com a objectiu ajudar els nostres veïns més neces-
sitats. D’altres com el Gran tió, el Quinto, la Cantada de Nadales....fan possible el retrobament entre veïns. Des del nostre partit 
només volem donar les gràcies a tot aquest grup humà que durant tot l’any fan que aquest teixit associatiu sigui un dels verita-
bles motors del municipi. Gràcies a tots els voluntaris de Lliçà d’Amunt per la vostra tasca i, a la resta, encoratjar-vos a participar 
i gaudir del nostre municipi. Aprofitem aquestes dates per agermanar-nos més i per continuar construint dia a dia un Lliçà millor.
Per acabar, desitjar-vos a tots unes bones festes, bon Nadal i bon inici d’any 2019. Molta joia per a tothom!

El Partido Socialista tiene una doble vara de medir. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo con la instalación de Cámaras de se-
guridad en nuestro municipio. En marzo de 2017, el PP presentó una moción sobre este tema a la que el PSC, y  también sus socios 
ICV- EUiA, CiU y ERC, votaron en contra. En aquella ocasión, los Socialistas argumentaron que ya se estaba trabajando con la Junta 
de seguridad local y que las conclusiones aconsejaban no ponerlas. ERC votó en contra porque no veía claro un gasto tan elevado. 
ICV-EUiA se opuso ya que consideraba que las cámaras eran un paso más para recortar derechos y libertades. CiU que LIiçà tiene otras 
necesidades más importantes.
Rectificar es de sabios, y un año después, en marzo del 2018, en una pregunta sobre el tema, aprovechamos para dar “las gracias” al 
gobierno municipal por haber reconsiderado nuestra propuesta. Y es que en diciembre de 2017 la Junta de Gobierno Local aprobó el 
presupuesto presentado por una empresa para la colocación de dos cámaras en la rotonda de Can Xicota y Can Farell. Ahora espera-
mos que pronto instalen una cámara en la Carretera de Palaudries, acceso para los vecinos de muchos de los barrios de Lliçà. 
El Partido Popular les desea que pasen unas Felices Navidades y un Próspero Año 2019.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Apadrina una cistella. “Nadal per a 
tothom 2018” a Lliçà d’Amunt 
Un any més, Càritas de Lliçà 
d’Amunt prepara la tradici-
onal campanya “Nadal per 
a tothom 2018”. En aquest 
moment de crisi, volem fer 
obsequi d’un lot de productes 
nadalencs a prop de 135 fa-
mílies del nostre poble que 
passen dificultats econòmi-
ques: volem que també pu-
guin celebrar el Nadal. 
Per a fer-ho possible, neces-
sitem de la vostra ajuda. La 
de tots. Aquest any podeu 
col·laborar de tres maneres. 
La més important és apadri-
nant una cistella de Nadal, 
és a dir, amb donatius de 60 
euros, o bé mitja cistella (30 
euros). També podeu ser col-
laboradors amb donatius de 
10 euros. 
Volem fer-vos saber que els 
vostres donatius a Càritas 
de Lliçà d’Amunt, els primers 
150 euros, tenen una deduc-
ció en la vostra declaració 
del 50% de l’IRPF, o del 35% 
de l’impost de persones jurí-
diques (empreses, associaci-
ons, etc.). Els teus donatius 

desgraven més. Podeu fer 
arribar els vostres donatius a 
la Parròquia (dilluns de 19.30 
a 20.30 hores), o bé un ingrés 
al següent compte corrent 
de Càritas: ES65 2100 1912 
75 0200142179. Al teu ingrés 
posa (Càritas Nadal) Si voleu 
el rebut de donació, per a la 
vostra desgravació, ens heu 
de fer arribar les vostres dades 
fiscals a la Parròquia a l’horari 
abans indicat, o al correu de 
la coordinadora de campanya. 
Podeu escriure per al certificat 
del vostre donatiu a caritas-lli-

ca@hotmail.es.
També podeu comprar la Lo-
teria de Nadal que trobareu a 
“La Botiga Solidària de Lliçà 
Peruanitos”, a les sortides de 
Missa i el 16 de desembre, el 
dia de l’Escudella. El número 
és el 75.525.
Més informació, a la coordina-
dora de la campanya de Càri-
tas: Sra. Maria Puig Mompart 
(616 812 779). 
Fem possible un bon Nadal 
per a tothom!

Càritas Lliçà d’Amunt

opinió Entitats i Bústia del lector

Fira de l’Escudella. “Nadal 
per a tothom 2018” a Lliçà 
d’Amunt 
Un any més, Càritas de Lliçà 
d’Amunt iniciem la campanya 
“Nadal Per a Tothom 2018”.
En el marc de la Fira de Nadal, 
situada enguany a l’aparca-
ment del carrer de l’Aliança:                  
El dissabte 15 de desembre
Amb el Tió, els voluntaris de 
Càritas vendran polseres de 
llum  solidàries  per un donatiu 
de 2€  a benefici de les pane-
res nadalenques.
El diumenge 16 de desembre
Un any més, posarem a bullir 
l’olla  a les 7 del matí, amb ale-
gria i molta il·lusió per part de 
tols els voluntaris que ho fem 
possible.
La ració d’escudella serà per 
un donatiu de 3,50€.
De 10.30h a 12h, anima’t i 
apunta’t a dansar al ritme de 
la música amb l’Associació de 
Ball Fitness “Sufidance”, sota 
la direcció de la Susana Raba-
dan Montero.
I, a partir de les 12 del migdia, 
porta l’olla de casa i fes el di-
nar solidari amb la família o 
compra els tapers.
Al recinte també trobaràs la 
Loteria de Càritas Nº75.525  i 
les Espelmes solidàries del 

“Nadal per a tothom” per un 
donatiu de 2,50€.
BON NADAL PER A TOTHOM! 
Agraïments especials: Lo-
gística Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, Llenya Parramon, 
Cooperativa La Lliçanenca, 
Carns Torrents, Condis (Bas-
sa), Pastisseria El Molinet, 
Gràfiques Forte  i tots els vo-
luntaris/es de les diverses en-
titats del poble i gent a nivell 
individual. També al Grup de la 
Marató de Granollers per cedir 
-nos l’olla.

Càritas Lliçà d’AmuntHoraris de Missa 

La Parròquia del nostre poble es prepara per les celebracions nadalenques. 
Esteu tots convidats. 
Bones Festes de Nadal i Bon Any 2019 ple de pau per a tots. 

Mn. Aaron
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Concert de Nadal de la Coral l’Aliança
La Coral l’Aliança oferirà el 
tradicional concert de Nadal 
el dissabte 22 de desembre, a 
2/4 de 9 del vespre, a l’Esglé-
sia Parroquial de Sant Julià. 
A més de la Coral l’Aliança, hi 
participaran la coral “Les veus 
de Gualba” i la coral “El cor de 
la Vall” de Lliçà de Vall. 

Coral l’Aliança

Gran triomf d’alumnes de l’hípica Can 
Janás a la final Aceegi de salt d’obstacles

El diumenge 4 de novembre 7 
de les alumnes del centre van 
desplaçar-se fins a Sant Mori 
(Girona) per correr la gran final 
de la lliga Aceegi. 
Només arribar a estar classi-
ficat per la final, ja és un gran 
premi, doncs, a més a més, 
totes 7 van obtenir uns excel.
lents resultats!
La més petita de les ama-
zones, Laura Antelo, amb 

Appaloosa, va guanyar la pro-
va de 0.20, amb un recorregut 
impecable!
En la prova de 0.40, els cinc 
primers premis van ser tots per 
les nostres alumnes:
Laura Solé amb Pink Treasure 
de Janàs, primera
Aitana Fañanas amb Appaloo-
sa, segona
Marta Martí amb Dubai de Ja-
nàs, tercera

Marta Garcia amb Bogart, 
quarta
Iratxe Ruz amb Bogart, cinquena
I en la prova de 0.60, Laia 
Canut va fer un molt bon recor-
regut amb Tra Dolcet de Janás, 
quedant cinquena a la final.
Enhorabona a tot l’equip 
d’alumnes, pares i entrena-
dors! Heu fet un gran treball.

África Ortiz

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a 
través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o 
per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima 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.

Un cop arrencada la proposta 
sociocultural i participativa, des 
de Som Poble de Lliçà d’Amunt 
estem organitzant diferents jor-
nades i xerrades populars, parti-
cipatives, i amb la característica 
principal de ser a l’aire lliure.
Després de l’anterior mes de 
novembre, al qual vam parlar 
d’ecologia i medi ambient  amb 
la presentació del llibre d’en Jor-
di Navarro “República i ecolo-
gia”, el proper diumenge 16 de 
desembre a les 12:00h al Parc 
del Quiosc, tindrà lloc una nova 
activitat, aquesta vegada de 
caire informatiu i comunicatiu. 
Ens visitaran alguns membres 
de diferents diaris de periodis-
me transformador, social, crític 
i alternatiu, per explicar els seus 
projectes, la seva trajectòria, i 
la importància dels mitjans de 
comunicació alternatius actual-
ment. Comptarem amb la pre-
sència de diferents periodistes, 
participaran n’Eloi Latorre del di-
ari “La Directa”, la Laia Soldevila 
del diari “Crític” i la Laia Altarriba 

del diari “La Jornada”, que a més 
de la tasca que fan nivell perio-
dístic, tenen una gran activitat a 
les xarxes socials gràcies al seu 
treball social i compromès.
Un cop acabades les interven-
cions dels periodistes, s’obrirà 
un torn de preguntes i debat al 
públic. I vosaltres, creieu que 
és important comptar amb pro-
jectes com aquests mitjançant 
la premsa alternativa? Apro-
peu-vos per saber-ne més!
Una salutació des de Som Poble 
de Lliçà d’Amunt.
Contacte: 
sompoble.llicamunt@gmail.com

Som Poble de Lliçà d’Amunt

Col·loqui sobre premsa 
alternativa 

Activitats

SEVILLANES 
Divendres
A càrrec de Begonya. 
Horari: de 17h a 19h
Lloc: local social Ca l’Esteper
Organitza: AV de Ca l’Esteper 

L’ATENEU GASTRONÒMIC 
DEGUSTA
Diumenge 2 de desembre
Celebrant la Festa Anyal. 2 en-
trants, 1 plat de peix, 1 plat de 
carn, 1 postre i 3 vins escollits 
per la Societat Gastronòmica.
Hora: 14h; Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: 18€ socis; 23€ no socis
Venta de tiquets: oficina, bar i 
www.lalianca.cat. Places limita-
des. 
Organitza: Ateneu l’Aliança

VERMUNÓLOGOS

Dissabte 15 de desembre
3 monòlegs i un vermut. Amb 
Andreu Casanova, Tian Lara i 
Òscar Sáenz.
Horari: de 12h a 14h; Lloc: ate-
neu l’Aliança
Preu: 8€ socis; 10€ no socis 
(amb consumició inclosa)
Venta d’entrades: Atrápalo, a fi-
cina, bar i www.lalianca.cat
Organitza: Ateneu l’Aliança

TRIACONTES
Diumenge 16 de desembre
Contes. A càrrec de la Compa-
nyia De Parranda. Recomanat a 
partir de 3 anys.
Hora: 12h; Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: 3€ socis; no socis, fins 
a 11 anys, 4€; a partir de 12 
anys, 5€
Organitza: Ateneu l’Aliança



Normalment el 8 de desem-
bre, dia de la Puríssima Con-
cepció se’l col·loca en algun 
racó de casa amb una manta 
perquè no tingui fred i on se 
l’alimenta diàriament fins al 
dia que es fa cagar. Hi ha llars 
on el tió és simplement una 
peça de fusta (una o diver-
ses cadires, per exemple), un 
tros de suro, o una caixa, de 
mides diferents segons con-
vingui per l’espai i mides dels 
regals, que haurà de cagar.
Es tracta d’una tradició amb 
segles d’història, inicialment 
relacionada amb la natura, la 
fertilitat i el solstici d’hivern. 
El tió és un ritual d’origen 
rural, significa l’abundància, 
un tronc vell i sec regala de 
les seves entranyes llamina-
dures i llepolies. És l’auguri 
del renaixement de la natura 
després de l’estació hiver-
nal. Amb el temps i la desa-
parició del foc a terra de les 
llars, també ha desaparegut el 
costum de cremar-lo després 
de la cagada i també els cos-
tums al voltant de les cendres 
que quedaven. Aquestes eren 
utilitzades com a elements de 
protecció contra el llamp, les 
cuques, etc. a les cases i als 
camps.
També existeix la denomina-
ció Cagatió referida a la festa 
de fer cagar el tió. És adequa-
da per a referir-se a la festa, 
però no al tió en si mateix. La 
paraula té l’origen en les can-
çons tradicionals.
Es comença a donar menjar 
cada dia al tió, i se’l tapa amb 
una manta perquè no passi 
fred. Al Tió li agraden les ma-

teixes coses que als animals 
de peu rodó (excepte la palla), 
fruita, verdura, serradures o 
ous i tot se li ofrena cru. Tam-
bé se li dóna aigua. En realitat 
hi ha múltiples tradicions lo-
cals que a vegades preferei-
xen uns aliments o uns altres. 
El tió es fa cagar per la Nit de 
Nadal o el mateix dia 25 de 
desembre, abans o després 
de l’àpat familiar. A les cases 
amb llar de foc hi ha qui hi 
posa el tió una estona abans 
de fer-lo cagar, o mentre ho 
fa, ja que per cagar ha d’estar 
encès. Però avui en dia, com 
que a la majoria de les cases 
no hi ha llar de foc, ja no se 
l’encén. 
Per fer-lo cagar, generalment 
s’envia la mainada a resar o a 
cantar nadales a un altre es-
pai de la casa. Tot seguit se’l 
colpeja per torns o plegats al 
ritme de la cançó o vers opor-
tú, dels quals existeixen múl-
tiples variants. Aquest proce-

diment es repeteix fins que el 
tió no caga més o bé fins que 
caga algun objecte que així 
ho indica, com una arengada 
ben salada, carbó, un all, una 
ceba, o bé es pixa a terra. 
Tradicionalment, el tió mai 
no cagava objectes grossos 
(aquests ja els portaven els 
Reis) sinó llaminadures, fi-
guretes de pessebre i alguna 
joguina senzilla per als més 
petits, així com coses de 
menjar i beure per als àpats 
de Nadal i Sant Esteve, com 
torrons, xampany, figues se-
ques, mandarines, etc. Actu-
alment, però, ha pres impor-
tància en algunes llars on és 
qui obsequia a la mainada o 
a tota la família amb els prin-
cipals regals de Nadal, gros-
sos o petits, a més dels obse-
quis tradicionals. Per aquesta 
avinentesa s’acostuma a al-
çar el tió recolzant-lo en dues 
o més cadires o peces que 
permetin que cagui objectes 

més grossos. 
A més dels tions propis hom 
n’estableix a casa de familiars, 
com ara a cals avis, oncles, 
etc. de manera que els infants 
poden arribar a fer cagar més 
d’un tió. Quan els mateixos 
nens no poden fer-los cagar 
tots, s’actua semblantment al 
matí de reis en qualsevol dels 
dies successius (aprofitant 
normalment alguna de les re-
unions familiars que es produ-
eixen, com Sant Esteve o dies 
subsegüents) i la canalla tro-
ba els regals que els han estat 
cagats pel tió el dia 24 o 25. 
En diferents indrets de Ca-
talunya s’ha incorporat a les 
celebracions nadalenques 
l’Oncle Buscall, un personat-
ge que viu als boscos i que 
amb els seus cosins acompa-
nya l’arribada del tió. L’Oncle 
Buscall té cura dels tions que 
es desperten als arbres, d’on 
els despenja i els lliura a la ca-
nalla perquè els facin cagar. 

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

Telèfons

Tió de Nadal

genda genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

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

El Tió de Nadal, també dit simplement Tió, tronc(a) de Nadal, soca o xoca és un dels 
elements de la mitologia catalana. Malgrat les múltiples variants locals, la tradició 
consisteix a aplegar un tros de soca o branca gruixuda dies abans del dia de Nadal. 


