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40 anys d’Ajuntaments 
democràtics

Diari Avui del divendres 20 d’abril del 1979.

Acta de la sessió extraordinària del Ple, de Constitució del nou Ajuntament, celebrada el 19 d’abril de 1979.

El 3 d’abril de 2019 es com-
memora el quarantè aniver-
sari de les primeres eleccions 
municipals després de la dic-
tadura franquista. En aquells 
comicis es van presentar més 
de 20 opcions polítiques però, 
finalment, els principals ajun-
taments del país quedarien re-
partits en mans de sis forma-
cions: PSC, CiU, PSUC, ERC 
i independents locals i Unitat 
d’Aran. 
En vots totals es va imposar 
el Partit Socialista de Catalu-
nya (720.165), seguit del Partit 
Socialista Unificat de Catalu-
nya (543.165), Convergència i 
Unió (509.128), Centristes de 
Catalunya-UCD (362.405), els 
independents locals (319.818) 
i Esquerra Republicana de 

Catalunya (103.547). Alianza 
Popular –precedent del PP– 
només va obtenir 32.840 vots.
El 19 d’abril de 1979 es cons-
tituïen els primers ajuntaments 
elegits democràticament. En 
quinze dies es van conformar 
les majories que governarien 
durant els següents quatre 
anys els primers consistoris 
democràtics del postfran-
quisme. 
Les quatre capitals de de-
marcació estrenaven alcalde 
socialista: Narcís Serra a Bar-
celona, Joaquim Nadal a Gi-
rona, Antoni Siurana a Lleida 
i Josep Maria Recasens a Tar-
ragona. En les 65 ciutats res-
tants més importants del país 
–capitals de comarca i ciutats 
de més de 25.000 habitants– 

el PSC va obtenir 23 alcaldies; 
el PSUC, 16; CiU, 13; els in-
dependents locals, 9; ERC, 3 i 
Unitat d’Aran, 1. 
El 3 d’abril de 1979 els lliça-
nencs i lliçanenques van es-
collir, per primer cop en molts 
anys, els seus dirigents locals.
I, quinze dies després, tenia 
lloc la Constitució de l’Ajunta-
ment. 
Segons explica el diari Avui, 
minuts abans de l’inici del 
Ple de Constitució de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt, 
convocat per les 11 del matí 
del dijous 19 d’abril de 1979, 
mancava una regidora de CiU 
per arribar, i l’elecció de l’Al-
calde depenia d’un vot (UCD 
tenia 5 regidors, CiU quatre i 
PSUC 2). Els regidors de CiU 

i del PSUC no volien entrar a 
la sessió si la regidora no arri-
bava a temps. Quan faltaven 
dos minuts per les 11 la regi-
dora va arribar i es va poder 
començar la sessió. 
Per un vot de diferència va 
guanyar l’Alcaldia el cap de 
llista de CiU amb l’ajut dels 
dos regidors del PSUC. 
El teló de fons era l’afer del 
polígon industrial de Can 
Montcau, defensat pels cinc 
regidors d’UCD. 
El dia abans, segons expli-
ca l’Avui, va córrer per Lliçà 
d’Amunt el rumor que UCD 
disposava de quatre milions 
de pessetes per comprar un 
vot de regidor. Només que 
s’hagués obtingut un regidor 

del PSUC, sortia elegit l’al-
calde de la llista més votada: 
UCD. També es va estendre 
pel poble que els comunistes 
no volien donar el vot als con-
vergents a causa de consig-
nes de partit. A darrera hora, 
però, els comunistes es van 
comprometre a votar Isidre 
Ballester a canvi de certes 
carteres municipals. 
El nou Alcalde, enmig de pa-
raules d’agraïment, va ex-
pressar que “No hi ha d’haver 
vencedors ni vençuts. Tot el 
poble és qui ha de guanyar. 
Però sí que han estat vençu-
des d’una punyetera vegada 
les formes i metodologies 
antidemocràtiques d’aquests 
quaranta anys”. 
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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.

Eleccions generals del 28 
d’abril
El dia 12 d’abril comença la 
campanya electoral per a les 
eleccions generals que tindran 
lloc el 28 d’abril i que han de 
decidir la distribució d’escons 
al Congrés dels Diputats i al 
Senat.
El dia de les eleccions, la vo-
tació s’iniciarà a les 9h i serà 
continua sense interrupció fins 
a les 20h.
Els col·legis electorals del 
nostre poble i els sectors de 
la població als quals corres-
pon anar-hi a votar són els se-
güents:
• Pavelló de l’institut Lliçà 
(avinguda dels Països Cata-
lans, 26-50; nucli urbà): Nucli 
urbà, barri Ballestà, barri Can 
Peret Manent, barri El Pla, bar-
ri La Cruïlla, barri Migdia, una 
part del barri La Serra, barri 
Santa Justa, Can Farell, Can 
Franquesa, Can Merlès, Can 
Xicota, El Pinar, Les Oliveres, 
Pineda Feu i Raval d’en Xicota.
• Gimnàs de l’escola Rosa Ori-
ol i Anguera (carrer de Marina, 
6-26; Ca l’Artigues; però, l’en-

trada al gimnàs és pel carrer 
de Matarranya): part del bar-
ri La Serra, Ca l’Artigues, Ca 
l’Esteper, Can Costa i Pineda 
del Vallès.
• Casal de la Gent Gran de Pa-
laudàries (carretera de Palau-
dàries, 88; Palaudalba): Can 
Lledó, Can Roure, Can Rovira, 
Can Salgot, Mas Bo, Palaudal-
ba i Palaudàries.
Lliçà d’Amunt té un cens 
d’11.902 electors i 24 meses 
electorals: 8 al pavelló de l’ins-
titut Lliçà, 7 al gimnàs de l’es-
cola Rosa Oriol i 9 al Casal de 
la Gent Gran de Palaudàries.
El termini per sol·licitar el vot 
per correu és fins al 18 d’abril. 
El següent pas serà la recepció 
per part del votant de la docu-
mentació necessària per exer-
cir el sufragi per correu, entre 
el 8 i el 21 d’abril. Finalment, 
s’ha de remetre la documenta-
ció per correu. El termini esta-
bleix que pot enviar-se fins el 
tercer dia previ a la celebració 
de les eleccions. La data límit 
seria el 24 d’abril.  

Fa temps que l’Ajuntament rep  
peticions de recuperar “Els Pas-
torets”, una representació teatral 
de tradició nadalenca que fa 
molts anys que no s’escenifica 
al municipi. Per això, la regidoria 
de Cultura va fer la proposta a 
tot l’elenc d’actors i actrius i enti-
tats locals que participen anual-
ment a l’obra de teatre itinerant 
“Catalunya, princesa meva” 
per Sant Jordi. Després de par-
lar-ne, es va decidir tirar enda-
vant la proposta de representar 
“Els Pastorets” per Nadal però 
de forma bianual i alternar-ho 
amb la representació de “Cata-
lunya, princesa meva” per Sant 
Jordi. D’aquesta manera, aquest 
any tornarem a tenir “Els Pasto-
rets”, però “Catalunya, princesa 
meva” no formarà part de la pro-
gramació de Sant Jordi fins l’any 
vinent.  

De tota manera, la programació 
d’enguany per commemorar la 
diada del patró de Catalunya, 
que tindrà lloc el dissabte 27 
d’abril, inclourà la tradicional 
cercavila i cremada del drac de 
Sant Jordi que, des de fa molts 
anys, elabora l’alumnat de Pri-
mària de les escoles del mu-
nicipi, entre altres activitats or-
ganitzades conjuntament entre 
l’Ajuntament, l’ateneu l’Aliança i 
el grup Tocats per la sardana.
Aquest dia, a les 17h, a la plaça 
de l’Església, tindrà lloc una Ba-

llada de Sardanes amb l’acom-
panyament musical de la Cobla 
Ciutat de Granollers. A les 18h, 
en el mateix lloc, hi haurà un 
espectacle infantil amb la com-
panyia Mabsutins, seguit d’una 
xocolada. I, a les 19.30h, s’inici-
arà la Cercavila del Drac, que re-
correrà els carrers Mossèn Blan-
cafort, Major, San Julià, Pompeu 
Fabra i fins arribar a l’aparca-
ment del carrer de l’Aliança, on 
a les 20h tindrà lloc la Cremada 
del Drac a càrrec de la Colla de 
Diables de la Vall del Tenes. 

Festivitat de Sant Jordi 
La representació teatral itinerant “Catalunya, princesa meva” passa 
a ser bianual. Els actors i actrius participants estan preparant “Els 
Pastorets”, que aquest Nadal tornaran a Lliçà d’Amunt després de 
molts anys. La programació de Sant Jordi manté, però, la tradicional 
cercavila i cremada del drac. 
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Xerrada “Col·laboració i conflictes entre 
germans”
La propera xerrada del Progra-
ma de Formació i Suport a les 
Famílies porta per títol “Col·la-
boració i conflictes entre ger-
mans” i va adreçada a famílies 
amb fills i filles de 3 a 12 anys. 
Tindrà lloc el dimarts 30 d’abril, 
de 17 a 18.30h, a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres.
“Quan i com hem d’intervenir 
quan els nostres fills discutei-
xen? I quan es barallen? Com 
ajustar la nostra actuació a les 
seves necessitats? Com ser 
“justos”? Com actuar davant 
la gelosia? Podem ajudar a 
gestionar-la? Hi ha maneres 
d’afavorir la col·laboració i mi-
nimitzar els conflictes? Com 
aconseguir que ens desgastin 
menys els conflictes entre ger-
mans?”.
Aquesta xerrada anirà a càr-
rec d’Alba Castellví, sociòlo-
ga, educadora i mediadora de 
conflictes; assessora educa-
tiva de famílies; i autora dels 
llibres Educar sense cridar. 
Acompanyant els fills d’entre 
quatre i dotze anys en el camí 

cap a l’autonomia i Un cistell 
de cireres, set contes petits per 
a fer-nos grans, llibre de contes 
educatius per a famílies i fills. 
Tots dos publicats en català i 
castellà.

L’activitat és gratuïta i es dipo-
sarà de servei d’acollida per 
a infants de 3 a 12 anys amb 
inscripció prèvia a llam.educa-
cio@llicamunt.cat o al 93 860 
72 20.

Visita d’alumnes de 
Primària a l’Ajuntament 
Els alumnes de 3r de Primària 
de l’Escola Rosa Oriol van visi-
tar l’Ajuntament el divendres 22 
i el dilluns 25 de febrer.
Aquesta activitat, anomenada 
Conèixer l’Ajuntament, està in-
closa dins del PAE (Programa 
d’Activitats Educatives) que 

l’Ajuntament ofereix als centres 
escolars. Els objectius d’aques-
ta activitat són apropar l’Ajunta-
ment als nens i nenes de 3r de 
Primària, conèixer el mecanis-
me de funcionament de l’Ajun-
tament i prendre consciència de 
pertànyer a una comunitat.

3r A

3r B

Fira Guia’t: 9, 10 i 11 d’abril

Activitat gratuïta
Servei d’acollida per a infants de 3 a 12 anys

Imprescindible inscripció prèvia:
· llam.educacio@llicamunt.cat
· Tel. 938 607 220

Quan i com hem d’intervenir quan els nostres fills discuteixen? I quan es barallen? Com ajustar la 
nostra actuació a les seves necessitats? Com ser “justos”? Com actuar davant la gelosia? Podem 
ajudar a gestionar-la? Hi ha maneres d’afavorir la col·laboració i minimitzar els conflictes? Com 
aconseguir que ens desgastin menys, els conflictes entre germans?

Col·laboració i conflictes 
entre germans
Per a famílies amb fills i filles de 3 a 12 anys, a càrrec d’Alba Castellví

Xe
rr
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a

Dimarts 30 d’abril de 17 a 18.30 h · Biblioteca Ca l’Oliveres

El Consell Comarcal del Va-
llès Oriental engega la desena 
edició de la Fira Guia’t, que es 
durà a terme els dies 9, 10 i 
11 d’abril, al recinte de Roca 
Umbert, a Granollers. 
L’objectiu de la Fira Guia’t, en 
el marc del treball conjunt que 
es fa des de la Xarxa Transi-

ció Educació Treball del Vallès 
Oriental (Xarxa TET), és el de 
donar una orientació sobre la  
formació professionalitzadora 
als i les joves de la comarca 
i, especialment, als i les estu-
diants de 4t d’ESO, acreditin 
o no, i 1r de batxillerat que 
l’abandonen sense acabar-lo. 

Enguany, la Fira Guia’t, que  
ofereix informació de tota 
l’oferta formativa del territori, 
també oferirà diferents tallers 
d’orientació i xerrades forma-
tives sobre diferents aspectes  
que es consideren estratègics 
en el context econòmic i for-
matiu actual.

Durant els tres dies, l’alum-
nat de diferents instituts de la 
comarca i les seves famílies, 
podran visitar el recinte, els 
estands expositors i participar 
en les activitats que s’oferei-
xin.
L’institut Lliçà, com anys an-
teriors, exposarà el seu cicle 

formatiu de Grau Mitjà: siste-
mes microinformàtics i xar-
xes. El PFI Auxiliar d’hoteleria: 
cuina i serveis de restauració 
també hi participa per segon 
any com a expositor, oferint 
informació i degustacions 
culinàries per a qui les vulgui 
gaudir.
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Constitució del Consell 
d’Infants
Els 14 consellers i conselleres van prendre possessió del càrrec, el 
passat 22 de febrer a la Biblioteca Ca l’Oliveres, en un acte oficial. 

Amb la presa de possessió 
va quedar constituït aquest 
nou òrgan de participació 
infantil, impulsat i dinamitzat 
per l’Ajuntament, a través del 
qual els nens i nenes podran 
exercir el dret a decidir apor-
tant l’opinió sobre aspectes 
relacionats amb la millora del 
poble.
Al Consell d’Infants partici-
pen nens i nenes de  5è i 6è 
de Primària de les tres esco-
les del municipi. La compo-
sició, subjecta al nombre de 
línies de cada escola, és la 
següent: 4 nens i nenes  de 
l’Escola Rosa Oriol i Anguera, 
4 de l’Escola Miquel Martí i 

Pol i 6 de l’Escola Els Picots.
El Consell d’Infants té com 
a objectiu que els nens i ne-
nes decideixin com volen que 
sigui el seu municipi des de 
ben petits, tenint en compte 
que tenen un punt de vis-
ta totalment diferent al dels 
adults i, a la vegada, al de 
l’Ajuntament. 
El recent estrenat Consell 
d’Infants va sortir de l’acte 
de constitució amb el seu 
primer encàrrec: decidir com 
han de ser els parcs urbans 
de Ca l’Artigues i Palaudàri-
es, formant part del procés 
participatiu organitzat amb 
aquesta finalitat.

Els Consellers i Conselleres 
van explicar perquè han vol-
gut formar part del Consell 
d’Infants i quins són els seus 
objectius: “Aconseguir un Lli-
çà d’Amunt millor, que tingui 
cura del Medi ambient i on 
hi hagi activitats per a nens, 
joves, adults i gent gran; un 
poble on tothom sigui feliç”.
L’acte va finalitzar amb un 
petit piscolabis per als nens i 
nenes i les seves famílies.
Les bases reguladores del 
Consell d’Infants van ser dis-
senyades pels infants a tra-
vés de la Comissió de Treball 
creada amb aquesta finalitat 
el passat curs 2017-18.
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Jornades de debat “L’habitatge: el 
debatem per viure’l”
La Biblioteca Ca l’Oliveres 
va ser la seu, el passat 7 de 
març, d’una roda de premsa 
convocada pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental per 
presentar els Debats d’Ha-
bitatge. Més endavant, Lliçà 
d’Amunt també serà la seu de 
petits tallers formatius.  
El Consell Comarcal del Va-
llès Oriental ha organitzat la 
segona edició de les Jorna-
des de debat “L’habitatge: 
el debatem per viure’l” amb 
l’objectiu de proporcionar 
un espai de trobada dels di-
ferents agents implicats i un 
marc de reflexió conjunta en 
matèria d’habitatge. Les jor-
nades, que seran conduïdes 
per experts de diversos àm-
bits, buscaran posar en comú 
diferents solucions i línies 
d’actuació.
El programa d’aquest 2019 
se centra en dos eixos princi-
pals: la problemàtica relacio-
nada amb l’ocupació i la cer-
ca de solucions d’emergència 
en matèria d’habitatge.
D’aquesta manera, la prime-
ra sessió de debats, que es 
va celebrar el 14 de març a 
l’Ajuntament de Montmeló 
sota el títol “Els límits de l’ha-
bitatge: quan habitar esdevé 

ocupar”, va presentar una vi-
sió acadèmica i jurídica sobre 
les temàtiques de l’ocupació 
il·legal d’habitatge i els drets 
fonamentals en conflicte, 
els diferents procediments 
a seguir i la problemàtica de 
l’existència de màfies que 
operen en aquest sector, així 
com la discussió de conflicte 
ètics entorn aquesta temà-
tica. La segona sessió, que 
tindrà lloc el dia 4 d’abril al 
Centre Cultural La Roca de 
la Roca del Vallès sota el tí-
tol “Solucions d’emergència”, 
centrarà el debat en temes ju-
rídics i tindrà com a objectiu 
la cerca de solucions d’emer-
gència en matèria d’habitat-
ge. 

Projecte Solucions tangi-
bles d’habitatge

Les Jornades també pretenen 
donar impuls a la posada en 
marxa del projecte “Soluci-
ons tangibles d’habitatge” 
creat per l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge del Vallès Ori-
ental, que vol donar un pas 
més i destinar una part dels 
recursos del Fons de l’habi-
tatge a finançar actius tangi-
bles d’habitatge. S’entén per 

tangibles d’habitatge totes 
aquelles accions en matèria 
d’accés i manteniment de 
l’habitatge que tinguin resul-
tats fàcilment perceptibles 
amb els sentits per les perso-
nes beneficiàries i per la soci-
etat en general. 
L’objectiu que persegueix el 
projecte és el de la creació 
d’habitatges socials que no 
tan sols donin resposta a les 
necessitats d’habitatge del 
territori sinó que actuïn com 
a veritable habitatge social: 
creant cohesió social i donant 
solució a problemàtiques que 
van més enllà de garantir el 
dret a l’accés a l’habitatge, 
com poden ser la solitud i l’aï-
llament de les persones grans 
o la vulnerabilitat de les per-
sones sense sostre.
L’Oficina Comarcal d’Habitat-
ge del Vallès Oriental treballa 
per oferir serveis d’habitatge 
als ajuntaments de la comar-
ca i els seus ciutadans i ciuta-
danes, en xarxa amb la resta 
d’oficines locals d’habitatge 
situades al territori. Durant 
l’any 2018, l’OCH va atendre 
més de 7.870 consultes, va 
gestionar 2.572 tràmits so-
cials, 3.059 expedients i 487 
tràmits tècnics. 

Nou servei de transport 
diari gratuït als centres 
d’atenció primària 
La regidoria d’Acció social ini-
cia un nou projecte anomenat 
Apropa’m per facilitar el trans-
port als centres d’atenció pri-
mària i a la farmàcia dels veïns 
i veïnes que tinguin problemes 
de mobilitat. 
Es tracta d’un servei de trans-
port diari gratuït que portarà 
les persones del municipi amb 
dificultats de mobilitat que ho 
sol·licitin fins al CAP que els 
correspongui (La Cruïlla o Pa-
laudàries) i els retornarà a casa 
en acabar la visita. També fun-
cionarà per acompanyar-los a 
la farmàcia.
Els requisits per ser beneficiari 
d’aquest nou servei són:
a) Més gran de 65 anys
b) Empadronats al municipi
c) Persones amb dependència 

reconeguda
d) Persones amb mobilitat re-
duïda
e) Manca o poc suport familiar 
f) Els ingressos no superin el 
2,5 de IPREM
g) Requisits específics valorats 
per Serveis Socials
El servei es pot sol·licitar a 
través de Serveis Socials 
(938607220), on també facili-
taran tota la informació neces-
sària.
Amb aquest nou servei, l’Ajun-
tament desitja que cap veí es 
quedi sense anar al metge (vi-
sites mèdiques, analítiques, 
infermeria i cures, control de 
Sintron...) per problemes de 
mobilitat, tenint en compte que 
la dispersió i orografia del mu-
nicipi és un problema afegit.

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
P. Lozano (Bigues): del 29 de març al 4 d’abril 
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 5 a l’11 d’abril
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 12 al 18 d’abril
M. Vela (Santa Eulàlia): del 19 al 25 d’abril
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 26 d’abril al 2 de maig

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina, Sayós, 
Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)
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TLA ja circula amb vehicles 
híbrids
Transports de Lliçà d’Amunt presenta nova flota d’autobusos i inicia 
la celebració del 20è aniversari que es commemora aquest any.    

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) ja circula amb els nous 
vehicles incorporats a la flo-
ta. Es tracta de tres autobu-
sos estàndard de 12 metres, 
amb capacitat per a 90 pas-
satgers cadascun i adaptats 
per a persones amb diversitat 
funcional. Aquests autobusos 
recullen les darreres tecnolo-
gies en vehicles de transport 
de passatgers, a més d’estar 
dotats d’una part motriu amb 
tecnologia híbrida que els fa 
molt més eficients, a la vega-
da que redueixen l’emissió de 
gasos i partícules i la conta-
minació acústica. 
La presentació de la nova flo-
ta de TLA va tenir lloc el diu-
menge 17 de febrer, al migdia, 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Aquest acte també donava 
inici a la celebració del 20è 
aniversari de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) que es 
commemora aquest any.
L’acte, amenitzat amb música 
en directe, va comptar amb 
els parlaments oficials, una 
exposició i projecció de l’evo-
lució de la flota de TLA, l’acte 
simbòlic de bateig dels nous 
vehicles, la visita als busos, 
un piscolabis i un petit recor-
regut per fer-ne l’estrena. 
Transports de Lliçà d’Amunt 
va començar el 1999 amb 1 

vehicle i 13 places, i aquest 
2019 compta amb 4 vehicles i 
351 places, amb la qual cosa 
s’ha convertit en la segona 
flota urbana del Vallès Orien-
tal. A més, TLA ha passat de 
fer un total de 3.070 viatges 
l’any 1999 a fer-ne més de 
240.000 l’any 2018. 
Actualment, TLA compta amb 
8 línies els dies feiners i 4 els 
caps de setmana i festius. 
L’ampliació de línies és fruit 
de la reestructuració inicia-
da l’octubre del 2017. Lliçà 
d’Amunt també compta amb 
29 marquesines. 
Els avantatges del nou model 
d’autobús urbà són diversos: 
més capacitat, més espaiós, 
més còmode, adaptat i, so-
bretot, més ecològic, entre 
altres qualitats. 
La incorporació d’aquests 

autobusos a la flota de TLA 
és una acció més de l’aposta 
de l’Ajuntament per la mobi-
litat alternativa i la sostenibi-
litat. 
El Conseller Delegat de Sa-
galés, l’empresa operadora 
del servei, Ramon Sagalés, va 
dir que el servei de transport 
urbà de Lliçà d’Amunt havia 
estat un repte per a l’empresa 
i que Lliçà d’Amunt és un po-
ble líder en aquest àmbit. Tot 
un mèrit, tenint en compte 
que el transport públic no és 
obligatori en una població de 
15.000 habitants. 
Després dels parlaments, es 
va fer l’acte simbòlic de ba-
teig dels nous autobusos. 
La celebració va acabar amb 
un piscolabis i un petit recor-
regut amb els nous autobu-
sos urbans. 

Entre febrer i març s’han portat 
a terme obres d’asfaltat en di-
versos carrers del municipi.
Totes les actuacions van con-
sistir en el fresat del costat de 
les voreres, a cada banda, i en 
l’aplicació d’una capa d’asfalt 
de quatre centímetres de gruix 
a sobre de l’existent. També es 
van aixecar les tapes dels pous 
de registre a la nova alçada.
Els carrers asfaltats van ser: 

trams del passeig de Can Sal-
got i del carrer de Ramon Llull, 
carrer de l’Empordà i de Ra-
mon Casas, carrer de Francesc 
Macià, carrer de Formentera i 
un tram de l’avinguda dels Pa-
ïsos Catalans fins el carrer de 
Castelló de la Plana, i carrer de 
la Marinada.
L’empresa adjudicatària, que 
va dur a terme l’obra, és As-
falts de L’Anoia SL. 

Obres d’asfaltat a diversos 
carrers del municipi

Agraïment al voluntariat 
del Gran Recapte 2018
L’Ajuntament i Càrites Banc 
d’aliments van oferir, el passat 
23 de febrer, un dinar per a to-
tes les persones voluntàries 
que van participar al Gran Re-
capte 2018.
Aquest dinar de reconeixement 
va aplegar a totes les persones 
voluntàries que van treballar de 
manera altruista en la darrera 
edició del Gran Recapte, que 

va assolir la xifra històrica de 21 
tones de productes recaptats. 
Va ser un acte molt emotiu on 
es van succeir els agraïments 
de Càrites i l’Ajuntament a tot 
el voluntariat per la seva tas-
ca imprescindible i també per 
a totes les persones solidàries 
del municipi que van fer pos-
sible aconseguir aquesta xifra 
record. 

Actuacions per millorar la 
seguretat viària
El mes passat es van fer actu-
acions per millorar la segure-
tat viària als carrers de Josep 
Llimona, Ramon Llull i Estany 
de les Bulloses. La intervenció 
en el carrer de Josep Llimona, 
Ca l’Esteper, ha consistit en 
la instal·lació d’un coixí berli-
nès, una elevació trapezoïdal 
de la calçada per a la reduc-
ció de la velocitat d’aquest 

tram, que substitueix les dues 
plataformes reductores exis-
tents, que no s’ajusten a les 
normatives vigents d’instal·la-
ció d’elements reductors de 
velocitat.
En el cas del carrer de Ramon 
Llull, Can Salgot, s’han instal-
lat quatre coixins berlinesos, 
i a l’Estany de les Bulloses, 
Can Rovira Vell, dos.

Borsa de treball de netejador/a
Termini per presentar instàncies: fins al 5 d’abril

Bases: web municipal i e-tauler

Més informació: Recursos Humans
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Dins de l’activitat “L’hora del 
vermut a Ca l’Oliveres”, la Bibli-
oteca oferirà l’espectacle “Con-
tes i vins”, un recull de contes 
per adults que giren al voltant 
de la temàtica del vi. Contes de 
verema, contes d’embriaguesa, 
contes eròtics, etc. Es tracta 

d’una sessió divertida i distesa, 
que tindrà lloc el dissabte 6 
d’abril a les 12h,  on es narraran 
cinc històries, cadascuna de les 
quals es pot maridar amb un vi, 
que es presentarà entre narració 
i narració. 
Aquest espectacle anirà a càr-
rec de Clara Saperas i el Celler 
La Vinya dels Aspres (DO Em-
pordà).
Per participar-hi cal inscriure’s 
prèviament. Les places són limi-
tades. 
Per a més informació: 
https://www.vinyesdelsaspres.cat/

http://tramoiacultura.cat/equip/
I el dissabte 4 de maig, l’acti-
vitat “L’hora del vermut a Ca 
l’Oliveres” ens portarà un “Taller 
d’amanides”, a càrrec de Ruth 
Coderch i Laura Bartuilli. Per 
participar-hi també cal inscrip-
ció prèvia, a partir del 15 d’abril.

notícies de l’Ajuntament

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “ELS OCELLS DEL 
NOSTRE ENTORN”
Del 2 al 27 d’abril Horari: en horari 
de biblioteca
Exposició de fotografies realitza-
des per Assumpta Bosch. 
EXPOSICIÓ “DE LA TRISTESA A 
LA TENDRESA” 
Del 2 d’abril al 18 de maig Horari: 
en horari de biblioteca
Exposició d’imatge i paraula a 
càrrec de Maria Soley (fotografia) i 
Dolors Vinyoles i Ferran Ycobalze-
ta (versos). Els autors en faran una 
presentació el dimarts 2 d’abril a 
les 19h.
CLUBS DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!” I “LLEGIR EL TEATRE”
Dijous 4 d’abril Hora: 18h
Es tractarà l’obra El futur d’Helena 
Tornero conjuntament amb el Club 
de joves i el Club de Llegir el teatre. 
CONTES AL VOL
Dissabte 6 d’abril Hora: 11h
“A de BrossA”. A càrrec d’As-
sumpta Mercader. Adreçat a nens 
i nenes a partir de 5 anys. 
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril. 
Places limitades.
L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES: “CONTES I VINS”
Dissabte 6 d’abril Hora: 12h
Recull de contes per adults que 
giren al voltant de la temàtica del 
vi. A càrrec de Clara Saperas i el 
Celler La Vinya dels Aspres (DO 
Empordà). 
Inscripcions: cal inscripció prèvia. 
Places limitades.
TALLER CREATIU
Dimarts 9 d’abril Hora: 17.30h
Taller de punts de llibre. Per a nens 
i nenes de 4 a 10 anys.
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril. 
Places limitades.  
XERRADA-ESPECTACLE
Dijous 11 d’abril Hora: 19h
“Joan Brossa i la màgia”. Con-
ferència-espectacle al voltant de la 
relació de Joan Brossa amb la mà-
gia i la seva experiència en l’obra 
d’aquest artista. A càrrec de Haus-
son. Adreçat a públic jove i adult.
NIU DE PARAULES PER A NA-
DONS
Dijous 25 d’abril Hora: 17.30h
“Contes sobre la pell”. A càrrec 
de Duna Vilà de Bambú és joc. 

Adreçat a nadons de 3 a 18 me-
sos. 
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril. 
Places limitades. 
SORTIDA PER CONÈIXER ELS  
OCELLS DEL NOSTRE ENTORN
Dissabte 27 d’abril Horari: de 9h 
a 12.30h
Caminada seguint el Tenes fins 
a Santa Justa. A càrrec del GOT 
(Grup Ornitològic de la Vall del 
Tenes). Cal portar calçat còmo-
de, prismàtics, esmorzar i aigua. 
Adreçat a tots els públics.  
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril. 
Places limitades.
NIU DE PARAULES
Dissabte 27 d’abril Hora: 11h
“Vibren els contes. Contes a vols i 
barrals”. A càrrec de Sara Sareta i 
Eduard Corbera. Adreçat a infants 
fins als 3 anys d’edat. 
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril. 
Places limitades.
SESSIÓ DE CONTACONTES
Dilluns 29 d’abril Hora: 17.30h
A càrrec de Nerea Navarro i Joel 
López, alumnes del Taller de Con-
ta-contes portat a terme per alum-
nes de l’Institut Lliçà. Adreçat a in-
fants a partir de 3 anys. En acabar 
hi haurà berenar per a tothom. 
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 30 d’abril Hora: 17.45h
15 minuts de música en directe a 
càrrec d’alumnes de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes. 
CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimarts 30 d’abril Hora: 18h
Nosaltres en la nit de Ken Haruf. A 
càrrec de Lola Tresserras. 
L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES: “TALLER D’AMA-
NIDES ”
Dissabte 4 de maig Horari: de 12h 
a 14h
Inscripcions: a partir del 15 d’abril.  
Places limitades.
APROXIMACIÓ ALS CONTIN-
GUTS DE L’ACTIC MITJÀ
Dimecres i divendres del 3 de 
maig al 5 de juny Horari: de 18h 
a 20h
Cal un domini efectiu en l’ús de les 
TIC. 
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril.  
Preu: 10€ (5€ per aturats i joves, 
acreditant-ho).

Sortida per conèixer els ocells del nostre 
entorn
El dissabte 27 d’abril tindrà 
lloc una sortida per conèixer 
els ocells dels nostre entorn, 
organitzada per la Biblioteca 
Ca l’Oliveres amb la col·labo-
ració del GOT (Grup Ornitolò-
gic de la Vall del Tenes).
Se sortirà a les 9h de la bibli-
oteca i es caminarà seguint 
el riu Tenes fins a l’ermita de 
Santa Justa. Aquesta ermita 
s’alça a l’esquerra de la riera 
de Tenes, a l’extrem nord del 

terme i prop de la carretera de 
Caldes a Granollers. Durant 
la caminada s’aniran obser-
vant els ocells que es troben 
en aquest entorn de la mà del 
GOT. 
És una activitat gratuïta i adre-
çada a tots els públics, però 
cal inscripció prèvia a partir de 
l’1 d’abril. Es recomana portar 
calçat còmode, prismàtics, 
esmorzar i aigua.
El mateix mes d’abril es podrà 

visitar l’exposició de fotogra-
fies “Els ocells del nostre en-
torn” de la lliçanenca Assump-
ta Bosch, a la planta 1 de la 
biblioteca. 

Sessió de contes a càrrec d’alumnes de 
l’Institut Lliçà
Dos alumnes de l’Institut Lliçà 
que van assistir a la formació 
de conta-contes, organitzada 
per la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
oferiran una sessió de contes, 
adreçada a infants a partir de 3 
anys, el dilluns 29 d’abril a les 
17.30h.
Nerea Navarro i Joel López 
cursen 4t d’ESO a l’Institut 
Lliçà i durant el mes de gener 
van assistir, juntament amb 15 
alumnes més, a la formació en 

conta-contes que ofereix cada 
any la Biblioteca Ca l’Oliveres 
als Instituts, a càrrec de la nar-
radora mOn Mas. 
Aquesta formació va sorgir 
com a proposta de l’Institut Lli-
çà, ja que de cara a Sant Jordi 
alguns joves expliquen contes 
als alumnes de les escoles 
del municipi. El taller de con-
ta-contes es realitza en horari 
extraescolar, els proporciona 
eines i recursos per explicar 

contes i per improvisar, i els 
capacita per explicar una his-
tòria davant d’un públic. 

L’Hora del vermut a Ca l’Oliveres: 
“Contes i vins”
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Celebrem l’Any Brossa 
La Biblioteca Ca l’Oliveres portarà a terme dues activitats per a 
diferents públics per recordar la figura del poeta. 

El 19 de gener del 2019 va 
començar l’Any Brossa amb 
motiu de la commemoració del 
centenari del naixement del 
poeta. Un centenari impulsat 
per la Generalitat, juntament 
amb la Fundació Joan Brossa i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Joan Brossa va ser un poeta, 
dramaturg i artista plàstic ca-
talà, encara que ell denomina-
va com a «poesia» tot el que 
feia. És possiblement el poeta 
avantguardista català més im-
portant de la segona meitat del 
segle XX. Va ser un dels fun-
dadors del grup artístic avant-
guardista Dau al Set (1948) i 
un dels primers defensors de 
la poesia visual de la literatura 
catalana. La seva obra creati-

va abraçava tots els aspectes 
de l’art: la poesia, la prosa, el 
cinema, el teatre, la música, el 
cabaret, les arts escèniques, la 
màgia, el circ i les arts plàsti-
ques. De fet, per a Brossa no 
existien diferències entre els 
diversos gèneres; afirmava 
que «els gèneres artístics són 
mitjans diferents per expressar 
una realitat idèntica. Són els 
costats d’una mateixa piràmi-
de que coincideix al punt més 
alt».
“Un poeta és un mag i un mag 
ha de ser un poeta perquè fun-
cioni. La capacitat de sorpresa 
em sembla fonamental”, tam-
bé deia.
El dissabte 6 d’abril els infants 
tindran l’oportunitat de jugar 
amb les lletres tal i com ho feia 
el poeta, amb l’espectacle “A 
de BrossA”, a càrrec d’As-
sumpta Mercader.
 “A de BrossA” és una propos-
ta que neix amb la voluntat de 
presentar el poeta als infants 
però, sobretot,  neix  amb ga-
nes d’encomanar el plaer de 
jugar i divertir-se amb les lle-
tres, les paraules i els objectes. 
És per això que d’un barret de 
copa en farem sortir, a l’at-
zar, tot un munt de propostes 
que ens permetran conèixer 

la seva obra poètica i, a més 
a més, viure-la.  Dins del bar-
ret hi ha un munt de poemes  
per jugar: els representarem, 
imitarem, cridarem i, en defi-
nitiva, els donarem la volta per 
crear nosaltres també, a partir 
de l’obra de Joan Brossa, els 
nostres propis poemes visuals, 
escrits o teatrals. Buscarem el 
plaer de l’efímer, de la vivència 
del moment i del plaer de com-
partir creant.
I, dijous 11 d’abril tindrà lloc 
la conferència-espectacle 
“Joan Brossa i la màgia”, a 
càrrec del mag Hausson, al 
voltant de la relació de Joan 
Brossa amb la màgia i la seva 
presència en l’obra d’aquest 
artista.
Poesia escènica, poesia textu-
al, poesia visual, poemes ob-
jecte... En cadascuna d’aques-
tes vessants de l’obra de Joan 
Brossa es troben infinitats de 
referències a la màgia, que po-
sen de manifest la seva admi-
ració per aquest art. Brossa i la 
màgia és una xerrada, acom-
panyada d’un audiovisual i un 
seguit de jocs de mans, relaci-
onats amb diferents aspectes 
de la seva obra, que permet 
endinsar-se en el seu univers 
poètic-màgic. Formació ACTIC

Durant el mes de maig, la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres oferirà una 
formació de 20 hores de dura-
da  per fer una aproximació als 
continguts de la prova ACTIC 
nivell mitjà. Durant la formació 
es facilitaran referències i enlla-
ços per treballar els continguts 
a casa de manera individual, ja 
que en la formació es veuran els 

continguts de forma breu.
Aproximació als continguts 
de l’ACTIC Mitjà:
Calendari:  del divendres 3 de 
maig al dimecres 5 de juny
Dies: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29  
i 31 de maig, i 5 de juny. 
Horari: dimecres de 18h a 20h i 
divendres de 18h a 20h
Durada: 20 hores
Preu: 10€ (5€ per aturats i joves, 
presentant la documentació 
corresponent)
Inscripció: a partir de l’1 d’abril 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres (C/
Castelló de la Plana, 11)

Exposició “De la tristesa 
a la tendresa” de la 
lliçanenca Maria Soley 
A partir del 2 d’abril i fins el 18 
de maig, a la zona de revistes 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
es podrà veure l’exposició 
“De la tristesa a la tendresa”, 
una exposició sobre la Imatge 
i la Paraula, que agrupa unes 
25 fotografies fetes per la lli-

çanenca Maria Soley, acom-
panyades dels versos de Do-
lors Vinyoles i un últim vers de 
Ferran Ycobalzeta.
El dimarts 2 d’abril a les 19h 
la Maria Soley i la Dolors Vi-
nyoles faran la presentació de 
l’exposició.

Aixecar una pedra i trobar un tresor no és
cap miracle. És esbalçar‐se amb els còdols

d’un riu i sentir com floreix la tristesa. És
desafiar la nit amb el cor exposat en la

travessa. Després de tot, és meravellar‐se
amb la sorpresa del fruit. El miracle és
trobar‐se un caminant a cor obert en

plena nit, sense cuirassa, fent el camí de
la tendresa.

Segell InfoParticipa 2018 
L’Ajuntament va recollir, el pas-
sat 13 de març, el Segell Info-
Participa, atorgat pel Laborato-
ri de Periodisme i Comunicació 
per la Ciutadania Plural (LPC-
CP) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona en reconeixe-
ment a la qualitat i la transpa-
rència de la comunicació local. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
ha obtingut el guardó amb el 
98% dels indicadors avaluats. 
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Nou servei de préstec de 
tauletes 
La Biblioteca Ca l’Oliveres ofe-
reix un nou servei: préstec de 
tauletes. 
La Diputació de Barcelona 
ha proporcionat més de 500 
tauletes tàctils a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la 
demarcació de Barcelona i la 
Biblioteca de Lliçà d’Amunt 
n’ha rebut dues per posar a 
disposició dels seus usuaris. 
Les tauletes estan configu-
rades de manera que, a ban-
da de la navegació habitual 
per Internet, es pugui accedir 
directament a una selecció 
d’aplicacions mòbils com Bi-
bliotequesXBM, Bibliojuga 
amb el Gènius i eBiblio (aplica-
ció de préstec de documents 
electrònics), així com també 
als recursos digitals de Naxos 
Music Library, In-edit TV, audi-
ollibres, Biblioteca Virtual o el 
Catàleg Aladí. 
Aquest nou servei té com ob-
jectiu ampliar el coneixement 

de la tecnologia entre la ciuta-
dania i reduir l’escletxa digital 
entre els col·lectius més vul-
nerables i menys familiaritzats 
amb aquests dispositius.
Aspectes a tenir en compte 
per poder gaudir d’aquest 
servei:
- Identificar-se amb el carnet 
de la Biblioteca i amb el DNI
- La tauleta només es podrà 
connectar a la xarxa wifi de la 
Biblioteca, per tant el seu ús 
queda restringit només a l’in-
terior de la Biblioteca
- No es poden descarregar 
APP
- El bluetooth i el mode avió 
estan desactivats
- El so no és graduable i només 
es reprodueix amb auriculars
- El préstec de la tauleta serà 
d’una hora en funció de la seva 
disponibilitat
Per qualsevol pregunta, dubte 
o aclariment, us podeu adreçar 
al personal de la Biblioteca. 

Espai Jove El Galliner
CUINA JOVE
Dimarts 2 d’abril
Un cop al mes farem tallers de 
cuina, receptes fàcils i ràpides 
per cuinar sense pares! Vine! 
Nosaltres posem tots els ingre-
dients! 

AQUELARRE LLIÇÀ
Divendres 5 d’abril Hora: 17h
Primera trobada de l’Agrupació 
Juvenil Feminista. Hi haurà pis-
colabis pels assistents.
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres (2a 
planta)

EXPOSICIÓ DE LECTURA JU-
VENIL
Del 10 al 30 d’abril
Amb motiu de la diada de Sant 
Jordi podràs trobar a l’Espai 
Jove el Galliner una petita expo-
sició de lectura jove amb totes 
les novetats de novel·la, còmic, 
manga... Tots els llibres exposats 
els podreu mirar i agafar amb 
préstec amb el carnet de la Bibli-

oteca. Col·labora: Biblioteca Ca 
l’Oliveres.

DIADA DE SANT JORDI
Dimarts 23 d’abril
Taller de roses naturals. Vine i 
crea la teva rosa per regalar en 
aquesta diada tan especial.

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 26 d’abril
L’últim divendres de cada mes 
fem sessió de cinema a l’Espai 
Jove el Galliner. Vosaltres trieu 
la pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes! 

* Tots els tallers són gratuïts, 
però cal inscripció prèvia. 
Pots inscriure’t al web 
espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o enviant 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. 

Noranta joves participen en la segona 
Esquiada Jove
La regidoria de Joventut va 
organitzar la segona edició 
de l’Esquiada Jove, el passat 
16 de febrer, amb la participa-
ció d’una norantena de joves 
d’entre 14 i 30 anys. Aquesta 
activitat té l’objectiu d’oferir 
una oferta d’oci variada i fo-
mentar el lleure esportiu i l’au-
tonomia.
Les persones participants van 
gaudir de tot un dia d’Esquí o 
Snow a les Pistes d’Esquí de 
La Masella per un preu màxim 
de 46€ amb lloguer de materi-
al, forfait i transport inclosos. 
El jovent va sortir en autocar 
a les 6h del matí de la Biblio-

teca Ca l’Oliveres, el Centre 
Cívic Palaudàries i el Centre 
Cívic Ca l’Artigues i van tornar 
esgotats 13 hores després, a 
les 7 del vespre. La sortida va 
transcórrer sense incidents.

La valoració del jovent

El 71% dels participants van 

valorar l’activitat amb una pun-
tuació de 9 o 10 en un formula-
ri de satisfacció que la regido-
ria de Joventut va trametre als 
i les joves en acabar l’activitat. 
També van valorar molt posi-
tivament l’atenció rebuda en 
el procés d’inscripció i durant 
l’esquiada i els diferents punts 
de sortida dels autocars. 

Tercera edició del Concurs de joves 
bandes de música “Contraband”
Aquesta primavera tens una 
cita amb la tercera edició del 
concurs de bandes de música 
amateur, el Contraband, orga-
nitzat per un grup de joves a 
través dels Pressupostos Par-
ticipatius 2019 de la regidoria 
de Joventut, en col·laboració 
amb l’Ateneu l’Aliança i l’Es-
cola de Música de La Vall del 
Tenes.
Les actuacions dels grups par-
ticipants del concurs es duran 
a terme, en directe, els diven-

dres 26 d’abril i 3 i 10 de maig 
a partir de les 20h a l’Ateneu 
l’Aliança. L’entrada als con-
certs és gratuïta.
El ‘Contraband’ obre la porta 
a joves bandes de música que 
tinguin ganes de donar-se a 
conèixer participant en aquest 
concurs, dirigit a gent jove 
amateur que no hagi gravat 
cap disc ni tingui cap contrac-
te discogràfic o de manage-
ment vigent.
Entre els premis per als grups 

de música guanyadors del 
concurs de bandes amateur es 
troba la celebració d’un con-
cert en una de les nits de Festa 
Major a l’escenari principal de 
l’Embarraca’t i un xec de 300€ 
bescanviable per material mu-
sical i tècnic a la botiga espe-
cialitzada Cau de Músics de 
Granollers.
Coneix tots els detalls sobre 
el concurs i les bandes que hi 
participen al web www.espai-
jovegalliner.cat.

Neix el primer grup de joves feministes a 
Lliçà d’Amunt
Aquelarre Lliçà és una agru-
pació feminista juvenil, crea-
da per noies joves del poble, 
amb el suport de la regidoria 
de Joventut, que pretén ser 
un agent actiu que desperti la 
consciència feminista del nos-
tre poble. Neix amb l’objectiu 
de reflexionar, debatre i mobi-
litzar-se per tal de visibilitzar 

les opressions i la violència 
que pateixen les dones.
Vols formar part de Aquelar-
re Lliçà?
La primera trobada serà el di-
vendres 5 d’abril a les 17h a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres (2ª 
planta). Hi haurà una petita 
presentació, pluja d’idees, 
propostes i un piscolabis per 

als assistents.  
Aquelarre Lliçà es reunirà el 
primer divendres de cada 
mes, creant un espai per po-
der opinar i mobilitzar-se; i, 
en el futur, també organitzar 
tallers, xerrades i altres acti-
vitats. 
Per a més informació: Insta-
gram @hipatiafeminista 
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Nou projecte de Dinamització juvenil en 
medi obert
Des del passat mes de gener, 
les regidories de Joventut, 
Educació i Acció Social estan 
treballant de manera coordi-
nada en un projecte de Dina-
mització en Medi Obert per 
a joves, que es materialitza-
rà durant aquest mes d’abril 
amb la contractació d’un Edu-
cador i un Integrador Social. 
Aquests dos professionals or-
ganitzaran activitats i apropa-
ran l’atenció sòcioeducativa 
als adolescents i joves que es 
trobin a parcs i places del mu-

nicipi a partir de les seves prò-
pies necessitats i interessos.
També es realitzarà un tre-
ball comunitari que permeti 
fomentar diferents aspectes 
com la coresponsabilitat en 
l’ús dels espais públics, la 
utilització comunitària dels 
espais col·lectius i la millora 
de la participació, implica-
ció i convivència del col·lec-
tiu jove al municipi; així com 
la detecció de situacions de 
risc, prevenció d’abusos i as-
setjament, etc. L’objectiu final 

d’aquest projecte sòcio-edu-
catiu és incrementar el servei 
d’atenció i intervenció que 
l’Ajuntament ofereix als i les 
joves als barris.
Aquests educador i integrador 
social coordinaran les seves 
accions amb els educadors 
i educadores de la regidoria 
d’Acció Social, els dinamitza-
dors juvenils de la regidoria de 
Joventut, la Policia Local, el 
personal dels Centres Cívics i 
els centres educatius del mu-
nicipi.

Treballa a l’estiu com a 
monitor/a
Requisits:
- Major de 18 anys.
- DNI.
- Presentació del currículum, 
amb la disponibilitat horària.
- Titulacions requerides i do-
cumentació per acreditació 
de mèrits.
- Certificat d’antecedents 
penals actualitzat. Si no es 
disposa, caldrà signar l’au-
torització pertinent perquè 
l’Ajuntament pugui fer la con-
sulta oficial.
- Vida laboral actualitzada.

REGIDORIA D’ESPORTS   
(CASAL D’ESPORTS):
 Titulacions:
- Cicles de grau mig i/o supe-
rior en activitats esportives.
- Entrenador/a esportiu de 
qualsevol modalitat.
- Titulacions relacionades 
amb el món esportiu.
- Monitor/a d’activitats dirigi-
des.
- Monitor/a de ball.
* Amb aquestes titulacions 
anomenades cal estar inscrit 
a ROPEC i portar el certificat.
- Grau universitari o equiva-
lent en Ciències de l’Activitat 
física i l’Esport. 
* Amb aquesta titulació cal 
estar inscrit al COPLEFC i 
portar el certificat.
Altres titulacions:
- Cicles de grau mig i/o supe-
rior en educació infantil.
- Titulació d’integració social.
- Titulacions relacionades 
amb l’educació especial.
- Monitor/a de lleure.
Mèrits a valorar:
- Vinculació amb el teixit as-
sociatiu de Lliçà d’Amunt.
- Vinculació amb el teixit es-
portiu de Lliçà d’Amunt.
- Experiència professional en 
el món de l’esport, amb in-
fants i joves.
- Titulacions relacionades 
amb el món educatiu.
- Titulacions relacionades 
amb l’anglès.

REGIDORIA DE JOVENTUT 
(CASAL D’ESTIU):
Titulacions:
- Monitor/a de lleure o equi-
valent.
- Cicle formatiu superior en 
Integració social o equivalent.
Mèrits a valorar:
- Vinculació amb el teixit as-
sociatiu de Lliçà d’Amunt.
- Experiència professional en 
el món del lleure i amb infants.
- Titulacions relacionades 
amb el món educatiu.

REGIDORIA DE JOVENTUT 
(CASAL JOVE): 
Titulacions:
- Monitor/a de lleure, direc-
tor/a de lleure, tècnic Superi-
or en Animació sociocultural 
i turística, tècnic Superior en 
Integració Social i/o grau en 
Educació Social.
Mèrits a valorar:
- Experiència professional en 
el món educatiu i del lleure 
amb joves.
- Titulacions relacionades 
amb el món educatiu.

PRESENTACIÓ DE DOCU-
MENTACIÓ
De l’1 al 18 d’abril
Presencial: a l’OAC de l’Ajun-
tament, de dilluns a diven-
dres, de 8.30h a 14h, i dilluns, 
de 16 a 19h.
Telemàtic: a través d’un certi-
ficat digital vàlid. 
S’haurà d’especificar en quin 
Casal s’està interessat/da a 
treballar.

PROCÉS DE SELECCIÓ
- Persones que compleixin 
els requisits.
- Preselecció segons currí-
culum i mèrits. Si es conside-
ra adient, es faran entrevistes.
El resultat es comunicarà a 
tothom via correu electrònic.
Per qualsevol consulta: Regi-
doria de Recursos Humans, 
de dilluns a divendres de 13h 
a 14h. 

10 joves aturats es formen a través del 
programa Connecta Jove VO
El programa Connecta Jove 
VO, dins de la convocatòria de 
Singulars de Garantia Juvenil, 
s’està portant a terme per part 
de PIMEC i el Consell Comarcal 
amb la col·laboració i suport de 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes i d’altres Ajuntaments de 
la comarca. Està subvencionat 
pel SOC, el Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social i 
el Fons Social Europeu, i l’ob-
jectiu final del projecte és arri-
bar a formar i inserir 120 joves 
d’entre 16 i 29 anys de la co-

marca en situació d’atur.
Fins el moment s’han atès i 
format 40 joves, dels quals 10 
són veïns/es de Lliçà d’Amunt, 
9 de la resta de municipis que 
formen la Mancomunitat, i la 
resta d’altres localitats del Va-
llès Oriental. La formació re-
buda ha estat en manipulació, 
magatzem i logística, inclòs la 
conducció de carretons.
El projecte també inclou la pos-
sibilitat de contractació dels 
participants per part d’empre-
ses amb un ajut econòmic, as-

sessorament i suport per part 
de PIMEC durant tota la trami-
tació.

Assessorament personalitzat sobre 
estudis a l’Espai Jove El Galliner
A partir del mes d’abril comen-
ça el període de pre-matricu-
lació als estudis obligatoris i 
post-obligatoris, un moment en 
què molts joves han de decidir 
què volen estudiar en el futur 
per donar continuïtat al seu 
itinerari formatiu.
Per aquest motiu, les àrees de 
Joventut i Promoció Econò-
mica han programat un seguit 
d’assessoraments personalit-

zats sobre estudis el dilluns 8 
d’abril a l’Espai Jove El Galliner. 
Els assessoraments, que estan 
dirigits a joves de 16 a 35 anys 
del municipi, es duran a terme 
de manera individualitzada per 
un orientador acadèmic del Pla 
Millorem l’Ocupació de l’Ajun-
tament.
Per participar dels assessora-
ments cal inscriure’s prèvia-
ment a l’Espai Jove El Galliner 

trucant per telèfon al 93 860 70 
01, per correu electrònic a el-
galliner@llicamunt.cat o enviant 
un WhatsApp al 673 93 09 37.
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La regidoria d’Acció Social, a 
través de l’Espai Creix, con-
tinuarà el proper juliol una 
segona edició del projecte 
anomenat “Voluntariat jove”, 
adreçat al jovent major de 16 
anys del municipi interessat 
a iniciar-se en el voluntariat a 
nivell personal o professional. 
Aquest projecte els donarà la 
formació i l’acompanyament 
necessaris. 
Per participar-hi cal omplir un 
formulari que hi ha  al web 
municipal. Els organitzadors 
es posaran en contacte amb 
els interessats.
L’any passat hi van participar 
10 joves, que van realitzar tas-
ques de voluntariat als Casals 
d’estiu del municipi i a l’asso-
ciació de voluntaris de Protec-
ció Civil. Una experiència que 
van considerar molt gratificant
Més informació: de dimarts 
a dissabte, de 16h a 20h, a 
l’Espai Creix, situat al Parc de 
Can Godanya, o al telèfon 93 
611 50 21.

Projecte de Voluntariat jove

Mes informació:

De dimarts a dissabte de 16 a 20 h
T. 936 115 021
c. La Fàbrica s/n

A www.llicamunt.cat trobaràs l’enllaç Voluntariat Jove, on 
pots omplir l’enquesta amb les teves dades i ens posarem en 
contacte amb tu.

Els matins del mes de juliol, 
per a joves a partir de 16 anys

Vols fer 
voluntariat a 
Lliçà d’Amunt?

Apunta’t!
Places limitades
Per a nens i joves de 6 a 16 anys 
Informació a serveis socials: 938 607 220

Demana la teva beca 
de l’1 al 26 d’abril de 2019

OBRIM BEQUES
Colònies de la Generalitat 
de Catalunya
Viu aquesta experiència!

Recordatori de la convocatòria d’Ajuts  
a entitats 2019
Segons s’informava en l’Infor-
ma’t de març, un cop publica-
da en el BOP del 14 de febrer 
l’aprovació inicial de les bases 
específiques dels ajuts a en-
titats per a l’any 2019, l’apro-
vació esdevindrà definitiva el 
28 de març, si no es produei-
xen al·legacions. A continua-
ció l’Ajuntament aprovarà les 

convocatòries, que també es 
publicaran al BOP, i s’obrirà el 
termini de presentació de sol·li-
cituds de 10 dies hàbils, en la 
segona quinzena d’abril, que es 
concretarà i serà convenient-
ment anunciat per l’Ajuntament 
per tal que pugui arribar a totes 
les entitats. La documentació i 
formularis de sol·licitud es tro-

ben a la pàgina web munici-
pal  http://www.llicamunt.cat/
seu-electronica/ajuts-a-enti-
tats-2019, i també a l’OAC (Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà). 

Noves activitats als 
Centres Cívics
CURS DE FOTOGRAFIA
Els dilluns, de 19h a 21h, al 
Centre Cívic Palaudàries
Els dimecres, de 19h a 21h, al 
Centre Cívic Ca L’Artigues
CURS DE DEFENSA PERSO-
NAL PER A DONES
Els divendres, de 19h a 20h, al 
Centre Cívic Palaudàries
TAI-TXI
Els dilluns, de 19:30h a 21h, al 
Centre Cívic Palaudàries

Més informació i inscripci-
ons: Centres Cívics; horari: de 
15h a 21h
Centre Cívic Ca l’Artigues
c/ Ribera d’Ebre, 81 Planta 
baixa
tel.: 938 607 350
cc.calartigues@llicamunt.cat
Centre Cívic Palaudàries
c/ Segre, 65
tel.: 938 646 010
cc.palaudaries@llicamunt.cat

Enyorança Catalunya Avui, un projecte artístic sobre la identitat
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
ha participat en el projecte 
artístic Enyorança Catalunya 
Avui de l’artista danès Micha-
el Kirkegaard, que té el suport 
de l’Ajuntament de Manresa, 
on es presentarà aquest mes 

d’abril al Centre Cultural el Ca-
sino. L’objectiu d’aquest pro-
jecte és reunir en una estruc-
tura expositiva en forma de 
barraca o cabana 947 pots de 
vidre amb terra de cadascun 
dels municipis catalans.  

L’Ajuntament va agafar terra 
de Lliçà d’Amunt, la va posar 
dins d’un pot, la va etiquetar i 
la va enviar perquè formi part 
d’aquesta biblioteca-arxiu de 
la terra de Catalunya.
Simbòlicament, Enyorança 

Catalunya Avui parla de con-
servar la identitat (terra en un 
pot de conserves), de prote-
gir-la (a l’interior de barraca), 
però sense sentimentalismes: 
d’aquí la paraula ‘enyorança’ 
ratllada.  
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L’etiquetatge dels productes

L’OMIC va tramitar 155 expedients durant l’any passat
L’Oficina Municicipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) ha observat un increment de les denúncies sobre compres per 
Internet. 

Com cada any, el 15 de març 
se celebra el Dia mundial dels 
drets dels consumidors, diada 
que l’ONU va declarar el 1983, 
que commemora el discurs 
on el president John Fitzge-
rald Kennedy va reconèixer la 
persona consumidora com un 
element fonamental dins del 
procés productiu i, per tant, 
clau dins les relacions econò-
miques.  
Tanmateix, aquests drets dels 
consumidors estan recone-
guts i recollits a la Constitució 
Espanyola de 1978 (CE) i a 
l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya de 2006 (EAC). 
Gràcies a aquests marcs legis-
latius avui podem gaudir i es-
tem protegits sobre el consum 
que tots diàriament exercim 
sigui sobre els serveis bàsics 
com els quotidians. El marc le-
gal vigent vol intentar evitar els 
abusos que les empreses, de 
vegades, podrien exercir so-
bre els consumidors. Només 
amb un consum responsable 
podem evitar que es donin ca-
sos de desprotecció dels drets 
de les persones consumido-
res.
Per exercir aquest dret quan 
sorgeix una controvèrsia entre 
les empreses i consumidors, 
l’Ajuntament va crear el 2010 
l’oficina d’informació a les per-
sones consumidors, que és 

part integrant de la xarxa de 
Serveis Públics de Consum. 
Dels 155 casos directament 
tramitats per l’oficina munici-
pal durant l’any 2018, s’han 
trobat les següents casuísti-
ques:
- Habitatge: 6
- Serveis (gas, electricitat i ai-
gua): 23, dels quals 15 (65%) 
van ser contra companyies o 
operadors elèctrics)
- Telecomunicacions: 23
- No consum: 7
- Diverses: 67 (entre elles, 22 
(33%) contra entitats bancàri-
es o financeres). 
- Productes:15
Igualment, el Servei Públic de 
Consum municipal va gesti-
onar l’atenció a 64 persones 
consumidores en la tramitació 
de clàusules abusives. Aquest 
servei es va dur a terme  en 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment, la Diputació de Barcelo-
na i el Col·legi d’Advocats de 
Granollers.
El Servei Local de Consum, 
independentment de l’aten-
ció personalitzada, també va 
organitzar dues xerrades di-
rigides a tota a la població. 
Ambdues van tenir lloc a la 
biblioteca, a partir de les 7 de 
la tarda. La primera, celebrada 
el 6 d’abril, portava com a tí-
tol “Xerrada de consum sobre 
serveis de subministraments 

bàsics” i la segona “Un cop 
d’ull al consum” que es va ce-
lebrar el 5 d’octubre. 
Cal comentar que, tant l’any 
passat com el que portem del 
2019, s’observa un increment 
en de les denúncies sobre 
compres per internet. Algu-
nes desfavorables per a les 
persones consumidores. Per 
aquest motiu, posem l’èmfasi 
en l’augment que estan tenint 
aquest tipus de transacció co-
mercial i que s’ha de posar en 
coneixement de l’oficina muni-
cipal qualsevol situació que es 
consideri irregular. 
En les compres o contracta-
cions de serveis per internet 
o telefònics els consumidors 
sempre poden exercir el dret 
de desistiment que està regu-
lat per la Llei 3/2014, de 27 de 

març, que a l’article 76 bis diu, 
entre d’altres, que las perso-
na consumidora pot exercir el 
“... seu dret de desistiment de 
conformitat amb les disposici-
ons d’aquesta Llei té per efec-
te l’extinció automàtica i sense 
cap cost per al consumidor...”. 
Per a exercir-lo serà “... abans 
que hagin transcorregut 14 
dies naturals des de la data 
en què el consumidor i usua-
ri hagi informat l’empresari de 
la seva decisió de desistir del 
contracte principal.” 
Recomanem que consulteu 
aquesta pàgina de la Unió Eu-
ropea sobre consum per inter-
net: https://bit.ly/2yyWZ0t, on 
podreu trobar informació re-
lacionada. Igualment us reco-
manem que consulteu: https://
bit.ly/2Iguux4

A partir d’aquest mes 
d’abril, les visites de 
l’OMIC que s’atenien els 
divendres passen a aten-
dre’s els dijous. De tota 
manera, cal demanar cita 
prèvia (93 841 52 25).
Horari:
Els dilluns, de 16.30 a 
18.30h, i els dijous, de 9 
a 11 h, en hores concer-
tades.

Aquest any, amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial del 
Consumidor el 15 de març, els 
diferents serveis de consum de 
la província de Barcelona, que 
formen part de la Xarxa Local 
de Consum, van acordar cen-
trar la campanya anual en fer 
difusió unitària sobre l’etique-
tatge dels productes alimenta-

ris frescos com a garantia de 
seguretat per als consumidors. 
La informació que s’inclou a 
les etiquetes proporciona un 
millor coneixement del pro-
ducte i permet a les persones 
consumidores l’elecció per la 
cistella de la compra, en fun-
ció dels seus criteris i prefe-
rències. 
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L’Ajuntament suma esforços per millorar la 
seguretat al municipi
En els darrers mesos, Catalunya està patint un increment de robatoris en habitatges per part de grups organitzats 
i especialitzats i, malauradament, Lliçà d’Amunt no és una excepció. 

La policia local, tot i no ser 
l’únic cos amb competèn-
cia en la matèria, ha liderat 
les actuacions policials pre-
ventives que es van iniciar el 
passat mes d’octubre, amb la 
intensificació de la presència 
i del patrullatge policial, tant 
amb dotacions uniformades 
com no logotipades, en punts 
estratègics del municipi, fins i 
tot a les zones forestals, do-
nat que els autors fan servir 
aquestes zones per accedir 
als domicilis. Les actuacions 
també han comportat un in-
crement dels controls estàtics 
i la identificació i escorcoll de 
qualsevol persona i/o vehicle 
que pogués resultar sospitós. 
Aquestes mesures, les quals 
hores d’ara encara es mante-
nen, s’han desenvolupat amb 
el reforç del servei ordinari in-
crementant el nombre d’efec-
tius en els dies i les franges 
horàries de més afectació. 
En aquest sentit, val a dir que 
l’Ajuntament, com no pot ser 
d’una altra manera, assumirà 
i mantindrà l’esforç necessari 
per poder incidir en aquesta 
problemàtica.
Pel que fa a aspectes de co-
ordinació, es manté la màxi-
ma col·laboració amb el cos 
de Mossos d’Esquadra, tant 
pel que fa a l’anàlisi, com en 
l’organització de controls i 
dispositius conjunts en el ter-
ritori. També amb el mateix 
objectiu, s’ha portat a terme 
una Junta Local de Seguretat 
Extraordinària.
D’altra banda, cal tenir pre-
sent que Lliçà d’Amunt és un 
municipi amb una superfície 
extensa, una multitud d’ac-
cessos (carrers principals, se-
cundaris, pistes forestals que 
enllacen amb altres municipis, 

etc.) i amb una configuració 
urbanística complexa i basa-
da en edificacions de cases 
unifamiliars aïllades. Davant 
d’aquestes característiques 
i circumstàncies, els cossos 
policials necessiten de la col-
laboració ciutadana com un 
complement fonamental de 
l’èxit de les actuacions po-
licials i una font molt impor-
tant d’informació. Per aquest 
motiu, és molt convenient i 
necessari que els ciutadans i 
ciutadanes informin a la poli-
cia (telèfon 93 860 70 80) de 
manera immediata de qualse-
vol situació anòmala o anor-
mal que puguin observar com 
ara: soroll de vidres trencats, 
de cops o d’altres no habi-
tuals, activitat en habitatges 
que coneguin com a habitu-
alment deshabitats, presència 
de persones i/o vehicles des-
coneguts a la zona, activitats 
aparentment delictives (per-
sones saltant tanques, retirant 
mobles o electrodomèstics 
d’habitatges, vehicles obser-
vant habitatges, etc. ) i, evi-
dentment, aquelles que siguin 
manifestament fets delictius.
Aquesta col·laboració es pot 
exercir, si així ho desitgen, de 
manera anònima i és de vital 
importància per la intervenció 
policial.
Una altra de les recomana-
cions de la policia és millo-
rar els elements de seguretat 
dels habitatges, ja que amb 
mesures simples es pot difi-
cultar l’acció dels autors. En 
aquest sentit, qualsevol per-
sona que estigui interessada 
en obtenir més informació es 
pot adreçar a la unitat de Pro-
ximitat de la Policia Local de 
Lliçà d’Amunt, la qual presta 
assessorament  en aquesta 

matèria. Igualment es recor-
da la importància de les ses-
sions formatives que aquesta 

unitat desenvolupa per mitjà 
de les associacions de veïns 
del municipi, on s’imparteixen 

consells per a la millora de la 
seguretat de les persones i 
dels habitatges. 
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Acords presos en Junta de Govern
Adquisició d’un escampador 
de sal per prevenció de gla-
çades i nevades a la via pú-
blica.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’adquisició d’un equip 
escampador de sal a l’empresa 
Casli SA, concretament la mar-
ca Meyer model Elite 4, per va-
lor de 7.741,52€.  

Addicional al Conveni 2016-
2019 per a la gestió i presta-
ció dels serveis socials, altres 
programes relatius al benes-
tar social i polítiques d’igual-
tat per al període 2018-2019. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Protocol Addicional al 
Conveni de col·laboració 2016-
2019 per a la gestió i prestació 
dels serveis socials, altres pro-
grames relatius al benestar so-
cial i polítiques d’igualtat amb 
els ajuntaments que formen 
part de l’Àrea Bàsica de serveis 
socials resta del Vallès Oriental, 
per al període 2018-2019. 

Pròrroga d’adhesió al Circuit 
d’espais escènics municipals 
fins el 31.12.2020.  
La Junta de Govern Local va 
aprovar la pròrroga proposada 
per la Diputació de Barcelo-
na que permetrà l’adhesió de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals fins a 31 
de desembre de 2020.

Adhesió al conveni de coope-
ració educativa entre la Uni-
versitat de Vic i l’Ajuntament 

per col·laborar en la formació 
dels estudiants. 
La Universitat de Vic UVIC es 
va posar en contacte amb la 
regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament per demanar col-
laboració en la formació per fer 
pràctiques de la diplomatura 
d’Educació Social. Un cop va-
lorat, es va acordar acceptar 
durant aquest curs 2018-19 
alumnes en pràctiques de la 
formació d’educació social. Per 
això, la Junta de Govern Local 
va acordar adherir-se al Con-
veni de cooperació educativa 
amb la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya 
i l’Ajuntament per la formació 
dels estudiants. 

Contracte menor per a la 
construcció d’un mur de ro-
calla a un terreny del carrer 
Bedoll on es va esllavisar el 
carrer.  
La Junta de Govern Local va 
adjudicar a l’empresa Garriga 
Obres i Serveis SL el contrac-
te menor per a l’execució de 
les obres de construcció d’un 
mur de rocalla en un terreny del 
carrer Bedoll on es va esllavi-
sar el carrer, per un import de 
39.450,00€, més l’IVA.

Conveni per a la instal·lació 
d’una canonada pel submi-
nistrament d’aigua a l’encla-
vament “Estany de Gallecs”.  
La Junta de Govern Local va 
aprovar el contingut del conveni 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt i l’Ajun-

tament de Montcada i Reixac 
relatiu a la instal·lació d’una 
canonada pel subministrament 
d’aigua a la urbanització Estany 
de Gallecs, ja que la canonada 
projectada transcorre parcial-
ment pel terme municipal de 
Lliçà d’Amunt. 

Adquisició de mobiliari de 
perruqueria per al Casal de la 
Gent Gran 
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’adquisició de material 
de perruqueria per al Casal de 
la Gent Gran de Palaudàries a 
l’empresa Comercial Oliveras 
per un import de 3.136,40€ més 
IVA. 

Ampliació de l’ajut per a estu-
fes i bombones dins la cam-
panya Mesures excepcionals 
Treva Hivernal 2018/19.
La Junta de Govern Local va 
aprovar un ajut de 428€ per la 
compra de 4 estufes de butà 
per a 4 usuaris, essent el preu 
de cada estufa de 100€ i l’adap-
tador de 7€.

Augment del contracte de 
lloguer d’un terreny per a la 
construcció d’una infraes-
tructura de telecomunicaci-
ons.
La Junta de Govern Local va 
ratificar l’augment d’un con-
tracte de lloguer per l’amplia-
ció de la superfície arrendada, 
que passarà a ser de 200m2, 
de la finca situada al camí en-
tre Palaudalba i Can Rovira Vell, 
que serà destinada al posterior 

subarrendament a un operador 
de telefonia mòbil per a la ins-
tal·lació d’una infraestructura 
de telecomunicacions on dife-
rents operadors instal·laran els 
seus equips. 
La renda anual passa a ser de 
1.700€, IVA exclòs, i, en el mo-
ment que una de les porcions 
de 100 m2 quedi efectivament 
ocupada per una infraestructu-
ra de telecomunicacions, cessa 
l’arrendament de l’altra porció i, 
en conseqüència, la renda anu-
al passa a ser de 850€, efectius 
en el següent període anual 
d’arrendament.

Contractació del subminis-
trament i instal·lació de 585 
lluminàries LED al barri de Ca 
l’Artigues.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació del subministra-
ment i instal·lació de 585 noves 
lluminàries amb tecnologia LED 
en substitució de lluminàries al 
barri de Ca l’Artigues, així com 
el Plec de clàusules adminis-
tratives particulars que han de 
regir el contracte per procedi-
ment obert i avaluació amb més 
d’un criteri d’adjudicació. 

Conveni de col·laboració amb 
entitats d’esports 2019.
La Junta de Govern Local va 
aprovar els models de conve-
ni de col·laboració per a l’any 
2019 amb les entitats amb es-
port de formació. L’Ajuntament 
subvencionarà de manera di-
recta set entitats amb esport de 

formació amb un import total 
de 29.625€ (el 75%), un cop 
feta la signatura dels convenis 
amb les entitats beneficiàries, i 
un total de 9.875€ (el 25% res-
tant), un cop justificat l’ajut. 

Subministrament de radars 
pedagògics.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte de “Sub-
ministrament de radars peda-
gògics” a l’empresa Lacroix SA 
per import de 2.140,72€ (IVA 
exclòs).

Subministrament de peces 
d’uniformitat per a la Policia 
Local.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte de “Sub-
ministrament de peces d’uni-
formitat per a la Policia Lcoal” 
a l’empresa Insigna Uniformes 
SA per import de 2.652€ (IVA 
exclòs) en relació als polos d’hi-
vern i de 3.323,32€ (IVA exclòs) 
en relació als pantalons d’hi-
vern. 

Arrendament de tres espais 
de servei de restauració en el 
marc de Fira Tenes.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’expedient per a la 
contractació de l’Arrendament 
de tres espais de servei de res-
tauració en el marc de Fira Te-
nes, així com el Plec de clàusu-
les administratives particulars 
que han de regir el contracte 
pel procediment obert i forma 
licitatòria atenent diversos cri-
teris. 

Ple extraordinari del 28 de febrer
1.- Aprovació definitiva de la 
Modificació del Reglament 
intern dels casals munici-
pals de gent gran de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va acordar estimar en part 
les al·legacions presentades 

pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya en el 
sentit expressat a l’informe tèc-
nic i va aprovar definitivament 
la modificació del Reglament 
de règim intern dels Casals de 
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt.

UNANIMITAT
2.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació puntual del POUM 
de Lliçà d’Amunt en l’àmbit 
del Centre (PAU 18 Centre - 
Can Guadanya Vell i PAU 19 
Centre - Can Francí). 

El Ple va aprovar inicialment la 
Modifiació puntual del vigent 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en l’àmbit centre que 
proposa la modificació dels ac-
tuals àmbits PMU-1 Can Gua-
danya Vell que passa a ser el 

PAU-18 i PMU-2 Can Francí 
que passa a ser el PAU-19.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
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Què ha dit la premsa?
Les noves naus del polígon 
de Mango ja acullen activitat 
logística
L’operador Noatum Logistic 
va començar a operar el pas-
sat gener a les instal·lacions 
que ha construït la companyia 
d’origen belga VGP al polígon 
industrial de Can Montcau, en 
uns terrenys adquirits fa dos 
anys a la companyia de dis-
tribució tèxtil Mango. Hi ha 
un segon operador que s’hi 
instal·larà properament. És la 
companyia Districenterm tam-
bé dedicada a la logística. En 
tots dos casos, ocuparan una 
superfície de 18.000 metres 
quadrats. Els dos operadors 
ocuparan més de la meitat 
dels 33.000 metres quadrats 
construits per VGP. 

Mango incorpora Josep Bar-
berà com a nou director fi-
nancer
La companyia de distribució 
tèxtil Mango continua la re-
novació de l’equip directiu. La 
companyia ha incorporat Jo-
sep Barberà, que fins ara tre-
ballava a Privalia, com a nou 
director financer.

Detingut un veí de Lliçà 
d’Amunt per tres robatoris
Un jutjat de Granollers va de-
cretar l’ingrés a presó per a un 
home de 49 anys i veí de Lliçà 
d’Amunt acusat de tres roba-
toris amb violència i intimida-
ció comesos durant el mes 
de gener en tres establiments 
comercials de Granollers i Ca-
novelles.  

Casos de frau elèctric
La companyia Endesa va de-
tectar l’any passat un total de 
909 casos de frau elèctric en 
municipis del Vallès Oriental, 
amb una energia equivalent a 
9.825MWh. L’empresa ha fet 
públics els 10 municipis en 
què s’hi han detectat més ca-
sos, entre els quals hi ha Lli-
çà d’Amunt amb 89 casos de 
frau, equivalents a 903MWK 
d’energia.

L’atur registra el pitjor gener 
des de 2013 al Vallès Orien-
tal

L’augment en 236 inscrits 
alenteix la recuperació de 
l’ocupació a la comarca. Per 
municipis, tot i que l’increment 
ha estat generalitzat, són des-
tacades les excepcions de 
Martorelles, Lliçà d’Amunt, la 
Garriga i Sant Fost, on l’atur 
ha baixat. 

Educació convoca concur-
sos de mèrits per seleccio-
nar directors a 25 centres 
vallesans
El Departament d’Educació 
convocarà concursos de mè-
rits per seleccionar el director 
o directora de 25 centres del 
Vallès Oriental. Entre els cen-
tres implicats hi ha els Picots 
de Lliçà d’Amunt. 

El Vallès Oriental lidera 
l’augment de preus de so-
lars industrials
El preu de venda de solars in-
dustrials al Vallès Oriental va 
ser el més intens de Catalu-
nya durant el segon semestre 
de l’any. Les poblacions més 
properes a Barcelona (Mollet 
i la Llagosta) tenen preus mà-
xims per sobre dels 700 euros 
per metre quadrat, una xifra 
que també se supera a Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets. 

El programa Treball i Forma-
ció propicia 69 contracta-
cions
Els 69 beneficiaris del progra-
ma Treball i Formació han co-
mençat a treballar en diferents 
organismes públics del Vallès 
Oriental amb contractes de sis 
a dotze mesos. Al Vallès Ori-
ental, treballaran en 29 ajun-
taments, al Consell Comarcal, 
al Consorci de Residus i la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes en projectes d’adminis-
tració electrònica, desforesta-
ció, conscienciació ciutadana, 
millora d’espais verds, neteja i 
suport a les llars. 

Societats constituïdes
- Seuma Serveis Personalit-
zats SL, dedicada als serveis 
de gestió administrativa, acti-
vitats de comptabilitat, asses-
soria i assessorament fiscal a 
empreses i autònoms per in-

termediació entre client i pro-
fessional, etc.  
- Electricidad Industrial Juasal 
SL, dedicada a les instal·laci-
ons de fontaneria, de fred, ca-
lor i aire condicionat.

Incendi elèctric en una casa 
deshabitada a Lliçà d’Amunt  
on localitzen una plantació 
de marihuana
Els Bombers van treballar el 
passat 21de febrer a la tarda 
per apagar un incendi elèctric 
en una casa deshabitada al 
carrer Pau Gargallo, a Ca l’Es-
teper. També hi van intervenir 
efectius de Protecció Civil del 
municipi i de la Policia Local. 
A l’interior es van localitzar 
unes 400 plantes de marihua-
na. Els Mossos d’Esquadra es 
van fer càrrec de la investiga-
ció del cas i van denunciar un 
home de 41 anys, sense ante-
cedents policials per fets simi-
lars, acusat d’un delicte con-
tra la salut pública per tràfic de 
drogues. També d’un delicte 
de defraudació elèctrica. 

Mango també es desprèn 
del magatzem de Parets
La cadena de distribució tèx-
til Mango ha fet un pas més 
en el procés de venda de les 
instal·lacions logístiques. La 
societat patrimonial de la fa-
mília Andik, fundadora de la 
companyia, Punta Na, ha ve-
nut el magatzem de Parets, on 
s’havia centralitzat durant al-
guns anys la logística de roba 
doblegada del grup tèxtil, a 
l’operador especialitzat gallec 
Jevaso. 

La lliçanenca Maria Puig, 
candidata al premi Vallesà 
de l’Any 2018
EL 9 Nou ha convocat la 13a 
edició del premi Vallesà de 
l’Any, que distingeix una per-
sona que s’ha destacat per 
la seva activitat en qualsevol 
àmbit. El jurat ha escollit les 
12 persones que opten al pre-
mi Vallesà de l’Any 2018, entre 
les quals hi ha la lliçanenca 
Maria Puig. Els lectors i subs-
criptors del periòdic i la web 
poden triar entre els 12 candi-
dats fins el 17 d’abril.

notícies del poble

Canvis organitzatius a 
l’EAP Vall del Tenes
La Directora de l’EAP Vall del 
Tenes ha informat a l’Ajunta-
ment que l’EAP Vall del Tenes, 
seguint les directrius de l’em-
presa, està realitzant canvis 
organitzatius consistents en 
adequar el número d’usuaris 
per cada metge de família; 
redistribució de càrregues as-
sistencials; adequació de les 
agendes dels metges de famí-
lia per aconseguir un número 
òptim de visites, que permetin 
una atenció de major qualitat; 
i unificar el programa d’Aten-

ció Domiciliària (ATDOM) de 
tot el territori. 
Els canvis no són en la reduc-
ció del número de metges de 
família, sinó en l’augment. 
Tot això es realitza tant per 
millorar la qualitat assistencial 
que es dóna a la població que 
s’atén com per millorar la qua-
litat laboral dels professionals.
Aquestes modificacions com-
portaran necessàriament al-
guns canvis de metges per 
equilibrar càrregues i número 
d’usuaris. 

Nou servei de cita prèvia 
a l’Organisme de Gestió 
Tributària

El passat 1 de març, l’Organis-
me de Gestió Tributària va po-
sar en marxa el nou servei de 
cita prèvia a tota la seva xarxa 
d’oficines. 
Amb la finalitat de millorar 
l’atenció presencial als ciu-
tadans en les oficines, s’ha 
decidit establir, de forma obli-
gatòria, el servei de cita prè-
via per a la majoria de tràmits 
i consultes que habitualment 
requereixen els contribuents 
dels municipis i altres ens pú-
blics que han delegat les fun-
cions de gestió i/o recaptació 
dels seus ingressos públics a 
la Diputació de Barcelona: Re-
gistre ORGT, Domiciliacions, 
Documents per pagar, Justifi-
cants de pagament I Embar-
gaments.
Aquest nou servei s’implanta 
ara que ja és possible realit-
zar la majoria de tràmits des 

de la Seu electrònica d’aquest 
organisme, el que permet que 
el ciutadà no s’hagi de traslla-
dar a les oficines, tenint ple-
na llibertat per fer qualsevol 
tràmit de manera electrònica 
a qualsevol hora tots els dies 
de l’any, el que significa un 
servei total als contribuents 
amb caràcter de disponibilitat 
24x7x365.
Com sol·licitar cita prèvia:
- Per internet: orgt.cat/cites
- Per telèfon: 93 202 98 02
Podeu consultar a la Seu elec-
trònica de l’ORGT https://orgt.
cat/normes, la resolució de la 
Gerència d’aquest organisme 
que habilita aquest nou servei 
al ciutadà.
El web municipal ha incorpo-
rat un accés directe orgt.cat/
cites per realitzar el tràmit de 
petició de cita prèvia a les ofi-
cines de l’Organisme de Ges-
tió Tributària. 
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Informe anual 2018 de l’actuació del 
Síndic de Greuges al Vallès Oriental
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Bon Preu comença a enviar la compra 
online a casa

El nombre de queixes i consultes 
iniciades pel Síndic de Greuges 
a la comarca durant l’any 2018 
va ser d’un total de 1.017: 568 
queixes i 449 consultes, de les 
quals 992 van ser de persones 
físiques i 25 de persones jurídi-
ques. 
De les actuacions iniciades a la 

comarca, 253 han estat sobre 
Polítiques socials (Discrimina-
ció, Educació i recerca, Infància i 
adolescència, Salut, Serveis so-
cials i Treball i pensions); 219 han 
estat sobre Administració públi-
ca i tributs; 170 han estat sobre 
Polítiques territorials (Habitatge, 
Medi ambient i Urbanisme i mo-

bilitat); 223 han estat sobre Con-
sum; 103 han estat sobre Segu-
retat ciutadana i justícia; 2 han 
estat sobre Cultura i llengua; i 47 
han estat sobre altres àmbits. 
A Lliçà d’Amunt, el Síndic de 
Greuges va iniciar 39 actuacions 
durant l’any 2018: 17 queixes i 
22 consultes. 

El supermercat online 
BonpreuEsclat va posar en 
marxa, a finals de febrer a 
Osona, el servei d’entrega a 
domicili. A partir dels resul-

tats de Vic i les poblacions 
pròximes, es definirà la data 
i l’àrea d’arrencada del servei 
a altres localitats amb la visió 
d’acabar cobrint la majoria 
del territori català.
La flota de vehicles amb els 
que es realitza el servei d’en-
trega a domicili disposen de 
tres temperatures diferents 
per servir els productes con-

gelats, frescos i secs a la 
temperatura òptima de ca-
dascun dels articles preser-
vant en tot moment la cadena 
de fred. 
Al supermercat online 
BonpreuEsclat es poden tro-
bar mes d’11.500 referències 
de totes les seccions amb la 
mateixa qualitat que a les bo-
tigues Bonpreu i Esclat.

L’escriptor xilè José Ignacio Valenzuela, 
“Chascas”, visita l’alumnat lliçanenc
L’escriptor xilè José Ignacio 
Valenzuela, conegut com a 
Chascas, va fer una visita, el 
passat 26 de febrer, a l’alum-
nat de  5è de l’escola  Rosa 
Oriol i de 6è de l’escola Els 
Picots.
Aquest escriptor xilè polifacè-
tic, autor de nombroses obres, 
els va explicar d’una manera 
molt divertida i planera perquè 
es va fer escriptor i tot el que 
implica, els va parlar de la im-
portància de la lectura i els va 
engrescar a endinsar-se en el 
món de l’escriptura de relats. 

Després de la xerrada, es va 
obrir un torn de preguntes, on 
els infants van poder esbrinar 
més coses de l’escriptor i de 
la seva obra. Finalment, va 
signar els llibres d’alguns dels 
alumnes i els dels centres edu-
catius.
La seva producció dins la lite-
ratura infantil i juvenil té obres 
com La iaia no hi toca, llibre 
llegit per l’alumnat de l’es-
cola Rosa Oriol, o El meu tiet 
Patxunguis, segon títol de la 
col·lecció que ara està promo-
cionant a Barcelona. Es tracta 

d’una col·lecció d’històries en 
què Chascas explora relacions 
familiars especials i diverses, 
mostrant-nos com es creen 
vincles que permeten veure 
el món des de molts punts de 
vista.
“Sempre he cregut que la li-
teratura infantil i juvenil ha de 
fer-se càrrec de temes difícils 
i incòmodes, però des de l’hu-
mor i la joia. Això va ser el que 
vaig intentar fer amb La iaia no 
hi toca fa dos anys, i ara amb 
El meu tiet Patxunguis: acostar 
al nen a certs tòpics dels que 

no escoltarà parlar a casa, o a 
la seva escola, i enfrontar-lo a 
aquesta realitat des d’un espai 
de diversió i alegria”, comenta 
Chascas.
L’escriptor xilè José Ignacio 
Valenzuela, “Chascas”, ha es-
tat nominat a un Emmy com 
a millor escriptor per la sèrie 
Amores i reconegut pel presti-
giós diari The New York Times 
com un dels 10 millors escrip-
tors joves de Llatinoamèrica. 
Apassionat de la literatura des 
de ben jove i amb unes habi-
litats prodigioses per a l’es-

criptura, Chascas va escriure 
la seva primera telenovel·la 
als 20 anys per a la televisió 
xilena. Ha publicat més de 15 
llibres, molts d’ells convertits 
en best-sellers internacionals, 
com la trilogia del Malamor. En 
l’àmbit de la TV ha escrit més 
de 20 sèries per a cadenes 
de Xile, Mèxic, Puerto Rico i 
els EUA. El seu major èxit, La 
casa de al lado (EEUU 2011), 
va guanyar el premi a la millor 
telenovel·la en els premis Mi-
ami Life Awards i s’ha vist en 
més de 100 països.

Ingressa a presó un grup 
criminal especialitzat en 
cometre robatoris
Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
de la Divisió d’Investigació 
Criminal (DIC) de la Regió Po-
licial Metropolitana Nord van 
desarticular, el passat 20 de 
febrer, un grup criminal espe-
cialitzat en cometre robatoris 
en domicilis del Vallès Orien-
tal i Occidental.
L’operació policial va perme-
tre detenir cinc persones, de 
nacionalitat albanesa, d’edats 
compreses entre els 18 i els 
41 anys, a les quals es con-
sidera autores de fins a 11 
robatoris a domicilis: dos a 
Sant Quirze del Vallès, un a 
Matadepera, un a Terrassa, 

dos a Granollers, dos a Lli-
çà d’Amunt, dos a Caldes de 
Montbui i un a Bigues i Riells.
Arran d’aquesta detenció, els 
investigadors, amb l’autorit-
zació del Jutjat d’Instrucció 
número 4 de Sabadell, van 
fer una entrada i registre a les 
diverses habitacions que ocu-
pava el grup en un hostal de 
Barcelona. Dins de les habita-
cions els agents van localitzar 
diversos objectes relacionats 
amb els robatoris.
Els detinguts van passar a 
disposició judicial el 23 de 
febrer i el jutge va decretar 
l’ingrés a presó dels cinc de-
tinguts.
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Grans resultats dels nostres 
alumnes en Lliga Barcelona de 
Salt.
El passat de 10 de febrer al-
guns dels nostres alumnes van 
participar en la tercera prova 
de la Lliga Barcelona de Salt 
d’Obstacles. Va tenir lloc al 
Poni Club Catalunya i un total 
de 19 sortides a pista van ser 
dels nostres alumnes. Hi va ha-
ver un total de 176 participants, 
entre els quals van destacar els 
nostres binomis pels seus bons 
resultats!
En la prova més petita on els 
alumnes saltaven una altura 
de 20 cm, reservada pels pe-
ques, va guanyar Ninon Gom-

bert amb Appaloosa de Janàs, 
seguida molt aprop per Lucas 
González amb el mateix poni. 
En tercera posició va quedar 
Queralt Lara amb el seu poni 
Trefaes Silver Jack, en quar-
ta posició va quedar en Víctor 
Jerónimo sobre l’experimentat 
Dubai de Janàs.
La següent prova, la de 0.40m, 
va quedar Claudia Cardener 
amb Bogart de Janàs prime-
ra, en segon lloc Aitana Faña-
nàs amb el seu Llamp, tercera 
Queralt Lara amb Trefaes Silver 
Jack (dues sortides, dos pre-
mis!) I seguida molt aprop per 
la seva germana, Carla Lara 
amb Dubai de Janàs.
En la prova de 0.60m van parti-
cipar dues amazones del club, 
Marta Garcia amb Duque de 
Janàs va obtenir un setè lloc i 
Mariona Guisado el vuitè, molt 
bons resultats tenint en compte 
el número de participants.
En la següent prova, 0.80m, 

Aina Viladot amb Caragano 
Terril Z va fer un excel·lent re-
corregut sense falta, igual que 
Daniel Muñoz sobre Dolcet de 
Janàs.
En 0.90m, Daniel Muñoz sobre 
Dolcet només va tenir una fal-
ta! Tot un èxit ja que era la pri-
mera vegada que competien a 
aquesta alçada.
Continuem per la prova de 
1.00m, guanyada per Daniel i 
Luz de Luna.
I en la prova gran del dia, 
1.10m, repetien resultats, Da-
niel i Luz tornaven a guanyar!
Estem molt contents amb tots 
aquests bons resultats, felici-
tats equip!
Si ens voleu conèixer, podeu 
passar de dimarts a diumenge 
de 9.30 a 21.00.
A part de classes, també podeu 
fer rutes, celebrar aniversaris...
Us esperem a Can Janàs!

Can Janàs

opinió Entitats i Bústia 
del lector

La Hípica Can Janàs torna a triomfar 
competint

Campionat de Catalunya de Karate FCK 
Lloret 2019
El passat dissabte 9 de febrer, 
es va celebrar a Lloret de Mar 
el Campionat de Catalunya de 
Karate, una de les cites més 
importants de l´any. El Club 
Shorin-Ryu de Lliçà d´Amunt 
va estar representat per cinc 
competidors en la modalitat de 
Kumite en diferents categories, 
d´aleví a juvenil. El nivell de la 
competició va ser molt alt on 
es trobaven els millors karate-
ques de Catalunya i els nostres 
competidors van estar a l´alça-
da amb un gran treball de tots 
ells i aconseguint tres podis. 
Eider Alejo va ser subcampio-
na de Catalunya a la categoria 
aleví femení +32kg. Laia Pérez 
va ser també subcampiona de 
Catalunya en infantil femení 
-30kg i Marc López va ser 3er 

de Catalunya en juvenil mascu-
lí -36kg. Ells tres estan convo-
cats amb la Selecció Catalana 
per realitzar els entrenaments 
al CAR de St. Cugat per pre-
parar el Campionat d´Espanya 
que es celebrarà a Albacete. 
També van representar al nos-
tre club Brayan Salguero i Marc 

Domènech que van realitzar un 
gran treball. Enhorabona a tots 
els competidors! 

Club Shorin-Ryu: Sempai Nú-
ria Pérez, Shihan José Rodrí-
guez, Marc Domènech, Laia 
Pérez, Eider Alejo, Brayan 
Salguero i Marc López

Jugadors del Joventut 
visiten el CB Lliçà d’Amunt
El passat dilluns 25 de febrer, 
els jugadors José Nogués i 
Neno Dimitrijevic, juntament 
amb David Jimeno respon-
sable esportiu, van visitar el 
CB Lliçà d’Amunt. Va ser una 
tarda molt divertida per a tots 
els nens del club, des dels 
més petits als més grans, on 
els jugadors van explicar una 
mica de les seves vides i de la 
seva trajectòria fins arribar al 
Joventut. Després d’una ron-
da de preguntes que els nens 
els van fer i els jugadors van 

respondre, van realitzar un kao 
entre els jugadors del Juventut 
i el nens, el qual va ser súper 
divertit. Després del fantàstic 
kao, els jugadors van signar les 
samarretes, pilotes, bambes, 
etc. que els nens del CB Lliçà 
d’Amunt van  portar. I com no, 
una súper foto de la gran famí-
lia que som.  Un  gran record 
d’aquest dia on recordarem to-
tes les cares de felicitat de tots 
els nens. Som Llikis, som Lliçà. 

CB Lliça d’Amunt 

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 
d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no 
comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Creació d’una cooperativa 
solidària al menjador de 
l’escola Els Picots
A l’escola els Picots de Lli-
çà d’Amunt durant el mes 
de febrer s’han preparat un 
seguit d’activitats lúdiques 
amb l’objectiu de celebrar 
el 50è aniversari d’Ausolan, 
empresa-cooperativa que 
gestiona el servei de menja-
dor escolar. La idea ha estat 
transmetre els valors funda-
cionals, honestedat, compro-
mís, iniciativa i  participació 
en la cooperació, per incidir 
en l’organització d’una socie-
tat més justa, igualitària i co-
operativa.
Una de les activitats propo-
sades entre el grup de cicle 
superior d’educació primària 
ha estat la creació d’una co-
operativa solidària fictícia, on 
ells i elles eren els actors pro-
tagonistes i havien de pren-
dre les decisions a nivell col-
lectiu amb un objectiu comú: 
obtenir benefici econòmic 
amb la confecció d’uns tallers 
manuals (collarets i polseres) 
i destinar-ho a millorar les 
condicions de vida de nens 
i nenes del poble de Lliçà 
d’Amunt que viuen en unes 

condicions amb risc d’exclu-
sió social. Per decidir l’entitat 
social que millor s’adequava 
al seu projecte es van reunir 
amb el Regidor d’Acció So-
cial de l’Ajuntament i es va 
acordar que seria el Rebost 
Solidari. 
La iniciativa ha estat tot un 
èxit d’implicació per part de 
tothom: comunitat educati-
va (alumnes, mares i pares i 
equip docent) amb el recolza-
ment per part de l’Ajuntament 
de Lliçà d‘Amunt. Amb la ven-
da dels tallers elaborats pels 
alumnes de 5è i 6è i l’equip 
d’educadores d’Ausolan es 
van obtenir uns diners que 
posteriorment es va fer entre-
ga al coordinador del Rebost 
Solidari, el senyor  Josep Pi, 
per tal de comprar aliments 
necessaris pels nens i nenes 
del poble que més ho neces-
sitin. Un dels productes pro-
posats i consensuat per a tot-
hom ha estat la xocolata per 
tal d’endolcir-los una mica 
més la seva infantesa.  

Escola Els Picots

Activitats

BALL DE LA RODA DE GITA-
NES 
Diumenge 7 d’abril Hora: 17h

Lloc: Pavelló d’Esports
Organitza: Ball de Gitanes de 
Lliçà d’Amunt

Ball de la Roda de Gitanes
El dia 7 d’abril a les 5 de la tar-
da al pavelló municipal torna-
rem a tenir una excel·lent tarda 
de ball de gitanes.  Aquest any, 
a més de contemplar les colles 
del nostre poble, ens acom-
panyaran les colles de Santa 
Eulàlia de Ronçana i les de 
l’Ametlla. 
L’entrada és gratuïta i al llarg 
de la ballada, i alguns dies 
abans, es vendran números 
pel sorteig de dues espectacu-
lars paneres.
Veniu a conèixer les novetats 

d’enguany i, per descomptat, 
la nostra singular entrada con-
junta, que és la presentació de 
tots els balladors de les colles 
del nostre poble, amb un ball 
diferent cada any.
Convideu als vostres amics 
a conèixer el ball de gitanes 
i, si algú s’anima a ballar, po-
seu-vos en contacte amb no-
saltres. Assagem tots els di-
vendres a la tarda/vespre al 
gimnàs de l’Institut. Tenim gi-
tanes per totes les edats.
US ESPEREM.

Ball de Gitanes de Lliçà 
d’Amunt

Tarda de jocs de taula
Tricric et convida a passar una 
agradable tarda gaudint d’una 
gran diversitat de jocs de taula. 
Descobreix jocs poc coneguts, 
originals i divertits per jugar 
tant en família com amb amics.
Els assistents tindran l’opció 
de participar en un sorteig. A 
més, hi haurà disponible una 

petita barra on prendre alguns 
aperitius.
L’activitat es durà a terme el 
dissabte 13 d’abril, de 16h 
a 20h, al Local social de Can 
Xicota (carrer Pica d’Estats, 
69, Parc dels Pirineus).

Associació juvenil Tricric

Nit Sàpiens 2019
Recordeu quina nit més fan-
tàstica vam passar tots junts el  
26 de maig passat?
Recordeu que, a més a més de 
divertir-nos, vam col·laborar 
amb l’ONG Children of Africa? 
Aquest és el resultat de la nos-
tra aportació:

Doncs us proposem tornar-hi. 
Aquest any l’11 DE MAIG (re-
serveu el dia!!!).
Aquest cop el tema serà  SÀPI-
ENS DE TOTES LES CAUSES.
Els diners recaptats es des-
tinaran  a la construcció dels 
lavabos per l’escola.
Els novells podeu fer-vos una 
idea de com funciona el joc 
aquí:

https://www.youtube.com/
watch?v=4ab4rUSwQNk
I aquest és l’enllaç de l’ONG:
http://childrenofafrica.es/
Dia:  11 de maig
Lloc : INS Lliçà
Inscripcions: Sapiensthega-
me@gmail.com
Grups d’entre 6 i 8 persones 
Preu del concurs: 10 euros per 
persona
Sopar disponible a la barra del  
bar  a un preu accessible
Horari:  
20 : 00 presentació i sopar
21 : 00 concurs sàpiens 
US HI ESPEREM

INS Lliçà



Un dels assumptes que van 
abordar els diplomàtics que 
es van reunir per crear les Na-
cions Unides el 1945 va ser la 
possibilitat d’establir una orga-
nització mundial dedicada a la 
salut. L’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) va iniciar la seva 
marxa en entrar en vigor la seva 
Constitució el 7 d’abril de 1948 
-data en què celebrem cada 
any el Dia Mundial de la Salut. 
La Constitució va ser adoptada 
per la Conferència Sanitària In-
ternacional, celebrada a Nova 
York del 19 de juny al 22 de juliol 
de 1946, signada el 22 de juliol 
de 1946 per representants de 
61 Estats i va entrar en vigor el 
7 d’abril de 1948. Les reformes 
posteriors s’han incorporat al 
text actual.
L’OMS manté el seu ferm com-
promís amb els principis es-
tablerts en el preàmbul de la 
Constitució:
- La salut és un estat de com-
plet benestar físic, mental i so-
cial, i no solament l’absència 
d’afeccions o malalties.
- El gaudi del grau màxim de sa-
lut que es pugui aconseguir és 
un dels drets fonamentals de tot 
ésser humà sense distinció de 
raça, religió, ideologia política o 
condició econòmica o social.
- La salut de tots els pobles és 
una condició fonamental per 
aconseguir la pau i la seguretat 
i depèn de la més àmplia coo-
peració de les persones i dels 
Estats.
- Els resultats assolits per cada 
Estat en el foment i protecció 
de la salut són valuosos per a 
tothom.
- La desigualtat dels diversos 

països pel que fa al foment de 
la salut i el control de les malal-
ties, sobretot les transmissibles, 
constitueix un perill comú.
- El desenvolupament saludable 
del nen és d’importància fona-
mental; la capacitat de viure en 
harmonia en un món que canvia 
constantment és indispensable 
per a aquest desenvolupament.
- L’extensió a tots els pobles 
dels beneficis dels coneixe-
ments mèdics, psicològics i 
afins és essencial per assolir el 
més alt grau de salut.
- Una opinió pública ben infor-
mada i una cooperació activa 
per part del públic són d’impor-
tància cabdal per a la millora de 
la salut del poble.
- Els governs tenen la respon-
sabilitat de garantir la salut dels 
seus pobles, la qual només 
pot ser complerta mitjançant 
l’adopció de mesures sanitàries 
i socials adequades.
Més de 7000 persones de més 
de 150 països treballen per l’Or-
ganització en 150 oficines de 
país, zones o territoris, 6 ofi-
cines regionals i la Seu, que es 
troba a Ginebra, Suïssa.
A més de metges, especialistes 
en salut pública, científics i epi-
demiòlegs, l’OMS compta amb 
personal format per gestionar 
els sistemes administratius, fi-
nancers i d’informació de què 
disposa, així com amb experts 
en els camps de les estadísti-
ques sanitàries, l’economia i el 
socors en emergències.
Els sis idiomes oficials -àrab, 
xinès, espanyol, francès, anglès 
i rus- es van establir mitjançant 
una resolució de l’Assemblea 
Mundial de la Salut de 1978, 

que va fer del multilingüisme 
una política de l’OMS. Des de 
l’adopció d’una resolució de 
1998, tots els documents i ma-
terial institucional dels òrgans 
deliberants s’han posat a dis-
posició en línia en tots els idio-
mes oficials.
L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) és l’autoritat direc-
tiva i coordinadora en assump-
tes de sanitat internacional en 
el sistema de les Nacions Uni-
des. A aquest efecte, les seves 
funcions són: oferir lideratge en 
temes crucials per a la salut i 
participar en aliances quan es 
requereixin actuacions conjun-
tes; determinar les línies d’in-
vestigació i estimular la produc-
ció de coneixements valuosos, 
així com la traducció i divulga-
ció del corresponent material 
informatiu; definir normes i pa-
trons, promoure i seguir de prop 
la seva aplicació en la pràctica; 
formular opcions de política 
que uneixin principis ètics i fo-
nament científic; donar suport 
tècnic, catalitzar el canvi i crear 
capacitat institucional durado-
ra; i seguir de prop la situació 
en matèria de salut i determinar 
les tendències sanitàries.
Una de les seves funcions bà-
siques és dirigir i coordinar la 
tasca sanitària internacional 
promovent la col·laboració, mo-
bilitzant aliances i galvanitzant 
les iniciatives dels diferents ac-
tors de l’àmbit de la salut per 
respondre als reptes sanitaris 
nacionals i mundials.
L’OMS s’associa amb els paï-
sos, el sistema de les Nacions 
Unides, les organitzacions inter-
nacionals, la societat civil, fun-

dacions i institucions acadèmi-
ques i d’investigació, així com 
amb persones i comunitats en 
pro de la seva salut i per donar 
suport al seu desenvolupament.
La governança de l’OMS recau 
en l’Assemblea Mundial de la 
Salut, que és l’òrgan decisori 
suprem de l’Organització. Es re-
uneix a Ginebra el maig de cada 
any amb l’assistència de dele-
gacions dels estats membres. 
La funció principal de l’Assem-
blea de la Salut és determinar 
les polítiques de l’Organització, 
nomenar el director general, 
supervisar les polítiques finan-
ceres, i revisar i adoptar el pro-
grama de pressupost proposat. 
El Consell Executiu està inte-
grat per 34 membres tècnica-
ment qualificats en l’àmbit de 
la salut, que es trien per a un 
mandat de tres anys. La prin-
cipal reunió del Consell, en la 
qual es decideix l’ordre del dia 
per a la següent Assemblea de 
la Salut i s’adopten resolucions 
per sotmetre-les a l’Assemblea 
de la Salut, se celebra al ge-
ner, i una segona reunió, més 
breu, al maig , immediatament 
després de l’Assemblea de la 
Salut, per a tractar assump-
tes d’índole més administrati-
va. Les principals funcions del 
Consell Executiu consisteixen 
a donar efecte a les decisions i 
polítiques de l’Assemblea de la 
Salut, a assessorar-la i, de ma-
nera general, en facilitar el seu 
treball.
El pressupost biennal de l’OMS 
es finança per mitjà d’una com-
binació de contribucions asse-
nyalades i contribucions volun-
tàries.

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
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
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
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
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

 7 d’abril. Dia Mundial de la Salut

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 Dia Mundial de la Salut se celebra el 7 d’abril per commemorar l’aniversari de la creació 
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1948. Cada any el lema va orientat a un 
tema diferent que afecti a temes de salut d’abast mundial.


