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Salutació de l’Alcalde
Ha començat sense cap
incidència detectada el
curs escolar i totes les
activitats extraescolars
del nostre poble, que no
són poques; l’oferta cada
vegada és més àmplia i
variada i això ens agrada
i intentem promoure-les.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Tenim entre aquestes
activitats extraescolars
les que són esportives
(patinatge,
bicicletes,
futbol, bàsquet, etc.) que
utilitzen
instal·lacions
municipals siguin a l’aire
lliure, com és el cas del
patinòdrom o el camp
de futbol, o les cobertes
com és el cas del pavelló, entre altres.

Volem continuar desenvolupant el teixit educatiu del nostre poble, creiem en l’educació com a
eina transformadora de
la societat i per això posem en marxa diferents
projectes
educatius.
El PFI serà una realitat
aquest mes i veurem entrar els primers alumnes
per la porta del local social de Can Xicota, transformat per unes hores,
en l’escola de segona
oportunitat que somiem
pel nostre municipi.

va posar en marxa i que
aquest any volem continuar potenciant, perquè,
tot i no ser competència
municipal, l’aprenentatge i l’evolució dels més
petits és la nostra garantia de futur.

proporcionar, perquè la
innovació educativa arribi a les aules dels més
petits i les nostres escoles estiguin sempre a
l’avantguarda de l’acompanyament dels nostres
infants.

A les escoles bressol
aquest curs començaran a aplicar els coneixements adquirits en
les formacions que durant l’any passat vàrem

Volem un poble millor,
un poble per conviure, i
apostem fermament perquè, entre altres, l’educació sigui el millor canal
per aconseguir-ho.

Les aules de les escoles continuaran tenint
els projectes de suport
Creix, que l’Ajuntament

Enquesta Ciutadana

Recicla l’oli de cuina usat?
L’Ajuntament instal·larà contenidors especials, situats estratègicament a la via pública, per apropar la recollida selectiva d’oli
vegetal domèstic a les famílies, que fins ara només podien ferho a les dues deixalleries. En la darrera enquesta ciutadana ens
hem interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques reciclen
l’oli de cuina usat.

28%
Si

El resultat ha estat que, de les 32 persones que han participat a
l’enquesta, un 72% ha contestat afirmativament; un 28% ha dit
que no; i ningú ha triat l’opció No sap/No contesta.

No
NS/NC
72%

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de
respostes.
Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 · Telèfon: 93 841 52 25 · Fax: 93 841 41 75 ·
Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat · Web: www.llicamunt.cat · Facebook: www.facebook.com/llicamunt · Twitter: www.twitter.com/llicamunt · Instagram: www.instagram.com/llicamunt
· Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19 h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
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notícies
Estrena de la nova xarxa de TLA
Les noves línies de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA), amb
recorreguts més curts per connectar millor els barris i el centre urbà,
entraran en servei el 2 d’octubre.

El proper dilluns 2 d’octubre entrarà en servei la nova
xarxa de Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA).
La regidoria de Transport públic i Mobilitat ha reestructurat
la xarxa del bus urbà per tal
de reduir el temps del trajecte dels barris al centre, que és
l’ús principal que en fan els
viatgers, a més de preveure
situacions puntuals. Els nous
recorreguts són més similars
als que es farien amb un vehicle privat.
El disseny de les noves línies
s’ha fet a partir d’un estudi
previ que va analitzar el comportament dels usuaris.
En una primera fase, hi haurà
quatre línies, que estrenaran
nomenclatura, amb una lletra
A davant del número, i que, de
moment, es faran amb la mateixa flota de tres vehicles:
- A1 (antiga LA1, però passant
per Can Rovira Nou i Can Rovira Vell en cada recorregut):
Centre-Palaudàries (de color
blau).
- A2 (antiga LA2, però sense
passar per Can Farell): Centre-La Serra (de color vermell).
En aquest recorregut, Pinedes
del Vallès, que fins ara quedava molt penalitzada per un

recorregut llarg, passa d’un
trajecte de 30 minuts a un de
només 10 minuts.
- A4 (nova, semblant a l’antiga
LA2, però amb major cobertura a Can Farell): Centre-Can
Farell (de color marró).
- A5 (antiga LA3, però s’hi afegeix un servei a demanda per
entrar al polígon de Can Montcau (hi entrarà si hi ha alguna
sol·licitud i si ningú ho demana el bus evitarà entrar-hi
reduint el temps i la despesa
del viatge)): Lliçà-Can Xicota-Granollers (de color groc).
També cal dir que s’ha remodelat el recorregut del centre
urbà.
A més, la nova xarxa de TLA
preveu línies per moments
puntuals de l’any, que s’activaran en funció de les necessitats:
- A11: variació de l’A1 que
aquest any ja s’ha utilitzat per
al servei de l’agost i el nocturn
de Festa Major.
- A22: variació de l’A2 que
aquest any s’ha utilitzat per al
servei de l’agost i el nocturn
de Festa Major.
- A12: híbrid entre l’A11 i
l’A22.
En una segona fase, a mitjan
de l’any 2018, es preveu la

incorporació d’un quart vehicle, que permetrà ampliar la
cobertura i la freqüència dels
recorreguts, concretament en
els recorreguts de tornada entre Can Salgot i el centre (A11)
i entre Ca l’Artigues i el centre
(A22).
Per aquesta segona fase també s’ha dissenyat la futura línia A6, que entrarà al sector
industrial i comercial de Can
Montcau i donarà servei fins
al barri Congost, a Granollers.
Amb aquesta línia s’incrementaran les expedicions fins a la
capital de la comarca; aquesta serà una segona línia cap a
Granollers.
Per altra banda, per facilitar
la circulació dels autobusos,
l’Ajuntament ha eliminat 10
ressalts situats en diversos
carrers per on passen les noves línies i ha remodelat la circulació d’alguns trams fentlos més àgils i segurs.
Trobareu el plànol de la nova
xarxa d’autobusos urbans i
els horaris de totes les línies
al web municipal.
Amb la posada en marxa
d’aquesta nova xarxa, també
entra en servei un nou número d’informació de TLA:
672 607 545.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.
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Canvi de senyalització del
carrer del Torrent Merdanç
L’Ajuntament, a través de la
regidoria de Transport públic
i Mobilitat, va portar a terme, a mitjan agost, un canvi
de senyalització al carrer del
Torrent Merdanç en el marc
de la proposta d’ordenació
urbana de la pastilla viària

compresa per l’avinguda dels
Països Catalans i els carrers
de Pau Claris, Anselm Clavé
i Torrent Merdanç. També es
va senyalitzar i deixar obert
al trànsit el carrer de Folch i
Torres a l’alçada del carrer de
Pau Claris.

Ana Maria

A U X I L I A R D E AY U D A A D O M I C I L I O

Servei d’atenció domiciliària
a persones en situació de dependència

Servei per hores

Tel. 697 340 421

anamariasociosanitaria@gmail.com
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Nova composició del Govern
municipal
El grup municipal d’ERC va comunicar, el passat 4 de setembre, que
deixava de formar part de l’equip de govern.
El pacte de govern signat entre
els grups municipals del PSC,
ERC, ICV-EUiA i CiU, ara fa
un any i mig, es va trencar, el
passat 4 de setembre, amb la
marxa d’ERC de l’equip de govern. D’aquesta manera, ara el
Govern municipal està format
per tres grups municipals: PSC,
ICV-EUiA i CiU (9 regidors). A
l’oposició ara hi ha ERC i PP (8
regidors).
Per tal de donar continuïtat a
les tasques del Govern municipal, des del mateix moment
de la renúncia d’ERC, l’Alcalde, Ignasi Simón, va signar els
decrets de revocació de delegacions dels regidors d’ERC i
de modificació de la Junta de
Govern Local.
En el primer moment, les competències delegades als regidors d’ERC les va assumir el
propi Alcalde. I, al cap d’uns
dies, un nou decret d’Alcaldia
reorganitzava les regidories entre l’equip de govern:
- Jordi Juárez (PSC): Hisenda;
Recursos humans; Noves tecnologies.
- Antonio Polo (ICV-EUiA): Centres cívics i locals socials; Cooperació; Atenció al ciutadà;

Comerç, consum, turisme i empresa; Ocupació.
- Manel Busquets (CiU): Esports; Transport públic i mobilitat; Companyies de serveis.
- Mariona Pedrerol (PSC): Gent
gran; Salut pública; Barris.
- Fran Sánchez (PSC): Acció
social; Educació; Joventut.
- Albert Iglesias (PSC): Cultura;
Comunicació i relacions institucionals.
- Lourdes Estéfano (PSC): Obres,
Infraestructures i equipaments;
Habitatge; Urbanisme.
- Francisco León (ICV-EUiA):
Participació i transparència;
Medi Ambient; Residus.
També es van cessar com a
membres de la Junta de Govern Local els dos regidors
d’ERC que en formaven part.

I es va modificar la composició
de la Junta de Govern Local
que, sota la presidència de l’Alcalde, ara està integrada pels
següents regidors:
- Jordi Juárez (PSC)
- Antonio Polo (ICV-EUiA)
- Manel Busquets (CiU)
- Mariona Pedrerol (PSC)
- Francisco León (ICV-EUiA)
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, quedava
pendent que d’aquests decrets
d’Alcaldia se’n donés compte
en la propera sessió plenària.
El grup municipal d’ERC va fer
públic un comunicat exposant
els motius de la ruptura on manifestava que la continuïtat del
pacte de govern no garantia
que s’acomplissin els seus objectius.

Acords presos per Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 17 DE JULIOL
Aprovació del conveni projecte Cosmos amb l’institut
Hipàtia d’Alexandria
L’institut Hipàtia d’Alexandria ha elaborat un projecte
d’atenció a la diversitat amb
el nom de Cosmos. L’objectiu

d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 3r d’ESO
que
presenten
dificultats
d’aprenentatge, desmotivació
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions
substancials del currículum
per a la seva integració escolar, social i laboral. L’Ajunta-

ment s’ha ofert a col·laborar en
el projecte Cosmos. Per això,
la Junta de Govern Local va
aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament, per als cursos
2017-18 i 2018-19, en matèria
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ESO, a través del projecte Cosmos.

Contenidors de recollida
selectiva d’oli de cuina
usat
Fins ara les deixalleries han
estat l’indret on es podia portar l’oli de cuina usat, tant la
del centre com la de Palaudàries, però els resultats de la recollida (uns 3.000 litres/any) és
millorable i, des de la regidoria
de Serveis, responsable de la
gestió dels residus, s’ha considerat necessari complementar
la recollida de les deixalleries
amb 8 contenidors situats estratègicament a la via pública.
D’aquesta manera, les famílies
tindran un punt més proper als
seus domicilis per poder portar aquest residu.
Els nous punts de recollida selectiva d’oli de cuina usat estan situats a:
- Pavelló d’Esports/Escola Lliçà d’Amunt (centre urbà)
- carrer de l’Aliança (centre
urbà)
- zona del CAP (la Cruïlla)

- carrer del Matarranya-mercat
de Ca l’Artigues (Ca l’Artigues)
- carrer de l’Empordà-supermercat Condis (Ca l’Estaper)
- Passeig de Sant Valerià-supermercat Condis petit
(Can Salgot)
- Passeig de Can Salgot-supermercat Condis gran
(Can Salgot)
- Vial de l’escola Martí i Pol
(Palaudàries).
Aquests contenidors incorporaren unes senzilles instruccions de com utilitzar-los.
També es repartiran uns petits
embuts, a les famílies que ho
vulguin, que facilitaran el dipòsit provisional de l’oli en ampolles domèstiques, fins que
es portin als contenidors.
S’espera que amb aquests
contenidors es pugui duplicar
la recollida d’oli de cuina usat
al nostre municipi.

Prevenció de la plaga
de les plantes Xylella
fastidiosa
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya
ha informat de les mesures per
evitar la introducció i propagació al nostre territori de la plaga de quarantena anomenada
Xylella fastidiosa, que pot atacar més de 300 espècies de
plantes i podria afectar greument cultius molt importants
de Catalunya, com l’olivera,
l’ametller, la vinya, els cítrics i
plantes ornamentals.
Es tracta d’un bacteri que provoca un decaïment ràpid i generalitzat de la planta, i en els
casos més greus, la seva mort.
La principal via de propagació de la Xylella és el comerç
de plantes contaminades provinents de zones on és present.

La Comissió Europea, per tal
d’evitar la introducció i propagació de Xylella fastidiosa
dins la UE, ha dictat mesures
d’emergència mitjançant la Decisió d’Execució 2015/789, que
obliga a les plantes hoste de
Xylella fastidiosa a anar acompanyades per a la seva comercialització amb el Passaport
fitosanitari CE.
Actualment, aquesta plaga
continua extenent-se pel sud
d’Itàlia, i s’han detectats focus
a França (Costa Blava i Còrsega), Alemanya, Illes Balears
i enguany també a Alacant. A
Catalunya continuem estant
lliures d’aquest bacteri.
La seva eradicació, una vegada
detectada, és molt difícil. La millor estratègia és la prevenció.
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Oficina d’Habitatge Municipal
L’Ajuntament posa en marxa l’Oficina d’Habitatge Municipal, per
gestionar totes les situacions de risc i per millorar l’habitatge al
municipi tenint en compte els programes de rehabilitació i eficiència
energètica, i el desenvolupament de Lliçà d’Amunt.
A finals d’octubre obrirà les
portes la nova Oficina Local
d’Habitatge. Tot i que obrirà
en període de proves, l’Ajuntament ja ha signat un conveni amb el Consell Comarcal
per tal que la gestió tècnica
d’aquesta oficina recaigui en
l’Oficina d’Habitatge Comarcal.
L’Oficina d’Habitatge és un
servei transversal de finestreta única on la població es
pot adreçar per fer tot tipus
de consultes sobre habitatge.
Ofereix informació individualitzada, permanent i actualitzada.
El servei estarà emplaçat a les
dependències municipals situades a la primera planta del
número 8 del carrer de Rafael Casanova. El telèfon és el
938607220 i l’horari d’atenció
al públic, els dilluns, de les 10
del matí a les 2 del migdia i de
les 4 a les 7 de la tarda, en hores convingudes.
La
Regidora
d’Habitatge,
Lourdes Estéfano, i el Regidor
d’Acció Social, Fran Sánchez,
destaquen el paper que jugarà
aquesta oficina dins del sector immobiliari del municipi,
especialment en un moment
en què l’oferta d’habitatge de
lloguer no es massa gran. Des
de l’Oficina Local d’Habitatge
es donarà informació i assessorament sobre els ajuts per a
l’adquisició d’habitatge, sobre
lloguer i sobre el parc de lloguer municipal; també es farà
la tramitació dels ajuts als adquirents.
D’altra banda, es portarà un
registre de les persones interessades en algun tipus d’informació referent a habitatge
per tal d’obtenir informació de
les necessitats de la ciutada-

nia i poder dissenyar futures
accions públiques d’habitatge.
Pel que fa a cèdules d’habitabilitat, des de l’oficina es
donarà informació i assessorament sobre els mínims d’habitabilitat i sobre tramitació de
cèdules de segona ocupació.
En relació al parc privat d’habitatge, des de l’oficina es
portarà la gestió de la borsa
d’habitatges adscrita a la Xarxa de mediació per al lloguer
social, que consisteix a portar
a terme mediació pública en
el mercat de lloguer privat per
incrementar l’oferta del lloguer
a preus moderats; es farà de
mitjancer entre propietaris,
garantint el pagament i rescabalament de danys i llogaters,
i garantint el lloguer just. Així,
es farà la gestió de la base de
dades de llogaters potencials; la localització i captació
d’habitatges per llogar; elaboració d’inventaris, contractes
i subscripció de pòlisses; seguiment de la relació arrendatària i resolució d’incidències;
mobilització d’habitatges desocupats; i gestió i tramitació
d’ajuts als propietaris que ofereixin l’habitatge en lloguer o

cessió.
Altres funcions de l’Oficina Local d’Habitatge són la tramitació d’ajuts al pagament del lloguer just de la Generalitat per
a col·lectius amb dificultats i la
tramitació de l’ajut de la Renda Bàsica d’Emancipació del
Ministeri d’Habitatge.
Durant el primer any de funcionament de l’oficina, tots
aquests serveis s’oferiran
únicament dins de l’àmbit del
nostre municipi.
El regidor d’Acció social, Fran
Sánchez, manifesta que la
nova oficina “vol treballar per
facilitar l’accés a l’habitatge com un dret reconegut a
la constitució, evitant que es
converteixi només en un article d’inversió”. “Aquest fet ha
fet augmentar els preus per
sobre del raonable, per la qual
cosa les administracions han
d’actuar”, diu el regidor.
L’Oficina Local d’Habitatge vol
canalitzar i instrumentalitzar
tota la política d’habitatge que
es fa a Lliçà d’Amunt i, amb els
acords signats fins ara amb el
Consell Comarcal, es podrà
donar un servei a l’abast de la
ciutadania.
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Prop de 8 mil euros en
ajuts escolars
Un cop valorades totes les
sol·licituds (per a 153 alumnes)
amb els criteris econòmics i
socials establerts, l’Ajuntament ha concedit beques de
material per al proper curs escolar 2017-18 a 54 alumnes,
cosa que suposa un import
total de 2.322€. Per tant, s’han
denegat 99 beques per superar els ingressos econòmics o
per manca de documentació;
tot i això, es pot sol·licitar, a
través d’una instància, una revisió de la valoració o aportar
documentació pendent fins a
30 dies després de rebre la notificació.
L’Ajuntament aposta per donar
suport econòmic a les famílies
per cobrir les despeses que es
generen a l’inici del curs escolar, així com també aposta per
la socialització de llibres, per
tal que hi hagi menys despesa

de diners.
A més, l’administració local ha
concedit 5 beques d’Escola
Bressol Municipal, d’un total de
19 infants sol·licitants, per cobrir part del cost de les quotes
d’escolarització i de menjador.
Aquestes 5 beques suposen
un import total de 5.574,91€.
Per a les 14 beques denegades també s’obre un termini de
revisió de la valoració o aportació de documentació pendent.

211 alumnes sol·liciten
ajuts de menjador escolar
A Lliçà d’Amunt hi ha hagut
211 sol·licituds d’ajuts de menjador per al curs escolar 20172018 (infantil, primària i secundària obligatòria). D’aquestes,
el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, a
través del Consell Comarcal
del Vallès Oriental, n’ha acceptat 125. Per tant, 86 han estat

denegades.
Tots els ajuts aprovats han estat actius des del primer dia del
curs.
Aquells casos que hagin quedat exclosos dels ajuts de la
Generalitat es podran revisar
i, si procedeix, l’Ajuntament
n’assumirà les despeses, com
en els darrers anys.

notícies de l’Ajuntament
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Inici d’activitats als Centres Cívics

Aquest mes d’octubre comencen la majoria d’activitats dels Centres Cívics municipals.
La programació dels Centres
Cívics municipals inclou activitats dirigides a diferents col·
lectius d’edat: infants, joves,
adults i gent gran. Les entitats
i associacions locals hi tenen
un pes important, ja que les
activitats que organitzen complementen les que es fan des
de les regidories de Centres
Cívics, Esports i Joventut.
Moltes de les activitats que
es fan ja estan consolidades,
però cada nou curs se n’impulsem d’altres per tal d’ampliar
l’oferta i atraure més persones.
Les activitats més recents són

ioga, activitats juvenils i infantils, futbol per a joves i pintura,
que han tingut molt bona acollida.
En els cursos i tallers que s’organitzen des de l’Ajuntament,
les persones en situació d’atur,
amb discapacitat i majors de
60 anys, que estiguin empadronades a Lliçà d’Amunt, tenen un descompte del 50%.
La regidoria de Centres Cívics
ha editat un programa amb
totes les activitats d’aquesta
temporada i informació detallada d’horaris i preus, que podreu trobar en els equipaments

i en el web municipals. També
podeu demanar informació en
els mateixos Centres Cívics,
on se centralitzaran les inscripcions:
- Centre Cívic Ca l’Artigues
c. de la Ribera d’Ebre, 81
Tel. 93 860 73 50
cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: de 15h a 21h
- Centre Cívic Palaudàries
c. del Segre, 65
Tel. 93 864 60 10
cc.palaudaries@llicamunt.cat
Horari: de 15h a 21h

* * FENT LA SEVA COMPRA AL NOSTRE SUPERMERCAT,
ESTALVIA PER PARTIDA DOBLE * *

AMB 1 COMPRA DE 30€ AL NOSTRE SUPERMERCAT CONSUM

REBRÀS 1 VAL DE DESCOMPTE DEL 10% EN CARBURANTS.
AMB 3 REPOSTATGES DE 30€, LI REGALEM 1 RENTAT GRATIS
OBERT 24H, 365 DIES, PREUS DE SUPERMERCAT CONSUM
GRANDS DESCOMPTES % AL GASOIL DE CALEFACCIÓ.

COMPARI PREUS,

ES SORPRENDERÀ

**Els millors preus en alimentació i també en carburants.
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El Gimnàs ofereix classes
dirigides per a infants i joves
S’han creat dos nous tipus d’abonaments, un d’infantil i un de juvenil,
que donen dret a participar a totes les classes dirigides adaptades a
aquestes edats i dins d’una franja horària determinada.
Aquesta temporada, el gimnàs
del Pavelló d’Esports ofereix
tota una sèrie d’activitats dirigides adreçades als col·lectius
d’edat d’infants i joves.
Es realitzaran classes de diferents modalitats de fitness i de
ball com poden ser jazz, steps,
hip-hop, tonificació, fitball, estiraments, pilates, zumba-tono, etc.,. que s’aniran canviant
temporalment per tal que siguin més variades.
A més, la regidoria d’Esports
ha creat dos nous tipus d’abonaments per al gimnàs, un
d’infantil i un de juvenil, que se
sumen als que ja hi havia per a
adults i gent gran.
L’abonament infantil és per a
nens i nenes de 3r a 6è de Pri-

mària i l’abonament jove és per
a nois i noies de 1r d’ESO fins
als 17 anys, edat en què ja es
poden abonar al gimnàs com a
adults.
El preu d’aquests nous abonaments infantil i juvenil és de 10€
de matrícula i de 18€ mensuals.
Aquests abonaments donen
dret a participar a totes les
classes dirigides del gimnàs
del Pavelló d’Esports adaptades a les edats d’aquests abonaments dins d’una franja horària determinada: de dilluns a
dijous, de 16.30h a 17.20h per
a joves i de 17.30h a 18.20h per
a infants.
Per a més informació i per ferne les incripcions, cal dirigir-se
al Pavelló d’Esports, de dilluns

a divendres, de 9h a 13h i de
16.30h a 22h; tel. 938607025.
Per altra banda, recordem que
el gimnàs del Pavelló d’Esports
va tornar a obrir les portes l’1
de setembre, després de l’estiu, amb activitats dirigides,
sala de fitness i la zona de
relax amb el bany de vapor i
l’hidromassatge; horari: de dilluns a divendres, de 8h a 13h
i de 15h a 22h. Durant el mes
de setembre, però, les classes
dirigides van ser més reduïdes.
A partir d’aquest mes d’octubre, ja s’iniciaran tot tipus de
classes com pilates, ioga, hipopressius, tonificació, steps,
estiraments, zumba, etc. L’horari d’aquestes classes es pot
consultar al web municipal.

Pressupostos participatius
de Joventut
El jovent pot presentar propostes per dur a terme durant l’any 2018.
Per segon any, la regidoria de
Joventut elaborarà conjuntament i de manera participativa
amb els joves a què destina
una part dels diners del pressupost municipal d’aquesta
regidoria, dins de la dinàmica
de continuar impulsant canals
de participació directa i activa
entre el jovent del municipi.
Si ets jove, tens entre 14 i 29
anys, fas vida a Lliçà d’Amunt i
creus que tens alguna proposta interessant per als i les joves del poble, presenta-la, per
tenir l’oportunitat que es pugui
realitzar durant la programació
de l’any 2018. L’activitat es pot
dissenyar individualment o bé

Forma’t +16: Treballar per
Nadal
La regidoria de Joventut continua amb el projecte Forma’t +
16, que pretén donar informació actualitzada i útil als i les joves majors de 16 anys del municipi realitzant tallers formatius
teòrics i pràctics on es parla de
diferents temes del seu interès:
estudis, recerca de feina, participació, salut, etc. (cada mes
una temàtica diferent).
Aquest curs s’inicia amb una
formació orientada a trobar
feina per Nadal. Es repassaran
diferents aspectes relacionats
amb la recerca de feina: redacció del currículum i la carta de
presentació, anàlisi de feines

Les bases que regulen el tipus
de propostes, com s’han de
presentar i com funcionarà el
procediment per a que es puguin portar a terme estan penjades al web de la regidoria de
Joventut.

de temporada, etc.
Per assistir al taller, que es farà
el dilluns 16 d’octubre a les
17.30h a la sala multimèdia de
la Biblioteca Ca l’Oliveres, només cal apuntar-se prèviament
(ja que les places són limitades).
Qui ho consideri oportú, també
podrà demanar hora per un assessorament personalitzat i així
profunditzar més en el seu cas
personal.
Per altra banda, aquest mes, el
Punt d’Informació Juvenil oferirà, com sempre, la cartellera
actualitzada, però fent especial
èmfasi en temes laborals.

Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES
Dimarts 3 d’octubre
Personalitza la tassa d’esmorzar
amb missatges positius per començar millor el dia. Quan l’acabis, te la podràs endur a casa o
regalar a qui vulguis!
Dimarts 17 d’octubre
Vols que la decoració de les teves festes i celebracions sigui
original, doncs vine al Galliner i
t’ensenyarem alguns trucs perquè sigui una festa màgica.
Dimecres 25 d’octubre
T’agradaria tenir una agenda
divertida i original? Doncs, vine
al Galliner amb la teva agenda
i nosaltres t’ensenyarem com
fer-ho!

de forma col·lectiva. Les propostes s’han de lliurar abans
del dilluns 11 de desembre, a
través del web www.espaijovegalliner.cat o presencialment
a l’Espai Jove El Galliner o a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
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SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 6, 13, 20 i 27 d’octubre
Aquest nou curs volem organitzar trimestralment una sortida o
activitats a l’era per a tots i totes
les joves del municipi. Vols participar en l’organització i triar on
anar i quines activitats, tallers,
xerrades, festes, projectes es
poden fer? T’esperem totes les
tardes dels divendres. Vine, proposa, organitza i mou-te!

TALLER DE CUINA JOVE
Dimecres 11 d’octubre
Vols aprendre a cuinar? Un cop
al mes realitzem tallers de cuina jove per aprendre receptes
fàcils i ràpides per cuinar sense
pares. Aquest mes farem pizzes
artesanes.
FORMA’T +16
Dilluns 16 d’octubre
Taller de recerca de feina per Internet. Aprofita la campanya de
Nadal i busca feina. T’ajudem a
fer-ho. Per a majors de 16 anys.
Lloc: a la sala d’ordinadors de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
* Tots els tallers comencen a les
17.30h, 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.
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Aniversari del Club de Lectura Jove
El Club de Lectura Jove “Deixa’m llegir” de la Biblioteca Ca
l’Oliveres ja fa 5 cursos que
va començar a funcionar. Per
això, aquest curs serà especial, amb moltes sorpreses.
Els joves necessitaven un espai de trobada per compartir
lectures i des de la biblioteca
es va apostar per crear-lo.
Un cop al mes, d’octubre a
juny, joves lectors d’entre 12 i
16 anys de Lliçà d’Amunt partipen en un munt de propostes
al voltant dels llibres.
Durant tots aquests anys,
s’han presentat novetats editorials de diferents gèneres,
s’han comentat lectures, s’han
fet tallers de tota mena com
per exemple la creació de raps
a partir de poesia, s’han visualitzat pel.lícules que han sorgit de grans novel.les, s’han
conegut grans autors de novel.la juvenil que han vingut al

EXPOSICIÓ: “BOLETS DEL
MONTSENY”
Del 2 al 28 d’octubre
Pintures amb pastel, de Víctor
Busquet, pintades amb dits, sense pinzell.

club a xerrar...
A les trobades no hi falten mai
llibres per a joves i materials
de la biblioteca com còmics,
àlbums il.lustrats, llibres de
coneixement i tot allò que els
pugui interessar. També és imprescindible un bon berenar,
que sempre es relaciona amb
els llibres llegits.

Però, el que realment és important del Club de Lectura
Jove és la passió compartida
per les històries que ens aporten les novel.les, el fet de poder opinar i criticar lectures, i
fins i tot començar a crear-ne
de noves; qui sap si del club
en sorgirà un futur escriptor o
escriptora.

Laboratori de Lectura: “Avui és un bon
dia per canviar el món”
El Laboratori de Lectura és
una activitat del projecte “Laboratoris portàtils de lectura”
que la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació
de Barcelona ofereix a les biblioteques que ho sol·liciten.
Els Laboratoris de Lectura són
espais de creació per a les famílies que conviden a experimentar al voltant de la lectura. En tots els laboratoris hi
ha lloc per la descoberta, per
la lectura compartida i per la
creació.
El Laboratori de Lectura que
ofereix la Biblioteca Ca l’Oliveres aquest mes d’octubre
s’anomena “Avui és un bon
dia per canviar el món”.
En aquest laboratori, es coneixeran històries de lluita i creació per embellir el món que
ens envolta; es donarà als in-

Biblioteca Ca l’Oliveres

CLUB DE LECTURA PER A JOVES “DEIXA’M LLEGIR!”
Dijous 5 d’octubre
Primer, es presentaran les reformes i adquisicions de l’espai
jove amb motiu de la celebració
del 5è aniversari del club. Seguidament, s’explicarà com funciona el club i es farà un pastís,
que es menjarà tot parlant de
les lectures d’estiu i de llibres de
cuina. A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli. Si tens entre
11 i 15 anys, t’agrada llegir i vols
passar una bona estona, informa’t d’aquest club a la biblioteca. Cada primer dijous de mes.
Hora: 18h
CLUB DE LECTURA
Dimarts 10 d’octubre
Tertúlia del llibre El guardián invisible de Dolores Redondo. A
càrrec de Lola Tresserras. Si vols
apuntar-te al Club de Lectura o
venir a alguna de les tertúlies,
posa’t en contacte amb la biblioteca.
Hora: 18.30h
TALLER CREATIU: “TALLER
DE TARDOR”
Dimarts 17 d’octubre
Amb estris de fusta i material
que trobem a la natura farem un
titella molt divertit. Per a nens i
nenes de 4 a 12 anys.
Incripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 d’octubre. Places
limitades.
Hora: 17.30h

fants la possibilitat d’intervenir
poèticament en el seu entorn
i compartir els seus desitjos i
utopies; i es reivindicarà la bellesa, la poesia i les paraules
com a vies per a la millora del
món que ens envolta.
Vine a canviar el món amb nosaltres!

Tots aquells i aquelles que
creguin que viure en un món
millor és possible, queden
convocats. S’analitzaran realitats diverses, es donaran a
conèixer accions interessants
i es decidirà com es pot actuar per embellir el nostre entorn.

NIU DE PARAULES: “BOCINS
DE CANÇONS!”
Dissabte 21 d’octubre
Activitat que parteix de la música, les cançons, les moixaines
i les cantarelles, que són un recurs insubstituïble per al desenvolupament dels infants, perquè

hi incideix d’una manera natural.
A càrrec d’Anna Farrés. Adreçat
a famílies amb infants fins a 3
anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 d’octubre. Places limitades.
Hora: 11h
CONTES AL VOL: LABORATORI DE LECTURA “AVUI ÉS UN
BON DIA PER CANVIAR EL
MÓN”
Dissabte 28 d’octubre
Atenció! Tots aquells i aquelles
que creguin que viure en un món
millor és possible, queden convocats. S’analitzaran realitats
diverses, es donaran a conèixer
accions interessants i es decidirà
com es pot actuar per embellir el
nostre entorn. Adreçat a infants
de 4 a 9 anys, acompanyats de
les seves famílies.
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 d’octubre. Places limitades.
Hora: 11h

XERRADA SOBRE BOLETS
Data per confirmar
A càrrec de Ramon Pascual, autor de la Guia dels bolets dels
Països Catalans, un referent en
el camp de la divulgació micològica.
Hora: 18.30h
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Inauguració de les obres de
pavimentació de La Sagrera
En el marc de la Festa Major va tenir lloc la inauguració de les obres
de pavimentació del barri de La Sagrera, al nucli antic.
En el marc de la Festa Major, el
diumenge 10 de setembre, va
tenir lloc la inauguració de les
obres de pavimentació del barri
de La Sagrera, al nucli antic. Les
autoritats locals van fer l’acte
simbòlic de tallada de cinta a
l’encreuament del carrer Major
amb el carrer de Mn. Blancafort
i, seguidament, a la plaça de la
Font, hi va haver parlaments.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que feia molt de temps que no
es feien obres en aquesta zona
i que era un compromís que tenia l’Ajuntament amb els veïns,
als quals va agrair la seva paciència. ”Aquest barri s’ho mereix”, va concloure.
A continuació, es va fer un recorregut per la zona que va
acabar amb un aperitiu acompanyat del grup musical Dick
Them Jazz.
A l’agost van finalitzar les obres
de pavimentació del barri de
La Sagrera, al nucli antic (els
carrers Major, Mossèn Blancafort i Sant Julià, i la plaça de la
Font), que havien començat a
l’abril. A més de la pavimenta-

octubre _ 2017_ 9

Rescissió del contracte amb
l’empresa constructora del
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
Donat el retard en l’execució
de les obres de construcció
del nou Casal de la Gent Gran
de Palaudàries, durant el mes
de juliol es va iniciar l’expedient de rescissió de contracte
amb l’empresa Axis Patrimoni, SL.
En data 31 de juliol va finalitzar
el termini per presentar al·legacions per part de l’empresa
constructora i no es va tramitar
cap documentació.
En el moment de tancar l’edi-

ció d’aquest butlletí estava
previst que en el Ple del 28 de
setembre s’aprovés definitivament la rescissió del contracte, per tal de poder iniciar el
procés de contractació d’una
nova empresa que continuï les
obres.

Nou programa de formació
i suport per a les famílies

ció (s’han col·locat 2.310,69 m2
de llamborda), aquestes obres
han contemplat el soterrament
parcial del cablejat aeri (telèfon,
baixa tensió, enllumenat públic
i cablejat de la pilona) en el tram
inferior del carrer Major fins al

REFORÇ ESCOLAR
Primària - ESO - Batxillerat
Selectivitat - Cicles Formatius

FORMACIÓ D’ADULTS
Preparació Proves d’Accés Cicles
Formatius G.M. I G.S. i Universitat
Comptabilitat - Informàtica - Dibuix
Francès - Alemany - Català - Tallers

carrer Sant Julià, i de l’enllumenat públic en un tram del carrer
de Mossèn Blancafort.
Les obres han anat a càrrec
de l’empresa Obres Ortuño
SL per un import de 135.100€
més IVA.

PSICOPEDAGOGIA
Dificultats d’aprenentatge,
del llenguatge oral i escrit
(TDA-H, TEA, TGD, Dislèxia,
TELL.)
Acompanyament familiar
***********************************

Tècniques d’estudi

Aquest mes d’octubre comença una nova edició del Programa de Formació i Suport per a
les Famílies. El programa per
aquest curs escolar 2018/2010
s’inicia amb una xerrada que
porta per títol “Les famílies i
l’èxit educatiu dels nostres fills
i filles” per a famílies amb fills
i filles de 1r de Primària a 2n
d’ESO.
L’objectiu d’aquesta xerrada

és parlar sobre els aspectes de
l’educació familiar que intervenen directament en l’èxit educatiu d’infants i joves, i donar
propostes d’actuació concreta
per a pares i mares.
La xerrada es farà en dues sessions, els dimarts 3 i 10 d’octubre, a les 18.30h, al primer pis
de l’edifici municipal situat al
número 8 del carrer de Rafael
Casanova.

MEDIACIÓ
Escolar i Familiar
Comunitària i veïnal.

ASSESSORAMENT LEGAL
Civil - Familiar

Acadèmia
Centre de formació, suport acadèmic i psicopedagogia
Carrer La Sagrera, 24
www.academiainformat.cat
08186 Lliçà d’Amunt
Tel. 93 841 46 12– 93 841 58 39
cooperativainformatcentreforma@gmail.com
APARCAMENT A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

“Pas a pas, al teu costat”
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Visites teatralitzades a la
Biblioteca

Concurs fotogràfic
Calendari 2018

Per commemorar el 7è aniversari de la Biblioteca Ca l’Oliveres,
aquesta Festa Major s’hi van fer visites teatralitzades relacionades
amb el conte de la biblioteca.
La Biblioteca Ca l’Oliveres celebra aquest setembre el setè
aniversari. Per commemorar-ho, va organitzar una activitat molt especial.
Durant la setmana de Festa Major van tenir lloc visites
teatralitzades a la masia Ca
l’Oliveres, relacionades amb el
conte “La masia de les paraules”, editat pel 5è aniversari de
la biblioteca.
Aquestes visites van posar
en relleu, una vegada més, la
història local de l’edifici i van
introduir una nova manera de
veure i viure la biblioteca.
Els visitants van descobrir, a
través de les explicacions dels
masovers Pepitu i Pepita, que
l’edifici que ara acull la Biblioteca Ca l’Oliveres havia estat
una masia on s’havien allotjat
diferentes famílies. Alguns dels
visitants van recordar aquestes famílies i les estances que
hi havia a la masia on ara hi ha
les sales de la biblioteca i, a
mesura que s’anava explicant
la història, hi afegien alguna

anècdota d’aquella època.
Per altra banda, per completar la commemoració del 7è
aniversari de la biblioteca, si

hi feies préstec entre el 4 i el
30 de setembre, entraves en el
sorteig de dos lots plens de llibres per a totes les edats.

Recordem que l’Ajuntament
ha convocat el Concurs Fotogràfic Calendari 2018 amb la
finalitat d’il·lustrar el calendari que editarà l’administració
local per l’any vinent i que es
distribuirà a totes les llars del
municipi.
La temàtica del Concurs Fotogràfic Calendari 2018 és “Lliçà
d’Amunt, un poble per viure”,
lema estrenat l’any passat a
partir del canvi d’imatge corporativa de l’Ajuntament. Es
poden presentar fotografies de
paisatges, patrimoni, festes,
etc.
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat,
que visqui, senti i/o estimi Lliçà
d’Amunt. Podran participar-hi
les persones majors d’edat
o que essent menors d’edat
comptin amb l’autorització del
seu pare, mare o tutor legal, ja

que la identitat dels guanyadors/es farà pública.
La data màxima de lliurament
de les obres serà el divendres
27 d’octubre a les 12h.
Es premiaran les tretze millors
fotografies. El premi consistirà en la reproducció de les
fotografies guanyadores en el
calendari que editarà l’Ajuntament per al 2018 i que es distribuirà a totes les llars del municipi. El nom dels autors i les
autores de les fotografies serà
publicat en el calendari.
La fotografia escollida per a la
portada rebrà un val de 100€
per adquirir material fotogràfic
a la botiga Casanova Foto.
El veredicte del jurat es farà
públic el dimarts 31 d’octubre
a la web municipal i a les xarxes socials.
Les bases d’aquest concurs
fotogràfic es poden consultar
al web municipal.

notícies de l’Ajuntament
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Galeria de fotos de les 24 Hores

41 Team guanya la 38a
edició de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors

El segon i el tercer classificat acaben tots dos a quatre voltes del
primer i amb dos segons de diferència entre ells.
Després de 24 hores ininterrompudes rodant al límit sense
parar, només per fer gasolina,
demostrant la seva resistència
i la de les seves màquines, en
un circuit molt tècnic i exigent,
l’equip 41 Team integrat per
Garcia Vico, Luengo, López
i Ibáñez, amb 486 voltes, es
va proclamar guanyador de
la 38a edició de les 24 Hores
Internacionals de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del
Tenes-Gran Premi Barnasfalt,
organitzades pel Grup 24 Hores i celebrades el cap de setmana de l’1 al 3 de setembre,
en el circuit que es munta per
a l’ocasió al Pinar de la Riera,
on enguany van participar 35
equips i 140 pilots.
L’equip favorit inicialment, el
Gass Racing capitanejat per
l’Oriol Mena, va tenir problemes
mecànics i va acabar en desena posició, però va guanyar el
premi a la volta més ràpida.
Aquesta edició va comptar,
una vegada més, amb nombrosos pilots locals, alguns
dels millors pilots de les especialitats de Motocross i Enduro
a escala nacional i internacional, i també quatre equips estrangers.
El segon classificat va ser
l’equip Powerad By JG, de
Batlles-Batlles-Tillo-Mataró,
a quatre voltes de diferència
respecte al primer classificat. I en tercer lloc va quedar
l’equip Autoescola Granollers
Motos MRW, de Martí-Martínez-Ruiz-Abellà, amb les mateixes voltes, a dos segons del
segon classificat.
A més, el Team Duran-Bugada
neta es va emportar el primer
premi de la categoria de la Vall

del Tenes i 2F/MMR France, de
França, el primer de la categoria internacional.
També van pujar al calaix dels
vencedors, l’equip Team Motorottobcn com a guanyadors
del Grup 2 (motocicletes automàtiques de 50cc refrigerades
per aire) i els pilots del Team
Martínez com a vencedors de
la categoria de la Promocup
2T (ciclomotors de marxes
amb motor i bastiment de ciclomotor).
També van pujar al podi, per
tal de rebre un reconeixement,
l’equip Gass Racing Fèmines,
integrat per quatre pilots femenines, i l’equip GCR Master 40,
de pilots de més de 40 anys.
La prova d’enguany va incloure
algunes novetats. Es va passar
de dues a sis motoritzacions
disponibles pels equips i es va
incorporar un sistema de reg automàtic. Hi va haver com el nou
sistema de cronometratge online, que va permetre als equips
disposar de tota la informació
de la cursa en temps real.
Tots els equips van demostrar un
excel·lent nivell de pilotatge i de
preparació de les motocicletes,
que van rodar amb seguretat en
un circuit de terra molt tècnic i
competitiu amb nombrosos revolts, canvis de rasants i irregularitats de terreny.
Durant tot el cap de setmana, milers de persones es van
apropar fins al circuit del Pinar
de la Riera per seguir la cursa en directe i participar en
les múltiples activitats que els
organitzadors, el Grup 24 Hores, van preparar per a aquests
dies de la gran festa internacional de la motocicleta de Lliçà
d’Amunt.

Com sempre, la zona del Pinar
de la Riera es va omplir d’activitats paral·leles a la cursa com
una fira a la zona del village i
un complet programa d’activitats lúdiques i culturals, amb
espectacles infantils i per a
adults. Com cada any, algunes
d’aquestes activitats van tenir
caràcter solidari, com la donació a una ONG de la recaptació
de la “macro tirolina” que travessa part del circuit.
Les 24 Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes és una prova
oberta únicament a motocicletes amb un cubicatge no
superior als 50cc, amb un 2%
de tolerància, fet que sumat
a les característiques del circuit, la durada de la cursa, la
singularitat de ser convocada
i organitzada per una organització no professional amb el
suport de tota la població de
Lliçà d’Amunt i el fet de ser
l’única que acull en una mateixa graella de sortida pilots
de motocròs, enduro i asfalt
professionals i amateurs, la fan
una prova única.
El president del Grup 24 Hores,
Francesc Padró, va felicitar a
tots els equips participants, als
patrocinadors i també als voluntaris, prop de 200, que durant els mesos previs a la prova, treballen incansables per a
l’èxit de la cursa. L’Ajuntament,
que dóna suport a aquest acte,
també agraeix a l’organització
i a totes les persones implicades la seva dedicació, que ha
fet que, un any més, aquesta
cursa, convertida en referent
del món del motor, hagi esdevingut una festa emblemàtica
del poble i un impacte turístic

L’equip guanyador de la categoria absoluta en el podi.

Moment de la cursa.

Sortida.

Arribada.

i econòmic per a la zona, amb
un gran èxit de participació i
públic (hi passen el doble de
persones que el cens actual de
Lliçà d’Amunt).
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
ser l’encarregat de baixar la
bandera i donar la sortida de
la cursa que com és habitual es va fer a l’estil Le Mans,
amb els pilots corrents cap a
les seves motocicletes per ser

els primers a iniciar la cursa.
Van acompanyar l’alcalde, el
regidor d’Esports, Manel Busquets, el president del Grup
24 Hores, Francesc Padró,
organitzadors de la cursa i patrocinadors. Abans de l’inici,
però, es va guardar 1 minut
de silenci en record del pilot
Enric Saurí; el president de les
24 Hores va fer lliurament d’un
ram de flors a la seva mare.
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Galeria de fotos de la Festa Major

La Festa Major 2017, una festa major molt
participativa
Els lliçanencs i lliçanenques van sortir al carrer i van participar activament d’una gran varietat d’activitats, més de
80, per a petits i grans, entre les quals algunes novetats.
La Festa Major 2017 va començar el dijous 7 de setembre amb la segona edició de la
Festa dels colors (Holly Dolly) i
el Pregó, i va acabar el dilluns
11 de setembre amb l’estirada
del tractor i el veredicte de La
Juguesca, la tradicional gimcana de proves on participa tot
el poble dividit en cinc colles
rivals. Però, els dies previs (dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6),
a la tarda es van fer activitats
infantils i a la nit cinema a la
fresca, a més d’alguna prova
de La Juguesca.
La programació d’enguany va
comptar amb més de 80 activitats dirigides a gent de totes
les edats, entre les quals es van
recuperar el castell de focs i el
trenet de Festa Major.
El dijous 7 de setembre a la tarda es va donar inici a la Festa
Major amb la segona edició
de la Festa dels Colors (Holly
Dolly) i al vespre a la Biblioteca Ca l’Oliveres es va fer el
pregó de Festa Major a càrrec
de Maria Soley, guanyadora
del premi Lliçanenc de l’Any
2017. Maria Soley, com a reconeguda biòloga, va iniciar el
pregó explicant la història de
la vida, va demanar de vetllar
per un món més sostenible i
de preservar la capa d’ozó, i
va enllaçar amb les seves vivències d’aquests dies festius,
per acabar desitjant a tothom
una molt bona Festa Major; en
dos moments del pregó la va
acompanyar un guitarrista amb
dues peces musicals, “Gracias
a la vida” de Violeta Parra i una
música festiva tradicional. L’acte de lectura del pregó va estar
amenitzat per dos alumnes de
l’Escola de Música de la Vall del
Tenes, Àlex Martín al violí i Marco Cuesta al violoncel. El regi-

Espectacle infantil “Glof”.

Cinema a la fresca.

Espectacle infantil “Post”.

Holly Dolly.

Pregó.

Pregó.

Foodtruck stret.

Nit de monòlegs.
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Festa Major 2017
La colla Skando va ser la guanyadora de La Juguesca. Bisky va aconseguir el segon lloc. En tercer lloc es va
classificar la colla Spòrting l’Olla. El quart lloc va ser per Can t’Implora i el cinquè per Concos.
dor de Cultura, Albert Iglesias,
també va fer un breu discurs
on va dir que la Festa Major de
Lliçà d’Amunt ha sabut preservar els elements que la singularitzen i que connecten amb la
història del poble, però també
ha estat capaç d’actualitzar-se
i, sobretot, ha sabut fer de la
festa una oportunitat magnífica
per a la convivència i la participació ciutadana. Iglesias va
agrair el dinamisme de les entitats locals, les aportacions de
les quals fan que la Festa Major
sigui millor cada any, i va manifestar que, entre tots i treballant
units, aconseguirem fer una
gran Festa Major i també un
Lliçà d’Amunt encara més gran.
Un cop acabat el pregó, es van
llençar alguns focs artificials
que simbolitzaven l’inici oficial
de la Festa Major i es va fer un
brindis amb cava, vi o refresc
amb tothom que es va apropar
a l’espai. En aquell moment,
malgrat les quatre gotes que
van caure, es va obrir el “foodtruck street”; l’era de la biblioteca es va omplir de caravanes
on oferien menjar de tot tipus,
que es podia gaudir al mig del
l’era amb acompanyament musical, i, per finalitzar, va tenir lloc
un espectacle de monòlegs. A
més, una de les novetats de la
Festa Major d’aquest any, es
va dur a terme aquesta nit a la
pista coberta del Pavelló d’Esports: els joves van poder gaudir de l’Splash paint party.
El divendres 8 de setembre,
festiu local, al matí hi va haver
l’splash slide (un tobogan gegant per on lliscar amb flotador) i inflables aquàtics (gràcies
a Lliçà Peruanitos) a l’aparcament del Pavelló d’Esports, i
a la tarda es va obrir L’Embarraca’t, l’espai del Pinar de la
Riera gestionat per entitats del
municipi on s’oferia menjar i

Splash Slide.

Sopar de les Àvies.

Sopar de les Àvies.

Sopar de les Àvies.

Nit Jove.

La Juguesca: Cinquens de final.

Festa d’Homenatge a la Vellesa.

Festa d’Homenatge a la Vellesa.
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Festa Major 2017
La reconeguda biòloga Maria Soley, guanyadora del Premi Lliçanenc de l’Any 2017, va ser l’encarregada de fer el
Pregó, que va iniciar explicant la història de la vida i va acabar desitjant a tothom una molt bona Festa Major.
beure i on també es van oferir
activitats i concerts; la primera
nit hi va haver la Nit Jove on
van actuar Slap, el grup de música guanyador del concurs de
bandes Contraband, Dreadfyah
Feat Romesco Selectors, Pure
Nigga, Rapsusklei i Romesco
Selectors. I, a les 21h, a la plaça de Catalunya, es va celebrar
la 31a edició del Sopar de les
Àvies.
El Sopar de les Àvies va comptar amb la participació de 60
àvies del poble, que van cuinar
per a 550 comensals reunits al
sopar, entre els quals les autoritats locals i un convidat especial, la identitat del qual sempre
és una sorpresa, igual que l’espectacle final. El convidat especial d’enguany va ser l’actor
David Janer, famós per ser el
protagonista de la sèrie televisiva “Águila Roja”, que és veí de
Lliçà d’Amunt. I, l’espectacle final, musical, va anar a càrrec de
dues cantants d’òpera, Susanna del Saz i Elena Martinell. En
els parlaments, l’Alcalde, Ignasi
Simón, va dir que el Sopar de
les Àvies, sense perdre l’essència i la singularitat dels orígens,
ha sabut adaptar-se perfectament als nous temps i que l’èxit
principal està en l’excel·lència
dels menjars que preparen les
àvies amb receptes que han
passat de generació en generació; a totes elles va donar-los
les gràcies així com a les àvies
que formen part de la Comissió del Sopar de les Àvies, i els
va dedicar un brindis a totes.
Per la seva banda, el regidor
de Cultura, Albert Iglesias, va
dir que aquest acte té un títol,
el Sopar de les Àvies; té un fil
conductor, la cuina; i té un protagonista, les 60 àvies que hi
participen, que alhora també
són les escriptores d’aquesta
història que ja va pel capítol 31;

Trenet.

Fira d’atraccions.

Concert.

La Juguesca: Cercavila de carrosses.

Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac.

Melé de botxes.

Trobada de bandes.

Cercavila de gegants i geganters.

notícies de l’Ajuntament

octubre _ 2017_ 15

Festa Major 2017
El Sopar de les Àvies va comptar amb la participació de 60 àvies del poble que van cuinar per a 550 comensals,
entre els quals un convidat especial, l’actor David Janer.
Iglesias va encoratjar les àvies
a continuar escrivint capítols
i preservar en el temps el Sopar de les Àvies. El regidor de
Cultura va finalitzar el discurs
convidant als comensals a
degustar els plats cuinats per
les àvies i, d’aquesta manera, recordar la infància, viatjar
pel país a través dels sabors i
reivindicar la gastronomia de
casa nostra.
El dissabte 9 de setembre es
va celebrar la 41a edició de la
Festa d’Homenatge a la Vellesa, que va aplegar 480 participants, en un migdia plujós.
Aquest acte vol rendir un merescut homenatge a la gent
gran de casa nostra, en reconeixement al treball de tota una
vida i als valors que representen i transmeten (esforç, justícia social, defensa a ultrança
de la família i manteniment de
la memòria històrica, els costums i les tradicions del nostre
poble). L’Alcalde, Ignasi Simón,
va agrair a la gent gran la col·laboració, de manera voluntària i
altruista, amb el Banc d’Aliments, el repartiment de menjar i altres serveis que s’ofereixen des de la regidoria d’Acció
Social. L’acte es va centrar en
un dinar, que va acabar amb
una actuació de ball en línia
a càrrec de la colla Amics del
Ball en Línia. Seguidament, els
avis i àvies del nostre poble i
tothom qui ho va desitjar van
poder gaudir d’un concert amb
la Chatta Orquestra, que també
va amenitzar el ball a la nit; tot
i que aquests dos actes es van
traslladar al Pavelló d’Esports
per les inclemències del temps.
Aquest dia al vespre es va dur
a terme la Cercavila de carrosses de La Juguesca i, a la nit, a
L’Embarraca’t, un concert amb
Status Tutis i el Vaparir Tour de
Ràdio Flaixbac.

Correfoc.

La Juguesca: Far far west.

Ball.

Embarraca’t.

Ball de Gitanes.

La Juguesca: Swwimming pool challenge.

El laberint.

La Juguesca: Estirada del tractor.
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Festa Major 2017
Com a punt i final de la Festa Major, Lliçà d’Amunt va tornar a gaudir d’un Castell de Focs, un espectacle pirotècnic
que va ser la delícia de tothom.
El diumenge 10 de setembre
al matí vam tenir gegants, a
més d’una trobada de bandes
de música, i al vespre, diables.
Aquest dia a la tarda hi va haver el segon concert de Festa
Major, a càrrec de l’Orquestra
Metropol, que també va ser
l’encarregada de fer el ball a
la nit. A l’Embarraca’t ens van
acompanyar els grups de música Strombers (en substitució
d’Itaca Band, que a darrera
hora va suspendre la seva gira)
i Hey! Pachucos, i el DJ Pausa.
El diumenge es va recuperar el
servei de trenet que connectava els diferents punts neuràlgics de la Festa Major, que
també havia de circular dissabte, però la pluja no ho va permetre.
El dilluns 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al
matí es van fer els actes oficials
de la Diada. A la tarda, hi va haver una activitat per a totes les
edats anomenada “El laberint”,
una instal·lació de gran format
que plantejava un repte i on el
que sabies i el que feies creava
el teu propi camí. I els dies de
Festa Major van acabar amb un
recuperat espectacle pirotècnic
i la prova de l’Estirada del tractor i el veredicte de La Juguesca, que les diferents colles del
poble havien disputat des del
dilluns 4 fins al dilluns 11. La colla guanyadora de La Juguesca
2017 va ser Skando (amb 46
punts), seguits de Bisky (amb
37 punts) i Spòrting l’Olla (amb
25 punts); en el quart i cinquè
lloc, Can t’Implora (24 punts) i
Concos (20 punts).
A més, al llarg de tots els dies
de Festa Major, hi va haver torneigs de diferents disciplines
esportives: billar, karate, botxes...
També cal dir que enguany la
Fira d’atraccions va canviar

Espectacle pirotècnic.

La Juguesca: Veredicte de La Juguesca.

d’ubicació i el nou emplaçament va ser el camp del costat de l’INS
Lliçà.
La Festa Major 2017 es va poder seguir a les xarxes socials amb

l’etiqueta #Lliçàdefesta i els lliçanencs i lliçanenques podien participar en un concurs d’Instagram mostrant a través d’imatges etiquetades de la mateixa manera com vivien la Festa Major.

Diada Nacional de Catalunya

El dilluns 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es van fer els actes oficials de la Diada. Es va hissar la Senyera al so del
Cant de la Senyera a càrrec de la Bandeltenes; es va llegir un manifest institucional a càrrec de la Lliçanenca de l’Any, Maria Soley; es va fer una ofrena floral al Monument del Tricentari; i es va finalitzar amb el cant d’Els Segadors a càrrec de la Bandeltenes.
Prèviament, hi va haver una ballada a càrrec del Ball de Gitanes.
El manifest institucional parlava de l’Onze de Setembre com un dia en què el poble català surt al carrer per reivindicar l’avenç
dels drets nacionals i socials de Catalunya, una Catalunya que s’ha de pensar, defensar i construir sencera, sense exclusions i en
llibertat.

Hissada de la Senyera.

Lectura del Manifest.

Ofrena floral al Monument del Tricentenari.

Cant d’Els Segadors.
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Grups
Municipals

No només hi ha una manera de lluitar, defensar i estimar Catalunya. Els i les socialistes hem treballat sempre per transformar-la
lluitant pels drets dels ciutadans i ciutadanes. Volem una Catalunya capdavantera en Educació i Sanitat Pública, que garanteixi el
dret a un habitatge digne i defensora dels drets socials. Els i les catalanes som una societat plural i diversa. Ens neguem a acceptar
que hi hagi una visió única de Catalunya i d’Espanya. No ens deixarem limitar entre els extrems del blanc o el negre, del “amb mi”
o “contra mi”.
Tant la Generalitat com el Govern central porten anys maltractant els Ajuntaments, asfixiant-los i reduint els ajuts als serveis que
afecten directament als nostre veïns i veïnes. No acceptarem que ara ens vulguin fer còmplices de la seva guerra de banderes. El
PSC respectem totes les opcions polítiques, però que no comptin amb nosaltres. Seguirem treballant per trobar una sortida basada en el diàleg, la negociació i el pacte per superar la crisi institucional, garantint la seguretat i la llibertat del municipi i governarem
democràticament, amb responsabilitat i rigor al servei dels lliçanencs i lliçanenques als quals ens devem.
El día 4 de Septiembre, justo antes de la junta de gobierno, ERC nos hacía conocedores de su decisión de abandonar el gobierno
municipal. Desde nuestro grupo municipal fuimos los que más fuertes apostamos por un gobierno lo más amplio posible, debido
a los grandes cambios que afrontaba nuestro pueblo en estos 4 años. El proyecto de crear un centro del pueblo más compacto
y cálido para poder pasear, y dejar de ser esa zona de paso que parte la carretera, era muy ilusionante. Un pueblo donde ninguno de los vecinos de sus barrios se sienta ciudadano de segunda. Para acercar y compactar el pueblo, nuestro gran proyecto
giraba y gira entorno a Can Malé (Biokit). Siempre hemos visto este proyecto de manera ilusionante, debido a la cantidad de
usos públicos que se le pueden dar a esas instalaciones y el papel fundamental que puede tener como enlace entre centro urbano y barrios. Desde EUiA seguiremos trabajando dentro del gobierno para llevar a cabo los compromisos que adquirimos con
nuestros/as vecinos/as cuando nos presentamos a las elecciones. Deseamos a los compañeros/as de ERC que su decisión sea
acertada, y desde el respeto, esperamos que su labor de oposición sea constructiva y pueda ayudar a este equipo de gobierno
a hacer mejor el día a día de los vecinos/as de Lliçà d’Amunt. Gracias por vuestro trabajo.
La majoria dels municipis tenen un centre de la vila que cohesiona als seus ciutadans i que permet ser un distintiu per als visitants. A Lliçà s’han fet intents per dur a terme un projecte similar, amb diferents alternatives, però sense gaire èxit. Des del
PDeCat vam apostar en el nostre programa per un projecte integrador i inclusiu per a tots els barris del nostre municipi.
Proposem aprofitar els equipaments existents a partir del carrer Anselm Clavé, anomenat “Lliçà Centre”, al voltant de l’Ajuntament, plantejant la creació d’una nova plaça polivalent entre els carrers Torrent Merdanç i Dr. Bonet amb funció d’aparcament,
que esdevingui la plaça de la vila i que sigui punt de referència per a tots el lliçànencs, i al mateix temps dissenyar, des de l’àmbit
públic, els espais necessaris perquè actuïn com motor de la iniciativa privada i, per tant, punt d’inici del creixement d’aquest
centre.
Volem fer aquest projecte perquè estem convençuts que una vila com la nostra ha tenir un centre neuràlgic, que funcioni com a
eix de confluència de tots el vilatans.
ESQUERRA
REPUBLICANA

Hem estat uns mesos compartint espai al govern amb altres grups municipals i estem satisfets d’haver-hi pogut treballar. Aquestes darreres setmanes, però, hem sortit de govern i tornem a liderar l’oposició. Considerem que hem de tenir la llibertat per actuar
en funció del que creiem millor pel municipi, sense haver de mantenir equilibris dins del govern. Reprenem la feina de proposta i
control. Vetllem per a que els projectes que hem pogut consensuar amb totes les altres forces municipals tirin endavant. Tanmateix, amb la llibertat que ens dóna estar fora de govern, volem poder incidir en temes molt importants també, com el control de
les despeses, la transparència en la contractació, el destí dels ajuts socials. Tenim la llibertat d’intervenir en tota la gestió. Volem
que cada acció municipal doni comptes de l’objectiu i el resultat. Sabem que l’ajuntament engega moltes actuacions municipals,
però no avalua quin resultat tenen realment. Aquesta avaluació és imprescindible per a què tothom pugui valorar si l’acció de
l’ajuntament s’encamina al servei de tots.

No dejarán nunca de sorprendernos las incongruencias y contradicciones de algunos partidos que hoy siguen formando parte
del gobierno municipal de Lliçà d’Amunt. Otros también las tienen, como los señores de ERC, pero al menos han decidido salir
del gobierno, rompiendo un pacto que era antinatural. En cambio, el PDEcat se ha quedado. Y también el grupo de ICV-EUiA
sigue en un acuerdo que, como no nos cansamos de decir, sólo se firmó como cordón sanitario para apartar al PP. Lo que nos
sorprende es que sigan en el gobierno después de la bochornosa escena vivida en el pasado pleno municipal en que un concejal de ICV insultó y acosó a un miembro de la ANC y de la CUP que se manifestaba desde el público. No es que pretendamos
defender la posición de este miembro de la CUP. Lo que nos sorprende es la falta de coherencia e hipocresía del concejal de
ICV-EUiA, que no hace demasiadas semanas nos estaba dando lecciones sobre el trato a los trabajadores municipales. Ellos sí
que necesitan lecciones, pero de coherencia y educación.
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Entitats i Bústia del lector

Carta de comiat de la Comissió de
Festes
Amics, col·laboradors i veïns,
Com heu vist durant aquesta
Festa Major, la Comissió de
Festes no ha col·laborat amb
el Formigueig com ha estat
habitual els darrers anys.
Hem dedicat 12 anys de les
nostres vides a treballar per
al poble de manera desinteressada, sense ànim de lucre ni voluntat política, com
marquen els nostres estatuts.
Hem intentat sempre fer les
activitats amb un cost reduït,
compensant-ho amb imaginació i molta dedicació, perquè
crèiem que era bo per Lliçà
d’Amunt. De vegades no hem
tingut l’encert que volíem,
segur, i de vegades no ens
hem sentit tan recolzats com
ens mereixíem, però en general podem dir amb orgull que
l’èxit del que hem fet ha estat
considerable.
Del no res, perquè la festa no
existia encara quan ens en
vam fer càrrec, hem fet créixer

un Carnaval on la participació
ciutadana és excepcional. La
Rua, el Pregó i el Rei Carnestoltes viu han fet del Carnaval
una festa esperada al poble i
de la qual ens sentim part important i n’estem orgullosos.
A la Festa Major, amb les dificultats conegudes per tots per
a fer res diferent, hem aconseguit crear el Formigueig, una
activitat familiar d’èxit que ens
estimarem sempre molt.
I, per acabar, el Nadal. Hem
posat la Fira de Nadal de Lliçà
d’Amunt a l’agenda de molta
gent dels pobles del voltant.
Amb el nostre Tió extraordinari hem repartit moltes il·lusions que ens han fet diferents
i coneguts arreu. Tot i no organitzar-la per complet, ens
sentim també una part important de la Fira de Nadal, perquè creiem que les Paneres
Solidàries amb la Marató tenen una gran part de culpa de
l’èxit social i emotiu d’aques-

En el marc de la Festa Anyal de
l’ateneu l’Aliança, el diumenge 29 d’octubre, a les 12h, a
l’ateneu l’Aliança, tindrà lloc un
Concert coral amb el Cor de

tes festes.
Però, la diversió se’ns ha convertit en obligació i ens donem
per vençuts.
Ho volem fer sense escarafalls ni queixes innecessàries a
aquestes altures de la pel·lícul, però us podem assegurar
que ens sap molt i molt greu.
Gràcies a tots els que heu
cregut en La Comissió en un
moment o altre de la nostra
història.
Visca la Comissió de Festes
de Lliçà d’Amunt.
Comissió de Festes

T’agradaria fer teatre?

Màxim per grup: 15 persones
Assajos: 1h45m/setmana
Preu: 15€/mes + ser soci de
l’Aliança.

Informeu-vos a:
- grupdeteatre@lalianca.cat
-www.lalianca.cat/grupdeteatre
- tel l’Aliança: 93 841 45 33 (de

Vacarisses i la Coral l’Aliança
de Lliçà d’Amunt.
Coral l’Aliança
d’Amunt

de

Lliçà

Inscripcions per a la
Catequesi
Per tal d’afavorir el creixement
personal en valors, humanitat
i fe, oferim la possibilitat als
infants a partir de 3r curs de
Primària de fer Catequesi, els
dilluns de 6 a 7 de la tarda.

Inscripcions: dilluns i dijous
de 19:30h a 20:30h als locals
parroquials. Fins al 12 d’octubre.
Parròquia de Sant Julià

1/2 Ironman

T’agradaria participar en un
grup de teatre de gent aficionada, com tu, de la teva edat, amb
ganes d’aprendre a interpretar
tot passant-s’ho bé?
Aquest octubre, volem començar a fer teatre sota la direcció
de la Mònica Lucchetti, en els
grups següents:
- Grup d’adults: dilluns o dimarts a partir de les 19h
- Grup de joves: dissabtes
- Grup de nens: entre dilluns i
divendres a les 17h
*els dies i horaris estan per definir més endavant en funció de
la demanda.

Concert coral per la Festa
Anyal de l’Aliança

dl a dv d’11h a 13h – dm i dv de
17h a 19h).
Grup de teatre l’Aliança

El passat 13 d’agost vaig fer un
1/2 Ironman (1900 de natació,
90km de bici i 21km de carrera a peu) a Medina de Rioseco
(Valladolid), un preparatori pel
Campionat d’Espanya de llarga distància (LD) que es farà a
Eivissa aquest octubre.
No estic gaire satisfet amb la
classificació, 18è de la general
i 6è del meu grup d’edat, però
content amb les sensacions
que vaig tenir durant tota la
cursa.
Cal destacar que vaig deixar
la bici el 40è per remontar fins
el 18è a la carrera a peu. En
el parcial de córrer vaig fer el
segon millor temps de tots els
participants.
La natació era en un canal, la
bici en un circuit pla i amb vent

de costat, i la carrera a peu
pels voltants del canal.
Agraïments a la pastisseria El
Molinet.
Rafael Espinar

opinió
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Entitats i Bústia del lector

5º aniversario de la Associació de
Jubilats i Pensionistes de Palaudàries
La Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries
celebramos nuestro quinto
aniversario. Para festejarlo,
hemos organizado, para el
próximo domingo 29 de octubre, una comida (13h), seguida
de un espectáculo a cargo de
un monologuista (16h) y baile
(17h). Previamente, tendrá lugar una asamblea general extraordinaria (11h). También se
entregará un ejemplar de la 2ª
edición de los estatutos, reformados según los acuerdos de
la asamblea anterior.
A los actos de celebración
sólo podran participar los socios, previa presentación del

carnet de socio vigente.
* Las peticiones se haran en
el despacho de la asociación,
por mesas de 6 socios, que
tendrán que abonar 7€ por tiquet.
Por otra parte, recordamos
que este mes de octubre empieza la programación de actividades que organiza nuestra
asociación:
- Bingo Aliment: todos los viernes a las 17.30h
- Baile de salón: todos los
sábados a las 17.30h
- Baile con merienda: todos los
segundos domingos a las 17h
- Baile en línia:
Grup A: lunes de 18.30h a

Racó de Salut:

La malaltia d’Alzheimer (MA) és
una malaltia neurodegenerativa
progressiva, degenerativa i irreversible de les cèl.lules cerebrals
que provoca un deteriorament
de la memòria, el pensament i la
conducta de la persona.
Es calcula que la prevalença de
la MA es dobla cada cinc anys
a partir dels 65 anys, afectant
aproximadament el 2.5% de
les persones de 65 anys i fins el
30-40% de les persones de 85
anys. En les pròximes dècades,
amb l’augment continuat de
longevitat de la nostra societat,
es preveu, si no es descobreix
abans una cura per a la malaltia, un significatiu increment de
casos amb un gran impacte sanitari, social i econòmic.
Aquesta malaltia no afecta exclusivament el pacient que la

pateix sinó que també repercuteix de forma directa en tots
els membres de la seva família
i, sobretot, en el cuidador principal.
La malaltia d’Alzheimer produeix una disminució de les
funcions intel·lectuals, dificulta
l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat
de la persona per realitzar activitats de la vida diària.
La presentació clínica típica de
la MA consisteix en dèficits de
memòria episòdica (dificultats
per aprendre i recordar nova
informació; obliden converses
importants, dates, cites, fets de
la seva vida; perden objectes
personals o els posen en llocs
no habituals; es tornen repetitives, expliquen moltes vegades
la mateixa història o pregunten

20.30h i miércoles de 18h a
19.30h.
Grupo B: miércoles de 17h a
18h
Tambien informamos que tenemos nuevo correo electrónico: ajp.palaudaries@gmail.
com
Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

Més Activitats
CONTROL DE LA PRESSIÓ
ARTERIAL
Tots els primers dimecres de
mes
Infermera: Aurora Pérez. Servei
gratuït.
Horari: d’11.30h a 12.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
al Casal (tel. 938416155)

EXCURSIÓ A CARDONA
Dissabte 4 de novembre
Esmorzar a La Gleva, visita a la
muntanya de sal i al castell de
Cardona i dinar en un restaurant
de Monistrol de Calders.
Preu: 54€
Inscripcions: fins al 27 d’octubre,
al Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 29 de setembrel al 5 d’octubre
J. Torras (Bigues): del 6 al 12 d’octubre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 13 al 19 d’octubre
N.Salayet (Santa Eulàlia): del 20 al 26 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 27 d’octubre al 2 de novembre
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina
(Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Malaltia d’Alzheimer
reiteradament per la mateixa informació).
TRACTAMENT ACTUAL
En el moment actual es disposa de dos grups farmacològics específics pel tractament
simptomàtic de la MA. Tot i que
s´està investigant i avançant,
no existeix cap medicació que
pugui combatre o detenir la malaltia. Tot i així, poden disminuir
la velocitat de progressió de la
malaltia.
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
Diversos factors de risc han estat ben establerts per MA, encara que alguns (com l’edat, sexe
i genotip) no són modificables.
S’han establert diversos factors
de risc a través d’estudis epidemiològics que inclouen factors

de risc vascular (hipertensió,
tabaquisme, diabetis, hipercolesterolèmia, fibril·lació auricular
i obesitat) i traumatisme cranioencefàlic.
ESTRATÈGIES NO FARMACOLÒGIQUES
L´estimulació cognitiva és un
tractament no farmacològic que
pot aportar beneficis a pacients
amb MA lleu a moderada. La
teràpia ocupacional pot millorar
la funcionalitat dels pacients i
reduir la necessitat de cures/cuidadors.
VIURE AMB ALZHEIMER
Per afrontar millor els problemes
de la cura diària d’una persona
afectada d’Alzheimer, cal que
tingueu en compte:
- No altereu la seva rutina.

- Comproveu si pren correctament la medicació.
- Respecteu els seus gustos i
costums.
- Assegureu-vos una correcta
il·luminació dels espais diürns i
nocturns d’allà on es viu.
- Tranquil·litzeu la persona mitjançant el contacte físic, sempre
i quan no l’interpreti com un gest
dominant.
- Eviteu enfrontaments.
- Distraieu la persona perquè
centri l’atenció en temes reals.
- Manteniu la calma i la serenitat
i ajudeu-la a no posar-se nerviosa.
- Adeqüeu el nivell del llenguatge
a les noves i constants limitacions que la malaltia imposa.
Equip d’Atenció Primària Vall
del Tenes

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

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 1 2
Taxi Pujol
620 99 07 90

La Castanyada
La Castanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el dia
de Tots Sants, tot i que darrerament se n’ha desplaçat la celebració a la
vigília d’aquesta diada (entre el 31 d’octubre i l’1 de novembre).

La castanyada s’origina a finals del segle XVIII i deriva
dels antics àpats funeraris, en
què no se servien altres menges que llegums i fruita seca i
els pans votius de l’oferta als
difunts en els funerals, més
popularment, panets, panellets o panellons. L’àpat tenia
un sentit simbòlic de comunió
amb les ànimes dels difunts:
tot torrant les castanyes, es
resaven les tres parts del rosari
pels difunts de la família.
Una interpretació popular també ho relaciona amb l’antiga
tradició de tocar les campanes
la nit de Tots Sants per recordar als fidels la necessitat de
pregar per les ànimes dels difunts. Segons que sembla, els
campaners, després de repicar les campanes amb força
durant una bella estona, reposaven i es menjaven un grapat
de castanyes o qualsevol altra
fruita del temps, que feien passar avall amb un traguinyol de
vi. Moltes vegades els campaners no estaven pas sols,
els acompanyava molta gent
disposada a compartir aquest
ressopó tan senzill com sabo-

rós. És d’aquesta manera, que
potser va néixer una tradició
que ja s’havia generalitzat a la
fi del segle XVIII.
Se sol representar amb la figura d’una castanyera: una dona
vella, vestida amb roba pobra
d’abrigar i amb mocador al
cap, davant d’un torrador de
castanyes per a la venda al
carrer, amb faldilles de sargil
molt amples i folrades, amb
davantal de cànem i llana. Al
cap duien una caputxa blanca
de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja
faldilla. La duien lligada al coll
i a la cintura. El bagatge de les
castanyeres era també ben diferent del d’ara. Empraven fogons
de terrissa semblants a una
copa, i així eren anomenats.
En els dies compresos entre
l’1 de novembre (Tots Sants) i
l’11 de novembre (Sant Martí)
(pot celebrar-se, també en dates properes), se sol celebrar
aquesta festa on no falten les
castanyes torrades al foc, el vi
nou i els xoriços.
La festa consisteix a realitzar
una foguera i, un cop hi brases, es col·loca sobre elles un

cilindre metàl·lic amb forats a
la base, anomenat tambor o,
en algunes zones, tixolo. Sobre aquest recipient, o un altre
per l’estil, s’estenen les castanyes a les que prèviament
se’ls ha realitzat un tall en un
extrem perquè no saltin o explotin. Un cop rostides es pelen i es mengen.
És comú ensutjar la cara amb
les restes de la foguera, saltar
les fogueres ja que porta sort
així com realitzar diferents jocs
tradicionals, explicar contes i
cantar cançons populars
Els panellets són també un
producte típic d’aquesta diada. Tradicionalment fets a base
d’ametlla i sucre, de massapà,
darrerament s’hi han afegit ingredients varis que els fan encara més dolços. Però, igual
que les castanyes, tampoc no
s’ha pogut escatir per què es
mengen panellets per aquestes dates. El costum potser ve
de l’antiga tradició de fer un
àpat familiar molt ritual després del traspàs d’un ésser estimat; o potser de les ofrenes
que els fidels feien a l’església
o a la tomba del difunt perquè
no li manqués nodriment en el
viatge al més enllà. Això lliga-

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

ria amb el fet que el panellet és
un dolç que es conserva molt,
que no es fa malbé d’un dia
per altre
Però, les tradicions de Tots
Sants i del dia dels Difunts no
s’acaben pas amb les castanyes i els panellets. També és
costum de consumir moniatos
i fruita confitada aquests dies.
El moniato s’escaliva o es fregeix, i sovint és un ingredient
més dels panellets, com la
patata. Abans, en pobles i ciutats, la fruita confitada a base
de sucre es rifava juntament
amb els panellets. El codonyat, la confitura de codony,
és encara avui una menja molt
típica d’aquestes dates.
A banda les tradicions gastronòmiques, cal fer esment també de les peces teatrals que,
temps enrere, es representaven per Tots Sants, com ara
el tradicional Ball de la Mort,
obra parlada que no era exclusiva d’aquesta diada, i Don
Juan Tenorio, del poeta i dramaturg espanyol José Zorrilla. Finalment, els dies de Tots
Sants i de Difunts era tradicional d’anar al cementiri, encara
que avui solament s’hi va, en
tot cas, l’1 de novembre.

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

