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Hi ha paraules que ens re-
corden i van lligades amb les 
vacances d’estiu: Calor, sol, 
lluna, repòs, llibre, banyador, 
natura, bronzejat, oci, platja, 
viatges, relaxació, calma, zen, 
migdiada, viure, desconnectar, 
piscina, canvi d’aires, prats i 
muntanyes, esport, bon hu-
mor, família, amics, sortir, pas-
sejar, descansar i moltes més 

Des del passat 8 de maig, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
de l’Ajuntament està situada al costat del vestíbul. En la darre-
ra enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliça-
nencs i lliçanenques creuen que la nova ubicació i les novetats 
implementades com la zona d’espera, el dispensador de torns, 
el mostrador d’atenció ràpida i la pantalla informativa milloren 
l’atenció a la ciutadania. 

El resultat ha estat que, de les 22 persones que han participat a 
l’enquesta, un 86% ha contestat afirmativament; un 9% ha dit 
que no; i un 5% ha triat l’opció No sap/No contesta.

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un 
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada 
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí munici-
pal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de 
respostes.

opinió

Enquesta Ciutadana

Salutació de l’Alcalde

La nova OAC de l’Ajuntament ha millorat l’atenció a la 
ciutadania?
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Nit d’estiu, nit de calor.
L’herba s’asseca, però jo, no.

Com més calor fa,
més bé jo estic;

ella rondina, i jo, ric..., ric!...
         Joana Raspall i Juanola

que ens recorden que cal car-
regar piles per afrontar la tor-
nada a la feina i/o als estudis 
i la rutina del dia a dia. És un 
dret irrenunciable i molt salu-
dable psicològicament.

El món cada dia va més ràpid 
i és més canviant, anem cor-
rents per la vida, atabalats, 
sense poder-nos aturar, i ens 

cal, si o si, un descans, un “kit 
kat”, i això, ens ho permet l’es-
tiu. Les vacances són  un dels 
drets laborals més importants 
recollit en l’Estatut dels Treba-
lladors i que s’ha aconseguit 
amb la lluita obrera al llarg del 
Segle XX.

Va ser a les Corts Constituents 
de la Segona República quan 

es van reconèixer per primera 
vegada 7 dies de vacances, 
l’any 1976 les van incremen-
tar fins a 21 dies, però no és 
fins l’any 1983 que no es fixa 
la jornada màxima legal en 40 
hores i les vacances anuals 
mínimes de 30 dies.

Per tant, Lliçanencs i Lliçanen-
ques, gaudiu de les vacances 
d’estiu i aprofiteu per viure 
les multitudinàries festes dels 
nostres barris que estan ple-
nes d’interessants activitats, 
com a preescalfament de les 
24 Hores de Ciclomotors i de 
la Festa Major que celebrarem 
com cada any dins la primera 
quinzena del mes de setem-
bre. Bon estiu i bones vacan-
ces a tothom.   
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La regidoria de Transport pú-
blic i Mobilitat ha fet canvis 
en la senyalització horitzontal 
i vertical del carrer de les Ro-
selles, al barri de Can Roure. 
Concretament, s’han incorpo-
rat variacions en l’eix de la cal-
çada d’aquest carrer amb l’ob-
jectiu de fer reduir la velocitat 
al trànsit rodat. 
Aquesta mesura es va comen-
çar a aplicar a principis de 
juny, després de posar senyals 
indicatives i pintar els canvis 
d’eix a la calçada. 

notícies de l’Ajuntament

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.

Remodelació del servei de bus 
del mes d’agost 
La nova proposta combina quatre noves línies de forma alternativa. 
S’han adaptat les freqüències en funció de la demanda, optimitzant 
molt el temps del trajecte i permetent el transbordament a les línies 
interurbanes. 

El mes d’agost baixa osten-
siblement la demanda de 
transport públic al municipi. 
Davant d’aquesta davallada 
de demanda, l’Ajuntament, 
des de fa cinc anys, redueix 
el servei de bus urbà durant 
aquest mes, per poder dedi-
car més recursos a la resta 
de l’any, quan la demanda és 
més alta.
En aquests anys, s’han pro-
vat diferents formes de do-
nar el servei, intentant cobrir, 
amb un sol vehicle, el major 
nombre de barris. Però, aug-
mentava molt el temps del 
trajecte, es reduïen el nombre 
d’expedicions i, en molts ca-
sos, s’impedia el transbord-
ament amb les línies interur-
banes.
Per això, la regidoria de 
Transport públic i Mobilitat 
ha tornat a remodelar el ser-
vei de transport públic urbà 
del mes d’agost.La nova pro-
posta combina quatre noves 
línies de forma alternativa. 
S’han adaptat les freqüènci-
es en funció de la demanda, 
optimitzant molt el temps del 
trajecte i permetent el trans-
bordament a les línies interur-
banes. 
La línia A11 cobreix en 11 mi-
nuts el trajecte entre el pas-
seig de Can Salgot i el Cen-
tre urbà. La línia A22 cobreix 
en 7 minuts el trajecte entre 
el carrer del Matarranya i el 
Centre urbà. La línia A3 arriba 
a Can Xicota en 5 minuts des 

del Centre urbà. I, finalment, 
la línia A4, arriba en 9 minuts 
a Can Farell des del Centre 
urbà. 
Aquest nou servei estarà ope-
ratiu tots els dies laborables, 
de les 7 del matí fins a les 3 de 
la tarda, com cada any, durant 
el mes d’agost.
Amb aquest plantejament, 
es disposarà d’un servei de 
transport públic ràpid, que 
permetrà la mobilitat entre els 
barris del municipi i la conne-
xió amb la terminal d’autobu-
sos de l’Ajuntament, on poder 
transbordar a la resta de línies 

de busos interurbans que do-
nen servei a Lliçà d’Amunt. 
Aquestes quatre noves línies 
de bus urbà municipal que es 
posaran en marxa a l’agost 
formaran part de la nova 
xarxa de Transports de Lliçà 
d’Amunt, TLA, que entrarà 
en funcionament, de manera 
gradual, a partir del proper 
4 de setembre i, per això, ja 
utilitzen la nova nomenclatura 
del servei.
En el proper butlletí, us infor-
marem dels primers canvis 
previstos a partir de l’inici del 
curs escolar.

Quatre noves línies de TLA per al mes d’agost.

Mesures per reduir la 
velocitat del trànsitATENCIÓ!

Canvi de l’eix
 de la calçada

L’Ajuntament rep el 
distintiu FUE
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
ha rebut el distintiu oficial que 
el reconeix com a administra-
ció amb Finestreta Única Em-
presarial (FUE). 
L’admistració local lliçanenca 
es va adherir al FUE i el pas-
sat mes d’abril va incorporar al 
web municipal el portal Fines-
treta Única Empresarial Local 
amb 17 nous tràmits telemà-
tics relacionats amb activitats 
econòmiques.
El FUE Local, vinculat a l’Ofi-
cina de Gestió Empresarial i el 
Canal Empresa de la Generali-
tat, és una plataforma telemà-
tica única des d’on sol·licitar i 
obtenir els permisos necessa-
ris per implantar o modificar 
una activitat. Se centra, princi-
palment, en autoritzacions de 
tipus ambiental, salut alimen-
tària, prevenció d’incendis i 

recreatives, així com consultes 
prèvies a l’inici de la tramitació.
L’objectiu principal d’aquest 
servei és simplificar la relació 
entre emprenedors i empresa-
ris i l’Ajuntament, facilitant i fo-
mentant així el teixit industrial, 
comercial i de serveis del mu-
nicipi.
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El PFI d’Auxiliar d’Hoteleria 
ja és una realitat
A  l’octubre començarà un curs de PFI (Programa de Formació 
i Inserció) de l’especialitat d’”Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis 
de restauració” a Lliçà d’Amunt, després de rebre l’autorització del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest mes de juliol s’obren les 
preinscripcions per al curs de 
PFI (Programa de Formació i 
Inserció) de l’especialitat d’”Au-
xiliar d’Hoteleria: cuina i serveis 
de restauració” que es durà a 
terme el curs 2017-2018 a Lliçà 
d’Amunt.
El Programa de Formació i In-
serció (PFI) s’adreça a joves no 
ocupats, que tinguin  un mínim 
de 16 i un màxim de 21 anys 
d’edat a l’inici del curs, que ha-
gin deixat l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) sense obten-
ció del títol i que en el moment 
d’iniciar el programa no seguei-
xin estudis en el sistema educa-
tiu ni participin en altres accions 
de formació.
L’objectiu d’aquest programa 
té una triple finalitat: educativa, 
formativa i professionalitzadora. 
La vessant educativa i formativa 
del curs d’Auxiliar d’Hoteleria es 
durà a terme als espais de l’Es-
cola de Música La Vall del Tenes,  
mentre que la part professiona-
litzadora es farà al Restaurant La 
Cruïlla-El Portal Vell.
En aquest programa els joves 
troben assessorament i pla 
d’atenció individualitzat, orien-

tació personal i recursos per a 
la inserció laboral i/o educativa, 
iniciació a una professió amb 
pràctiques en empresa, primer 
contacte amb el món laboral i 
l’obtenció d’un certificat de la 
formació rebuda i de les compe-
tències professionals adquirides.
I, en acabar el PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria: cuina i serveis de 
restauració, els joves podran tre-
ballar en aquest àmbit o bé con-
tinuar la formació realitzant les 

provés d’accés als Cicles For-
matius de Grau Mitjà o accedir a 
un Centre de Formació d’Adults 
per obtenir el Graduat en Secun-
dària. 
L’oferta màxima de places del 
curs de PFI d’Auxiliar d’Hote-
leria és de 17 alumnes. Per fer 
la preinscripció cal demanar cita 
prèvia trucant al telèfon 93 860 
72 20 de dilluns a divendres de 9 
a 13h durant els mesos de juliol 
i setembre.

Un lliçanenc condemnat per manipular 
la xarxa elèctrica pública
El Jutjat d’Instrucció Nº4 de 
Granollers va dictar sentèn-
cia, el passat mes d’abril, per 
un delicte lleu de defraudació 
del fluid elèctric, i va condem-
nar un veí del municipi a pagar 
una  multa de 180 euros i una 
indemnització a l’Ajuntament 
de 1.325,65 euros en concepte 

de responsabilitat civil.
Treballadors municipals van 
detectar una incidència en un 
dels fanals de l’enllumenat 
públic, que presentava una 
connexió fraudulenta des de 
la caixa del punt de llum fins a 
l’interior d’un domicili. L’Ajun-
tament va interposar una de-

núncia. 
Aquesta manipulació de l’en-
llumenat públic va causar 
desperfectes en el fanal i en 
el paviment, amb un cost de 
reparació valorat en 1.325,65 
euros, que l’acusat haurà de 
pagar a l’Ajuntament en con-
cepte d’indemnització. 

“I tu, ja el portes?”

Lliçà d’Amunt s’ha adherit 
al “Programa Màquina” del 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 
d’instal·lació estratègica de 
màquines de preservatius 
masculins abaratint-ne el 
cost. 
S’entén per malalties de trans-
missió sexual (MTS) aquelles 
malalties infeccioses de gra-
vetat variable que normalment 
es transmeten durant les re-
lacions sexuals amb una per-
sona infectada. S’hi inclou la 
SIDA, la gonorrea, la sífilis, la 
infecció per clamídia, l’herpes 
genital, els condilomes i la in-
fecció pel virus del papil·loma 
humà, entre altres.
A Catalunya, la sida és un pro-
blema de salut pública, ja que 
és la segona causa d’anys 
potencials de vida perduts. 
El 25% dels 17.141 casos de 
sida declarats a Catalunya 
des de l’any 1981 tenen en-
tre 20 i 29 anys; si tenim en 
compte que el període entre la 
infecció per l’HIV i el desenvo-
lupament de la malaltia pot ser 
d’uns 10 anys, és lícit pensar 
que aquests casos es varen 
infectar entre els 15 i 19 anys.
 L’eina principal per combatre 
aquestes malalties, així com 
els embarassos no desitjats, 
és la prevenció mitjançant l’ús 
del preservatiu o profilàctic.
Com a resposta al nombre 
creixent de MTS i d’emba-
rassos no desitjats, i per tal 

de facilitar l’accessibilitat als 
preservatius, el municipi de 
Lliçà d´Amunt ha instal·lat 
dues màquines dispensado-
res de preservatius masculins 
en llocs estratègics del poble, 
adherint-se així al “Programa 
Màquina” del Departament de 
Salut de la Generalitat de Ca-
talunya.
Aquesta iniciativa pretén fer 
més fàcil l’accés dels joves a 
aquest material preventiu. Per 
aconseguir-ho, el «Programa 
Màquina» redueix el cost dels 
preservatius i amplia els punts 
de dispensació. Aquest pro-
grama, doncs, consisteix en la 
instal·lació de màquines dis-
pensadores de preservatius 
masculins en paquets de tres 
unitats a un cost d´1,5 euros. 
Els preservatius comercialit-
zats compleixen els requisits 
de qualitat d’aquest tipus de 
productes.
L’objectiu no és instal·lar 
molts dispensadors sinó ubi-
car-los de manera estratègica 
en llocs freqüentats per joves 
i, d’aquesta manera, afavo-
rir-ne l’accés, així com acon-
seguir certa intimitat en el mo-
ment de la compra.
Trobareu aquestes màquines 
dispensadores a la paret exte-
rior del local de Protecció Civil 
(Av. Països Catalans, 58-62) i a 
la paret exterior del Punt d’In-
formació Juvenil els Galliners 
/ Biblioteca Ca l’Oliveres (c/
Castelló de la Plana, 11).

c/ Rafael de Casanova, 8
08186 Lliçà d’Amunt
Tel. 938 607 220
educació@llicamunt.cat

Inscripció oberta durant els 
mesos de juliol i setembre

Amb el suport de:

Per a més informació, us podeu dirigir a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Programa de formació i 
inserció a Lliçà d’Amunt
Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració

PFICurs 2017-2018
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Horaris d’estiu
BIBLIOTECA CA L’OLIVERES: 
Del 24 de juny al 9 de setembre 
(ambdós inclosos), la Biblioteca 
Ca l’Oliveres obrirà els matins 
de dimecres i divendres de 10h 
a 14h i les tardes de dilluns a 
divendres de 16h a 20.30h; els 
dissabtes estarà tancada. Però, 
el període del 31 de juliol al 25 
d’agost, romandrà tancada tots 
els dies. 

ESPAI JOVE EL GALLINER:
Del 31 de juliol a l’11 de setem-
bre (ambdós inclosos), l’Espai 
Jove El Galliner romandrà tan-
cat per vacances. 

PAVELLÓ D’ESPORTS: 
L’horari del Pavelló d’Esports 
es manté igual durant el mes 
de juliol: de dilluns a diven-
dres, de 8h a 13h i de 15h a 
22h, i dissabtes i diumenges, 
tancat. Però, hi ha variacions 
en l’horari de les activitats di-
rigides que es porten a terme 
al gimnàs del pavelló (per a 
més informació: 93 860 70 25). 
A l’agost, el Pavelló d’Esports 
restarà tancat tot el mes.

CENTRES CÍVICS
El Centre Cívic Palaudàries i el 
Centre Cívic Ca l’Artigues ro-
mandran tancats del 24 de ju-
liol a l’1 de setembre, ambdós 
dies inclosos. 

Durant el mes de setembre es 
podran fer les inscripcions als 
cursos, tallers i activitats orga-
nitzats per l’Ajuntament, que 
començaran a l’octubre, tot i 
que al setembre ja s’iniciaran 
algunes activitats.
Per a més informació, diri-
giu-vos a:
- Centre Cívic Palaudàries. Tel. 
93 864 60 10, cc.palaudaries@
llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca l’Artigues. 
Tel. 93 860 73 50, cc.calarti-
gues@llicamunt.cat 
Horari: de 15h a 21h.

DEIXALLERIES:
L’horari d’estiu de la Deixalleria 
de Palaudàries (del 15 de juny 
al 31 d’agost) és de dimarts a 
divendres, de 10h a 13.15h i de 
16h a 19h; i dissabte i diumen-
ge, de 9h a 14h. 
L’horari d’estiu de la Deixa-
lleria Comarcal (situada al cen-
tre urbà) (de l’1 de juliol al 31 
d’agost) és dimarts de 16h a 
19h i de dimecres a diumenge 
de 8h a 14h. 

CASAL DE LA GENT GRAN:
De l’1 al 15 d’agost el Casal 
de la Gent Gran romandrà 
tancat i es portaran a terme 
tasques de pintura a l’interior 
i a l’exterior d’aquest equipa-
ment municipal.

En el segon Pla d’inversions a la 
xarxa d’aigua, corresponent al 
2017, s’efectuaran renovacions 
de canonades a Can Salgot, Ca 
l’Estapé, Can Rovira Nou i Can 
Rovira Vell, així com millores en 
equips electrotècnics i de tele-
gestió, i l’enderroc d’un dipòsit 
aeri fora de servei. 
Els objectius del Pla són, prin-
cipalment, reduir el número 
d’avaries i incidències, i que 
tinguin la menor afectació pos-
sible sobre els abonats, però 
també aprofundir en una gestió 
proactiva del servei que anticipi 
les situacions crítiques abans 
no es produeixin. 
Aquestes són les actuacions 
que es duran a terme, les quals 
ja s’estan programant per co-
mençar a executar tan aviat 
com sigui possible: 
• Substituir les canonades del 
carrer Tres Feixes entre els car-
rers Ramon Llull i Josep Maria 

de Segarra (Can Salgot).
• Substituir el tram final de les 
canonades del carrer Priorat, 
des del carrer Penedès (Ca l’Es-
tapé).
• Substituir un tram de canona-
da del carrer Bedoll (Can Rovira 
Nou).
• Substituir les canonades del 
carrer Estany de Restanca (2ª 
fase) entre els carrers Estany de 
la Murtra i Estany de Bulloses; i 
Estany de Sant Maurici entre els 
carrers Albufera i Estany de Ba-
nyoles (Can Rovira Vell).
• Eliminació del dipòsit elevat 

del carrer Avellaner. 
• Instal·lació d’analitzadors con-
tinus remots de la qualitat de 
l’aigua.
• Millora d’instal·lacions en pous 
i instal·lacions de Pineda Feu, 
Palaudalba i Centre Urbà.
El regidor de Companyies de 
Serveis, Iban Martínez, apunta 
que ““Com sempre, l’elecció de 
les prioritats d’actuació ha estat 
difícil, donada la magnitud de la 
xarxa d’aigua del municipi (166 
Km. de canonades per on pas-
sen uns 1.500.000 m3 l’any) i la 
molta feina que queda per fer”.

Pla d’inversions a la xarxa de 
distribució d’aigua 2017
L’Ajuntament, en Junta de Govern, va aprovar el passat 5 de juny el 
Pla d’inversions a la xarxa d’aigua 2017. Aquest pla, liderat des de la 
regidoria de Companyies de Serveis, inclou inicialment 8 actuacions 
amb un cost aproximat de 470.000€. L’execució del Pla d’inversions 
en aigua 2016 ha finalitzat amb un estalvi d’uns 50.000€ sobre la 
despesa prevista, la disponibilitat dels quals s’arrossega al pla 
d’enguany. 



6 - 

notícies de l’Ajuntament

La veu dels joves:    Team La Vinya

Espai Jove El Galliner
CURS DE YOUTUBER
Dilluns 3, 10, 17 i 24 de juliol
Si t’estàs plantejant obrir un ca-
nal de Youtube, aprèn les millors 
tècniques, eines i recursos per 
fer-ho en aquest curs monogrà-
fic del Galliner.  
Hora: de 17.30h a 19h

TARDES CHILL OUT
Divendres 14, 21 i 28 de juliol
Vols passar una tarda tranquil·la 
amb els teus amics i amigues? 
Ambientarem l’era perquè pu-
gueu passar les tardes de calor 
ben relaxats i relaxades! Hi hau-
rà hamaques, zona amb coixins, 
música...
Lloc: era de la Biblioteca 

TALLER D’EINES DE CREA-
CIÓ DE PÀGINES WEB
Dimecres 12 de juliol
Aprèn els diferents recursos 
que hi ha per crear pàgines web 
sense saber programar: Blog-
ger, WordPress, Wix, etc.

TALLER DE CARTELLS
Dimecres 19 de juliol
Si vols crear cartells senzills, 
aprèn quines eines gratuïtes tens 
disponibles i les millors maneres 
per fer-ho. Nivell d’iniciació. 
  
TORNEIG DE FIFA17
Dimecres 26 de juliol
No t’ho perdis! Per poder rea-
litzar el torneig hem de ser un 
mínim de 8 participants, així que 
fés córrer la veu, vine i participa! 
El guanyador o guanyadora del 
torneig obtindrà un premi!  

* Tots els tallers comencen a 
les 17h, són gratuïts, però cal 
inscripció prèvia. Pots inscriure’t 
al web espaijovegalliner.cat, 
trucant al 93 860 70 01 o envia’ns 
un WhatsApp al 673 930 937.

HORARI D’ESTIU:
- Del 31 de juliol a l’11 de se-
tembre (ambdós inclosos), 
l’Espai Jove El Galliner roman-
drà tancat per vacances.

El Ple municipal va aprovar, el 
passat 25 de maig, el Pla Local 
de Joventut de Lliçà d’Amunt 
pels anys 2017-2021. 
El Pla Local de Joventut és un 
document guia que té la regi-
doria de Joventut, que conté 
les necessitats dels i les joves 
del municipi i orienta sobre 
les principals actuacions per 
respondre-hi sobre diferents 
àmbits.
Segons la realitat juvenil del 
municipi, els eixos claus del 
pla són la participació i la 
cohesió social, la formació i 
l’ocupació, la mobilitat i la sa-
lut. 
En aquest sentit, inclou pro-
postes com: pressupostos 

participatius, consell de jo-
ves, programa d’activitats, 
agents de civisme i de salut, 
escola d’adults, PFI de cuina, 
programes de beques i pràc-
tiques...
Els destinataris de les po-
lítiques de joventut a Lliçà 
d’Amunt i de les accions que 
es desenvoluparan i que in-
clou el Pla Local de Joventut 
són joves d’entre els 12 i els 
35 anys, per incloure els ado-
lescents que inicien l’etapa 
d’estudis secundaris obliga-
toris i també els adults que 
tenen necessitats, sobretot, 
en temes relacionats amb for-
mació i ocupació. 
El Pla Local de Joventut s’ha 

elaborat amb el jovent del 
municipi, l’equip tècnic de la 
regidoria de Joventut i altres 
tècnics municipals,  professio-
nals de l’àmbit i els responsa-
bles polítics de l’Ajuntament; 
ha estat elaborat des de la 
transversalitat i amb els joves 
com a protagonistes a través 
de trobades, tallers, entrevis-
tes, enquestes, fòrums, grups 
de treball... També hi han col-
laborat el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, la Diputa-
ció de Barcelona i la Direcció 
General de Joventut de la Ge-
neralitat de Catalunya.  
El document està disponible 
al web municipal i al web de 
la regidoria de Joventut.

Pla Local de Joventut
El Pla Local de Joventut conté les necessitats dels i les joves del 
municipi i orienta sobre les principals actuacions per respondre-hi 
sobre diferentes àmbits. 

El Vallès Avança
El regidor de Comerç, Con-
sum, Turisme i Empresa, Iban 
Martínez, va assistir, juntament 
amb el tècnic de la regidoria, 
a la sessió de constitució del 
Plenari de la Taula pel Desen-
volupament Econòmic i l’Ocu-
pació del Vallès Oriental-El 
Vallès Avança, el passat 7 de 
juny a la seu de la Unió Em-
presarial Intersectorial-Cercle 
d’Empresaris de Granollers. 
La sessió va comptar amb 
la presència, entre altres, del 
President del Consell Comar-

cal, David Ricart, i del Secre-
tari General del Departament 
de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Josep Ginesta.
La Taula pel Desenvolupament 
econòmic i l’ocupació del Va-
llès Oriental-El Vallès Orien-
tal Avança és una eina per 
treballar de forma conjunta i 
consensuada per detectar ne-
cessitats, coordinar i planificar 
polítiques que millorin la quali-
tat de l’ocupació i la competi-
tivitat de l’economia del Vallès 
Oriental.

Albert Vidal (18), Aleix Garriga 
(19), Sergi Gual (18) i Marc Tobella 
(17) són un grup d’amics que han 
format el Team La Vinya, un equip 
de motos de competició. La regi-
doria de Joventut ha volgut saber 
què els ha aportat aquesta ex-
periència.
Com va començar tot?
Fa 3 anys, un dia, a l’institut, vam 
pensar que podíem començar 
a competir i vam dedicar-nos a 
preparar les motos, entrenar i a 
formar-nos. Córrer les 24 Hores 
era un somni que volíem complir 
i al maig ens vam posar a treba-
llar per aconseguir-ho, buscant 
sponsors, suports, preparant la 
moto, entrenant, etc.
Com us organitzeu interna-
ment?
Durant l’any ens repartim les cur-
ses segons la nostra disponibili-
tat i de manera que tots puguem 
córrer. Buscar sponsors i entrenar 
és el que ens costa més perquè 
hi hem de dedicar molt de temps.
Què és el que més us agrada 

del que feu?
Aleix: A mi m’agrada molt portar 
el cos al límit durant les curses.
Sergi: Fer les sortides de les cur-
ses és molt emocionant.
Albert: La relació que hi ha amb 
la resta d’equips. Dins la pista no 
tens amics, però un cop baixes 
de la moto et fas amb tothom i 
t’ajudes.
Quant de temps hi dediqueu?
Durant l’any fem exercici per no 
perdre la forma. Quan no hi ha 
competició fem alguna cursa per 
entrenar-nos. I el Campionat de 
Variants per preparar les 24 Ho-
res.
Què creieu que us aportarà 
aquesta experiència?
A les curses coneixes molta gent 
del món del motor. Si després t’hi 
vols dedicar professionalment 
com a mecànic, com que ens 
muntem nosaltres les motos, tens 
molta experiència guanyada.
Si us haguéssiu de quedar amb 
un moment viscut, amb què us 
quedaríeu?

Sense cap dubte, guanyar la nos-
tra categoria de les 24 Hores. No 
ens ho esperàvem perquè era el 
primer any que hi participàvem i 
era un somni per nosaltres. I so-
bretot, el suport que vam rebre 
de moltíssima gent, que ens va 
ajudar a fer-ho possible i ens ani-
mava durant la cursa.
Quines habilitats ha de tenir 
algú que s’hi vulgui dedicar?
En realitat cap. Ha de tenir mol-
tes ganes d’aprendre i ha de 
practicar  i entrenar molt, però 
ja està. Nosaltres quan vam co-
mençar gairebé no sabíem ni anar 
amb moto dins d’un circuit. Has 
d’estar una mica en forma i t’ha 
d’agradar, ho has de viure. 
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1.333 nous gossos censats
Davant l’elevat nombre d’ani-
mals que no complien la nor-
mativa que regula la tinença 
d’animals de companyia, la 
regidoria de Medi Ambient ha 
portat a terme una campanya 
de control, domicili per domi-
cili, per assegurar que tots els 
gossos del municipi estan cen-

sats i disposen del microxip 
identificador.
Un equip de 4-6 persones 
ha estat atenent el treball de 
camp i les tasques adminis-
tratives i tècniques, així com 
el lliurament de notificacions. 
Fins a principis de juny s’havi-
en censat 1.333 gossos nous. 

Obres de millora a la Piscina
L’Ajuntament ha dut a terme una sèrie de millores a la Piscina 
Municipal, que ha obert amb la cara renovada. 
La millora més vistosa és la 
pavimentació de l’accés a la 
Piscina Municipal, d’uns 500 
m2, a base de formigó imprès, 
que ha anat a càrrec de l’em-
presa Paviplanas per 11.500 
€ + IVA. La Brigada d’Obres 
Municipal també ha modificat 
els tubs de drenatge del nou 
paviment imprès i la Brigada 
Elèctrica Municipal n’ha millo-
rat l’enllumenat. 
Per altra banda, l’empresa An-
fer ha substituït les dues fulles 
de la porta d’accés i ha ins-
tal·lat una nova porta d’emer-
gència, situada a l’extrem 
sud-est, que permetrà ampliar 
l’aforament de persones al re-
cinte.  
També s’ha engrandit l’àmbit 
enjardinat, que de moment 
quedarà amb sauló compac-
tat fins a poder plantar la ges-

pa definitiva, tot això a càrrec 
de l’empresa Pedrerol.
En els vestuaris també hi ha 
hagut millores. La Brigada 
d’Obres ha col·locat sòcol a 
l’espai de recepció i passa-
dissos, ha repassat la coberta 
i ha redireccionat el baixant 
de l’aigua de pluja; i l’em-
presa Aluminios Montornes 
ha instal·lat portes “vaiven” 
i mampares a l’entrada dels 

vestuaris per garantir més pri-
vacitat als usuaris.  La Brigada 
d’Obres també ha pintat l’in-
terior dels vestuaris, a més de 
repassar la pintura de l’exte-
rior del bar. 
En relació a les piscines, l’em-
presa Trimar piscines ha mi-
llorat la vorada de la piscina 
petita i ha substituït el material 
de cobriment de la canal lon-
gitudinal de la piscina gran.

Amb la contractació d’una 
persona externa durant un 
període inicial de sis mesos, 
la regidoria d’Obres ha reprès 
les actuacions per millorar les 
voreres del municipi. 
Les feines d’arranjament de 
voreres s’han iniciat pel bar-
ri de Ca l’Artigues, seguit del 
barri de Ca l’Esteper. 
La regidoria d’Obres, a través 
del programa GIS, té geolo-
calitzades les voreres execu-

tades i les pendents d’arran-
jament; d’aquesta manera es 
poden prioritzar les actuacions 
per barri i millorar el control de 
la feina realitzada.

A través del visualitzador 
d’obres del web municipal, la 
ciutadania pot consultar les 
obres realitzades per barri, així 
com el seu cost econòmic. 

Millora de voreres
La regidoria d’Obres ha reprès les actuacions per millorar voreres. 

Vorera per arranjar. La mateixa vorera reparada.

La campanya també ha servit 
per donar de baixa del cens els 
animals que han mort. 
Una vegada es finalitzi el perí-
ode voluntari es començaran a 
obrir expedients sancionadors 
als propietaris d’animals que 

no han registrat els seus ani-
mals.
La identificació amb micro-
xip es pot tramitar a l’Ajunta-
ment per un preu de 20 euros 
i el cens es realitza de manera 
gratuïta.

Manteniment de franges 
contra incendis
A mitjans de juny es van fina-
litzar les tasques de manteni-
ment de franges de protecció 
contra incendis forestals en el 
perímetre dels barris, així com 
el desbrossament d’espais 

verds del municipi. 
A partir de la mateixa data van 
començar les inspeccions de 
parcel·les privades per com-
provar que s’han desbrossat 
d’herbes correctament. 

Punt d’Informació Energètica
En el marc de la Setmana de 
l’Energia, el passat diumenge 
18 de juny es va instal·lar un 
Punt d’informació energètica al 
Mercat setmanal. Durant tot el 
matí, una tècnica especialitza-
da va informar sobre mesures 

d’estalvi i eficiència energètica 
a la llar, així com sobre la ins-
tal·lació d’energies renovables. 
El punt d’informació disposava 
de material gràfic divulgatiu i 
mostres de mecanismes d’es-
talvi energètic.

Aquesta actuació figura al Pla 
d’Acció Energia Sostenible 
municipal, instrument desen-
volupat a partir de la partici-
pació al Pacte europeu d’Al-
caldes i Alcaldesses contra el 
canvi climàtic.
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Biblioteca Ca l’Oliveres

VINE A JUGAR!
Juliol
Jocs de taula cooperatius i edu-
catius per jugar a la Biblioteca: 
Memo Loto, Verbalia, Bla, bla, 
bla, Cubiletras, La oruga de los 
números, DiXit, Dominó, Dames, 
Little Cooperation, La isla prohi-
bida, Loto, etc. 
Lloc: sala infantil

TALLERS CREATIUS:
Hora: 18h
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades.

- “EL CENTPEUS” 
Dimarts 4 de juliol
Farem un cuc amb taps de dife-
rents colors i mides. 

- “TALLER DE PINTAR SAMA-
RRETES”
Dimarts 11 de juliol
Amb pintures especials, pinta-
rem una samarreta. Cal portar 
una samarreta de cotó blanca. 

- “EL LLAMÀNTOL DIVERTIT”
Dimarts 18 de juliol
Amb una ouera farem un llamàn-
tol molt divertit. 

HORARI D’ESTIU:
- Del 24 de juny al 9 de setem-
bre: Matins: dimecres i diven-
dres de 10h a 14h; Tardes: de 
dilluns a divendres de 16h a 
20.30h; Dissabtes tancat
- Del 31 de juliol al 25 d’agost: 
tancat

Viatja de la Biblioteca a ...
Vas de viatge i vols buscar informació de la ciutat, zona o país?

A la Biblioteca Ca l’Oliveres 
trobaràs guies de viatge de 
tots els destins, tant si fas un 
gran viatge com si et quedes 
per Catalunya. 
A més, també pots trobar:
-Guies d’excursionisme
-Rutes per fer amb bici
-Sortides culturals amb família
-Relats de viatge
-Revistes: Descobrir Catalu-

nya, Excursionisme, Escalar, 
De Viajes, Geo, Grandes Es-
pacios, Lonely Planet Traveller, 
Viajar, Viajes National Geogra-
phic.
I no t’oblidis de consultar el 
prestatge virtual de TURISME 
a http://bibliotecavirtual.diba.
cat/turisme. Hi trobaràs reco-
manacions, webs, apps, guies 
de lectura...

Tallers creatius i jocs de 
taula a la Biblioteca
Durant el mes de juliol hi hau-
rà un cicle especial d’estiu 
dels tallers creatius a la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres, adreçats 
a infants a partir de 4 anys. 
Es portaran a terme els di-
marts 4, 11 i 18 de juliol, a les 
18h. 
En el primer taller creatiu, “El 
centpeus”, farem un cuc amb 
taps de diferents colors i mi-
des. En segon lloc, en el taller 
de “Pintar samarretes”, amb 
pintures especials per a roba 
ens pintarem una samarreta 
blanca de cotó personalitza-
da (que caldrà portar). Final-
ment, en el taller “El llamàntol 
divertit”, amb una ouera fa-
rem un llamàntol molt divertit.
Tots els tallers aniran a càrrec 
del personal de la biblioteca. 
Les places són limitades i per 
tant, caldrà inscripció prèvia.
Durant el mes de juliol a la 
sala infantil de la Biblioteca 
també es podrà jugar amb 
jocs de taula cooperatius i 
educatius com Memo Loto, 
Verbalia, Bla, bla, bla, Cubi-

letras, La oruga de los núme-
ros, DiXit, Dominó, Dames, 
Little Cooperation, La isla 
prohibida, Loto, etc.

bibliotecavirtual.diba.cat/turisme 

recomanacions 

webs 

apps 

guies de lectura 

Prestatge Virtual de Turisme 

Vols saber-ne més... 

de turisme? 

Beques per activitats d’estiu
L’Ajuntament ha subvencionat el Casal d’estiu, el Casal jove i les 
Activitats esportives d’estiu a 87 infants i joves. 
L‘Ajuntament, a través de la 
regidoria d’Acció Social, ha 
concedit beques a 87 infants i 
joves del municipi per accedir 
a les activitats d’estiu orga-

nitzades per les regidories de 
Joventut i Esports (Casal d’Es-
tiu, Activitats esportives i Casal 
Jove). 
Aquest any, aquestes beques 

cobreixen 4 setmanes de les 
activitats de cada casal i tam-
bé el servei de menjador.
El cost total de les beques ha 
estat de 18.816,65 euros.

Cloenda del Lecxit
La II edició del programa 
Lecxit, que s’ha realitzat du-
rant el curs escolar 2016-17, 
ja ha acabat i, el passat 22 
de maig, es va fer l’acte de 
cloenda, on el regidor d’Edu-
cació, Fran Sánchez, va fer 
lliurament de reconeixements 
als participants: als alumnes, 
pel seu hàbit lector, i als vo-
luntaris, per la seva tasca so-
lidària.
Lecxit és un programa pro-
mogut per la Fundació Jaume 
Bofill, la Fundació ”la Caixa” 
i el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de 
Catalunya que té per objec-
tiu incrementar l’èxit educa-
tiu dels infants, de 4t a 6è de 
primària,  incentivant l’hàbit 
lector i la millora de la seva 
comprensió lectora. Aquest 
programa funciona gràcies a 
la col·laboració de voluntaris, 

que acompanyen els infants 
en la lectura.
El voluntariat es fa un dia a 
la setmana, els dilluns, de 
16.30h a 17.30h, a l’Escola 
Rosa Oriol i Anguera.
Si vols encomanar la passió 
per la lectura a un nen o una 
nena, et pots fer voluntari/
ària! 

Per a més informació, posa’t 
en contacte amb la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament 
a través del telèfon 93 860 
72 20 o per correu electrò-
nic a educacio@llicamunt.
cat, o amb l’escola Rosa Ori-
ol a través del telèfon 93 843 
57 25 o el correu electrònic 
a8060940@xtec.cat. 

Aquest programa incentiva l’hàbit lector als infants. 
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Aplec de Santa Justa
L’aplec comptarà amb una celebració eucarística i una arrossada 
popular.

El Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona organitza anual-
ment una activitat anomena-
da Liceu a la fresca, que con-
sisteix a projectar en directe 
una òpera que es representa 
al Liceu als municipis que 
s’adhereixin al projecte, amb 
l’objectiu d’expandir i difon-
dre la seva activitat operísti-
ca i musical per tot el territori. 
L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, que ja va participar 
en el projecte el 2016 amb 
molt bona acollida, s’ha tor-
nat a adherir a la proposta. 
La Junta de Govern Local del 
passat 29 de maig va aprovar 
el conveni de col·laboració 
cultural entre l’Ajuntament i 
la Fundació Gran Teatre del 
Liceu per tirar endavant l’ac-
tivitat “Liceu a la fresca” al 
nostre municipi.
D’aquesta manera, el diven-
dres 21 de juliol, a les 22h, a 
l’era de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres, es projecterà en direc-
te, en pantalla gegant, l’òpe-
ra “Il Trovatore” de G. Verdi, 
que s’estarà representant al 
Gran Teatre del Liceu.
L’era de la biblioteca s’enga-

lanarà de forma especial per 
a l’ocasió i, a partir de les 
21h, hi haurà una foodtruck 

amb servei d’entrepans i be-
gudes per sopar abans de 
l’inici de l’obra.

Torna el Liceu a la fresca
Enguany, es projectarà en directe l’òpera “Il Trovatore” de G. Verdi.

Festa Major 2017
La Festa Major d’enguany serà 
molt llarga. Començarà el dijous 
7 i acabarà el dilluns 11 de se-
tembre. I, com sempre, el primer 
cap de setmana de setembre (1, 
2 i 3) hi haurà les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors.
Els dies previs a l’inici de la 
Festa Major, 4, 5 i 6 de setem-
bre, es faran activitats infantils i 
cinema a la fresca. 
Per al dijous 7 de setembre 
està prevista la Festa dels co-
lors (Holly Dolly), per continuar 
amb el pregó de Festa Major, la 
nit de foodtrucks amb música 
en directe i un espectacle. Per 
als joves, aquella nit hi haurà 
una novetat, l’Splash paint par-
ty, una festa on la pintura fluo-
rescent serà la protagonista.
El divendres 8 serà el torn del 
Sopar de les Àvies i la inaugu-
ració de l’Embarraca’t amb la 
Nit Jove, a més de la primera 

prova de la Juguesca, tot i que 
els dies previs ja s’haurà fet la 
prova global. 
El dissabte 9 serà el dia especial 
per a la gent gran amb la Festa 
d’homenatge a la vellesa. Tam-
bé es farà el concert de Festa 
Major, la Cercavila de carrosses, 
ball de nit i la Festa flaixbac.
El diumenge 10 estarà reservat 
a les entitats; tindrem cercavila 
de gegants, ball de gitanes, el 
segon concert de Festa Major, 
correfoc de diables, ball de nit i 
nit de concerts a l’Embarraca’t, 
a més de diferents proves de la 
Juguesca.
El dilluns 11, al matí se cele-
braran els actes oficials de la 
Diada Nacional de Catalunya 
i durant la tarda hi haurà una 
festa flamenca. La Festa Ma-
jor acabarà aquest dia amb 
l’estirada del tractor i el vere-
dicte de la Juguesca. 

Concurs fotogràfic 
Calendari 2018
L’Ajuntament convoca el Con-
curs Fotogràfic Calendari 2018 
amb la finalitat d’il·lustrar el 
calendari que editarà l’admi-
nistració local per l’any vinent 
i que es distribuirà a totes les 
llars del municipi.
La temàtica del Concurs Foto-
gràfic Calendari 2018 és “Lliçà 
d’Amunt, un poble per viure”, 
lema estrenat l’any passat a 
partir del canvi d’imatge cor-
porativa de l’Ajuntament. Es 
poden presentar fotografies 
de paisatges, patrimoni, fes-
tes, etc. Les fotografies han de 
reflectir l’arquitectura del poble, 
la seva gent, els seus racons, les 
seves festes, i en general qual-
sevol aspecte que es vulgui res-
saltar i mostrar del poble. 
Pot participar en aquest concurs 
qualsevol persona d’àmbit pro-
fessional o aficionat, que visqui, 
senti i/o estimi Lliçà d’Amunt. 
Podran participar-hi les perso-
nes majors d’edat o que essent 
menors d’edat comptin amb 

l’autorització del seu pare, mare 
o tutor legal, ja que la identitat 
dels guanyadors/es farà pública. 
La data màxima de lliurament 
de les obres serà el divendres 
27 d’octubre a les 12h.
Es premiaran les tretze millors 
fotografies (una per cada mes 
i una per la portada). El premi 
consistirà en la reproducció de 
les fotografies guanyadores en 
el calendari que editarà l’Ajun-
tament per al 2018 i que es dis-
tribuirà a totes les llars del mu-
nicipi. El nom dels autors i les 
autores de les fotografies serà 
publicat en el calendari. 
La fotografia escollida per a la 
portada rebrà un val de 100€ 
per adquirir material fotogrà-
fic a la botiga Casanova Foto. 
El veredicte del jurat es farà 
públic el dimarts 31 d’octubre 
a la web municipal i a les xar-
xes socials.
Les bases d’aquest concurs 
fotogràfic es poden consultar 
al web municipal. 

LICEU A LA FRESCA
IL TROVATORE
DIVENDRES 21 DE JULIOL DE 2017 A LES 22H

AMB EL SUPORT DE

ASSOCIACIÓ COL·LABORADORA AMB LA COL·LABORACIÓ DE

L’Aplec de Santa Justa i Santa 
Rufina tindrà lloc el diumenge 
16 de juliol a l’entorn de l’er-
mita de Santa Justa.  
La celebració eucarística en 
honor a les santes Justa i Ru-
fina s’oficiarà a les 12.30h. 
I, a les 14h, hi haurà una arros-
sada popular organitzada per 
Càritas Parroquial.
Els tiquets per a l’arrossada, a 
un preu de 5€, s’han de com-
prar anticipadament; estaran 
a la venda fins al divendres 14 
de juliol a l’OAC de l’Ajunta-

ment, al local de Càritas Par-
roquial i a la botiga de Lliçà 
Peruanitos. Cada tiquet in-
clou un plat d’arròs, beguda i 

postres. 
Els diners de la venda de ti-
quets es destinaran a les famí-
lies necessitades del municipi.
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Lliçà d’Amunt es mobilitza a favor dels refugiats
Lliçà d’Amunt és municipi acollidor i compromès amb el conflicte armat de la Mediterrània, així va quedar de 
manifest  a la jornada solidària “A Lliçà, les persones abans que les fronteres”, que va tenir el lloc el dissabte 27 
de maig i va comptar amb la implicació del teixit associatiu, educatiu i social del municipi. 1.232,40 euros va ser 
la quantitat recaptada a la jornada destinada al finançament de dos projectes solidaris de les ONG Amb les teves 
mans i Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
A iniciativa dels centres educa-
tius del municipi, l’Ajuntament 
va coordinar la Jornada Solidà-
ria “A Lliçà, les persones abans 
que les fronteres”, que va tenir 
lloc el dissabte 27 de maig, du-
rant tot el dia, a l’ateneu l’Alian-
ça i a la plaça de Catalunya.
Els beneficis de totes les acti-
vitats programades, 1.232,40€,  
es destinaran íntegrament al 
finançament de dos projectes:
• Proteïnes per Khora, de l’ONG 
Amb les teves mans
• La última frontera: Superem 
les barreres administratives i 
idiomàtiques dels refugiats, 
de l’ONG Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
El periodista i conductor del Te-
lenotícies migdia de TV3 Carles 
Prats va donar el tret de sortida 
a aquesta diada de sensibilit-
zació i germanor marcada pels 
testimonis de persones volun-
tàries que van relatar la crua 
realitat del conflicte. 
La programació va incloure 
dues conferències. L’ONG Amb 
les teves mans va explicar la 
seva experiència personal en 
el territori grec i algunes de les 
mancances que tenen els cam-
paments de refugiats, com la 
manca d’atenció mèdica o la 
malnutrició dels infants. Per la 
seva banda, la Comissió Cata-
lana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 
va centrar el seu discurs en el 
paper que juguen les adminis-
tracions en el procés d’acollida 
i els obstacles que es troben 
per fer-ho efectiu, i va fer una 
crida a la sensibilització i  a la 
mobilització dels municipis. 
Després de les conferències, es 
va fer una taula rodona, mode-
rada per Carles Prats, que va 
comptar amb la participació de 
representats de les ONG CCAR 
i Amb les teves mans, de l’en-

titat Casa nostra casa vostra, 
de les voluntàries del projec-
te d’acollida de Lliçà d’Amunt 
i del centre de formació local 
Informa’t. Els participants a la 
taula rodona van donar la seva 
visió sobre la crisi dels refugiats 
i el paper d’administracions i 
societat civil. En aquest sentit, 
va ser especialment interessant 
la intervenció d’un membre de 
l’entitat Casa nostra casa vos-
tra que va explicar com neix 
aquest moviment i la seva re-
percussió social. També va 
quedar palesa la visió de les 
persones refugiades que ar-
riben a territori europeu amb 
expectatives i il·lusió per co-
mençar de nou i a dia d’avui es 
troben amb molts obstacles per 
viure dignament.
Els actes del matí van finalit-
zar amb la projecció del vídeo 
“Mare Mortum” fet per l’alum-
nat de l’escola Miquel Martí i 
Pol. Partint del concepte del 
CAOS, els alumnes han realit-
zat una manifestació artística 
recreant la ruta migratòria més 
caòtica i mortal del món: l’exili 
dels refugiats sirians. 
Al migdia, l’arrossada popular 
va aplegar més d’un centenar 
de persones a la plaça de Ca-
talunya. Aquest dinar solidari 
va comptar amb la col·labora-
ció de la família síria acollida 
a Lliçà d’Amunt des de finals 
d’any, que va voler sumar-se 
activament a aquesta iniciativa 
posant el seu granet de sorra a 
la causa. La venda de tiquets 
de l’arrossada popular va anar 
destinada íntegrament als dos 
projectes solidàries proposats 
per la jornada.
A la tarda, es va poder gaudir 
de la carpa Contacontes; una 
mostra de ball; una ballada ge-
gantera; i l’actuació del grup de 

música lliçanenc Police Line.
La cloenda de l’acte a anar a 
càrrec del regidor de Coope-
ració, Antonio Polo, i el regidor 
de Cultura, Albert Iglesias, que 
van ser els encarregats de lliu-
rar la recaptació de la jornada 
a les ONG Amb les teves mans 
i Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat (CCAR) per al finança-
ment dels seus projectes.
El regidor de Cooperació, An-
tonio Polo, va manifestar el seu 
agraïment per la solidaritat del 
poble lliçanenc i va llançar una 
crítica a les administracions per 
la manca de resposta davant 
d’aquesta greu crisi humanità-
ria. El regidor de Cooperació 
va fer una breu exposició de 
l’alarmant situació que viuen els 
refugiats en el seu exili i va do-
nar algunes xifres que mostren 
la manca de compromís de les 
organitzacions governamentals 
davant del conflicte. Antonio 
Polo va manifestar que “Lliçà 
d’Amunt no vol ser còmplice 
d’aquestes polítiques, que en-
tre altres coses, incompleixen 
tant els acords internacionals 
d’asil i refugi, com els propis 
drets humans, per això, som 
poble d’acollida i estem aquí 
sota un lema: A Lliçà, les perso-
nes abans que les fronteres “.
La jornada va finalitzar amb un 
llançament simbòlic de globus 
per la pau i una batucada i traca 

final.
Complementant la programa-
ció, hi havia parades de venda 
de productes; exposicions de 
treballs sobre el conflicte de la 
Mediterrània; venda de tiquets 
per al sorteig d’una manta; un 
photocall; i servei de bar. A 
més, la recaptació del quinto 
del Casal de la Gent Gran del 
dissabte a la tarda també va 
anar destinada als projectes de 
les ONG participants.
L’Ajuntament agraeix la col·la-
boració altruista de totes les 
entitats locals, centres educa-
tius i persones a títol individual 
que han fet possible aquesta 
jornada de germanor i solida-
ritat, una emotiva jornada que 
posa de manifest, un cop més, 
que Lliçà d’Amunt és un muni-
cipi solidari i compromès.
Recordem que el Ple municipal 
del passat 24 de setembre de 
2015 aprovava el compromís 
del govern local de donar su-
port a l’acollida de població 
refugiada víctima de conflic-
tes armats a la Mediterrània. 
Aquest compromís es va fer 
realitat quan, a finals de l’any 
passat, Lliçà d’Amunt va acollir 
una família de quatre membres 
procedents de Síria. 
Durant aquests mesos de con-
vivència al nostre municipi, 
aquesta família, formada per 
un home de 62 anys, una dona 

de 44 i els seus dos fills, de 5 i 
8 anys, ha rebut l’acompanya-
ment de l’Ajuntament en tot el 
procés d’integració i ha comp-
tat amb el suport d’un grup de 
persones voluntàries format 
arran del projecte. Actualment, 
la prioritat de tots els integrants 
de la família és l’aprenentatge 
de la llengua i hi dediquen mol-
ta part del seu temps, tant a 
nivell acadèmic com en el seu 
dia a dia amb el grup de vo-
luntàries. A nivell educatiu, els 
nens han tingut una molt bona 
acollida i s’han integrat molt bé 
a l’entorn escolar. Pel que fa a 
la vessant social, la família par-
ticipa en diferents activitats al 
municipi convidats per algunes 
entitats i la seva vinculació amb 
la parròquia del municipi ha fa-
cilitat molt la seva integració i 
el contacte amb part de la ciu-
tadania. Des de l’Ajuntament 
també se’ls presta orientació 
laboral amb l’objectiu que, a 
curt termini, puguin accedir al 
món laboral i siguin autònoms 
per poder viure com qualse-
vol altre família del municipi. 
La regidoria de Cooperació fa 
una valoració bona d’aquesta 
fase d’integració, ja que des 
del moment de l’arribada al 
municipi s’han assolit satisfac-
tòriament els objectius marcats 
en els diferents àmbits: social, 
laboral i educatiu.
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 8 DE MAIG
Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i Leroy 
Merlin
La Junta de Govern Local va 
aprovar la minuta del Conveni 
de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt i 
l’empresa Leroy Merlin amb 
l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament socioeco-
nòmic i promoció del munici-
pi, entre d’altres, a través de 
la generació d’ocupació.
L’empresa Leroy Merlin, 
majorista de productes pel 
condicionament de la llar en 
general, s’establirà prope-
rament al municipi de Lliçà 
d’Amunt, concretament al 
carrer del Comerç, 3, del Po-
lígon industrial de Can Mont-
cau. L’empresa, a instància 
de la regidoria d’Ocupació, 
ha mostrat interès per col·la-
borar amb l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt.
 
Servei de seguretat dels 
edificis municipals
La Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar la contrac-
tació del servei de seguretat 
dels edificis municipals per 
als propers quatre anys a 
l’empresa Sabico Seguridad 
SA per l’import d’11.675,05€ 
anuals, IVA inclòs.

Pressupost d’actuacions 
relatives a la creació del 
Consorci Català de la Cer-
vesa Artesana
La Junta de Govern Local va 
aprovar la documentació i el 
pressupost presentat per E2C 
Cosulting (Maori SL), d’im-
port 18.000€, per al desenvo-
lupament del projecte execu-
tiu del Consorci Can Malé de 
Cervesa Artesana. 
Recordem que, davant la 
creació del Consorci Català 
de la Cervesa Artesana, que 
s’ubicarà a l’equipament mu-
nicipal de Can Malé, el Ple de 
l’Ajuntament del 30 de març 

va aprovar la signatura d’un 
conveni amb les empreses 
Art Cervesers i Barcelona 
Beer Company. Per tal que 
el projecte es pugui executar 
adequadament, s’ha sol·lici-
tat a E2C Cosulting (Maori, 
SL) la redacció del projecte 
d’execució de la constitució 
del consorci esmentat.

Pressupost relatiu a la 
redacció dels estatuts i els 
documents necessaris per 
a la constitució del Consor-
ci Català de la Cervesa Ar-
tesana.
La Junta de Govern Local va 
aprovar el pressupost pre-
sentat per J&M Legal Part-
ners, SLP, per un import de 
9.000€, per a la redacció dels 
estatuts i els documents ne-
cessaris per a la constitució 
del Consorci Català de Cer-
vesa Artesana.
La creació del Consoci Ca-
talà de la Cervesa Artesana 
(que conformen l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i les empre-
ses Arts Cervesers i Barcelo-
na Beer Company) comporta 
l’estudi de la seva regulació. 
Per tal que l’esmentat con-
sorci, que s’instal·larà al futur 
equipament municipal de Can 
Malé, comenci a ser operatiu 
necessita de l’assessorament 
jurídic preliminar, del treball 
de coordinació entre les parts 
i, finalment, de la redacció de 
l’esborrany i aprovació dels 
estatuts per part de totes les 
entitats implicades. 
 
Manteniment de les fran-
ges de protecció dels barris 
residencials contra els in-
cendis forestals
La Junta de Govern Local va 
declarar vàlida la licitació i 
va adjudicar provisionalment 
el contracte dels treballs de 
manteniment de les fran-
ges de protecció dels barris 
residencials contra incendis 
forestals de Lliçà d’Amunt 
de l’any 2017 a les següents 

empreses i pels imports, amb 
l’IVA inclòs, que s’indiquen a 
continuació: 
Lot I = Arico Forest SL = 
0,082000 €/m2 x 296.649 m2 
= 24.325,22€
Lot II = Treballs Forestals Pre-
segué SCP = 0,084095 €/m2 
x 248,162 m2 = 20.869,18€
Lot III = Gil Forestal SL = 
0,083490 €/m2 x 135.765 m2 
= 11.335,02 €

Enguixat i col·locació de 
paviment en un local muni-
cipal
La Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar els treballs 
de col·locació de pladur i col-
locació de paviment i sòcol al 
local de propietat municipal 
del carrer de l’Aliança número 
5-7 a l’empresa Munditech, 
per l’import global de 9.662€ 
+ IVA. 
S’està duent a terme l’ade-
quació interior del local en 
planta baixa que l’Ajuntament 
té en propietat en el carrer 
de l’Aliança 5-7 i que té per 
objecte buidar els materials i 
objectes desats, habilitar els 
tancaments de façana, instal-
lar enllumenat interior i xarxa 
elèctrica, enguixar i pavimen-
tar, per tal de poder reorganit-
zar l’espai optimitzar-ne l’ús. 
Fins a la data s’han realitzat 
els treballs de buidatge de 
material, neteja i construcció 
de tancaments amb la Briga-
da d’Obres. Paral·lelament, 
l’empresa IBBE ha realitzat la 
instal·lació elèctrica. Queden 
pendents els treballs d’engui-
xat a base de plaques de Pla-
dur i la col·locació del pavi-
ment i el sòcol (amb material 
que disposa la Brigada), que 
es contractarà a empreses 
externes.

Personal per a activitats 
de dinamització juvenil als 
Centres Cívics
La Junta de Govern Local 
va aprovar considerar com a 
servei prioritari les activitats 

de dinamització juvenil als 
Centres Cívics municipals i 
la contractació temporal dels 
monitors necessaris per por-
tar a terme aquesta activitat.  

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 22 DE MAIG
Conveni de col·laboració en 
matèria d’habitatge
La Junta de Govern Local va 
aprovar el contingut i la sig-
natura del conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
per la prestació dels serveis 
en matèria d’habitatge i l’as-
sistència en el desenvolupa-
ment de polítiques públiques 
qu ofereix l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge del Vallès Orien-
tal per un import de 7.500€ 
pel que resta de l’any 2017 
i un import de 15.000€ per a 
les següents anualitats. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 29 DE MAIG
Acceptació d’ajuts de la Di-
putació
La Junta de Govern Local 
va acceptar subvencions 
econòmiques atorgades a 
l’Ajuntament per la Diputació 
de Barcelona, en resolució 
de 27 d’abril de 2017, en el 
marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2017 del Pla Xarxa 
Governs Locals 2016-2019. 
El valor dels ajuts per dife-
rents actuacions, amb termini 
d’execució entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre de 2017, 
ascendeix a 91.708,24€.

Contracte de custòdia del 
territori amb la Fundació 
Catalunya-La Pedrera per a 
la finca de Can Dunyó
La Junta de Govern Local 
va aprovar la signatura d’un 
contracte de custòdia del 
territori amb la Fundació Ca-
talunya-La Pedrera per a la 
finca de sòl no urbanitzable 
de propietat municipal cone-
guda com a Can Dunyó.

L’Ajuntament és propietari 
d’una finca de sòl no urbanit-
zable coneguda com a “Can 
Dunyó”, on hi ha usos agríco-
les i forestals.
Actualment  els camps de 
conreu estan arrendats a dos 
agricultors locals i es fa una 
agricultura de secà conven-
cional.
La Fundació Catalunya-La 
Pedrera és una entitat sen-
se afany de lucre amb acti-
vitat en diversos àmbits, de 
tipus social i ambiental. Un 
d’aquests àmbits és el terri-
tori i el medi ambient i, en-
tre les línies de treball, hi ha 
l’establiment d’acords amb 
propietaris de sòl agrícola 
situats en indrets d’alt valor 
natural que no formin part 
d’espais protegits per tal de 
convertir-los a producció 
agrària ecològica de produc-
tes hortícoles. El paper de la 
Fundació és la planificació, 
posada en marxa i assesso-
rament en la gestió agrícola, 
així com la compra del 40% 
de la producció d’horta eco-
lògica.
La Fundació es va posar en 
contacte amb l’Ajuntament 
atès que la zona del riu Tenes 
reuneix les condicions per 
poder realitzar aquest tipus 
de transformació. 
Per això, l’Ajuntament signa 
un contracte de custòdia del 
territori amb la Fundació, per 
regular aquesta relació.

Provisió d’una plaça de 
conserge de manteniment 
de les instal·lacions espor-
tives
La Junta de Govern Local va 
acordar aprovar les bases de 
la convocatòria per proveir 
una plaça de Conserge de 
manteniment d’instal·lacions 
esportives, adscrita a la re-
gidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt, en 
règim laboral interí, i convo-
car el concurs oposició amb 
aquest objectiu.
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Ple ordinari del 25 de maig
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió 
ordinària del 30 de març.
El grup municipal del PP va de-
manar un parell d’esmenes. Va 
reclamar que constés de manera 
més completa la resposta dona-
da pel regidor de Participació i 
Transparència a una pregunta for-
mula pel PP sobre l’acte “Donem 
la cara”. També va retreure que en 
un punt de la transcripció del Ple 
constés el to amb què va parlar el 
regidor del PP. 
L’acte es va aprovar amb la intro-
ducció de la primera esmena; la 
segona no es va acceptar al·legant 
que era necessari manifestar el to 
del discurs perquè s’entenguéssin 
millor les paraules i la discussió 
que van generar. 
APROVAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 13 de març 
al 5 de maig, que van del número 
171 al 323.

3.- Donar compte del Decret 
d’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost exercici 2016.
Es va donar compte del Decret 
d’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2016.  
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va fer un resum dels aspectes més 
rellevants de la Liquidació del Pres-
supost de l’exercici del 2016:
- Durant l’any 2016 s’han re-
conegut drets per valor de 
15.828.240,68€ i obligacions per 
valor de 15.195.997,79€, la qual 
cosa dóna un resultat pressupos-
tari ajustat de 278.007,53€, que 
implica una execució del 96% dels 
ingressos obtinguts i d’un 87,16% 
respecte al pressupost definitiu.
- Hi ha un romanent de treso-
reria per a despeses generals de 
2.239.033,33€.
- L’endeutament és de 
5.999.178,38€. Durant el 2016 s’ha 
vist reduït en 420.000€ respecte a 
2015, que suposa una disminució 
del 6,5%. Tot i que s’han sol·licitat 
préstecs per valor d’1.3750.000€, 
a més de les amortitzacions or-
dinàries, s’han amortitzat antici-
padament préstecs per valor de 
675.000€, cancel·lant aquells prés-
tecs amb major tipus d’interès, pel 
que el tipus d’interès mitjà és de 
l’1,12%. 
- L’estalvi net de l’exercici 2016 va 
ser d’1.541.544,04€.
- En relació a l’estabilitat pressu-
postària, hi ha un superàvit de fi-
nançament de 583.116,08€. 

- El 2016 es va acabar pagant les 
factures a proveïdors a 35 dies des 
de la data del registre d’entrada, 
quan el límit està fixat en 60 dies; 
ara es paga a 30 dies.
- I, en relació a les inversions, du-
rant el 2016 s’han invertit un total 
de d’1.420.000€ en actuacions 
com: vestidors i maquinària de la 
piscina; gespa del camp de fut-
bol; obres d’urbanització com la 
del carrer de Mossèn Cinto Verda-
guer; voreres; millores en la xarxa 
d’aigua; Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries; renovació de parcs 
infantils; millores en instal·lacions i 
serveis municipals. 
El PP va dir no estar-hi massa 
d’acord i va retreure que s’havia fet 
una liquidació el març i una altra a 
l’abril; que no s’havia convocat la 
Comissió Especial de Comptes; i 
que no hi havia hagut cap auditoria 
externa per verificar els comptes, 
la qual els hagués donat confiança.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contes-
tar que certament hi havia un error 
de comptabilitat que s’havia esme-
nat però que no afectava el resultat 
i que l’estalvi net variava només de 
4.000€, cosa que suposava un %  
molt baix del pressupost; que els 
comptes ja els audita la Diputació, 
la Generalitat i Madrid, tots els or-
ganismes per on passen, i que són 
transparents; i que la liquidació 
és competència de l’Alcaldia, que 
la Comissió Especial de Comptes 
es convocaria properament per als 
comptes generals (es convoca 1 o 
2 cops l’any). 

4.- Donar compte dels Informes 
d’Intervenció del primer trimes-
tre 2017.
Es va donar compte dels Informes 
d’Intervenció del primer trimestre 
del 2017.
L’Alcalde va dir que tot era correc-
te, que es complien les ràtios i que 
es pagava a 30 dies. 

5.- Es va retirar de l’ordre del dia.

6.- Aprovació inicial Reglament 
de règim intern dels Casals mu-
nicipals de gent gran de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment el Re-
glament de règim intern dels casals 
municipals de gent gran de Lliçà 
d’Amunt, que pretén articular una 
sèrie de mesures pel foment de 
l’envelliment actiu i per la promoció 
de la participació de la gent gran. 
La regidora de Gent Gran, Mario-
na Pedrerol, va explicar el perquè 
d’aquest reglament, que té per 
objectiu regular la gestió dels dos 
equipaments municipals de gent 

gran que hi haurà al municipi, l’ac-
tual Casal de la Gent Gran i el futur 
Casal de la Gent Gran de Palau-
dàries; concretament, per:
- determinar què són els casals i 
quines són les seves funcions
-l’horari
- espais
-estructura organitzativa: usos de 
participació i funcions sobre la 
gestió
- funcions del personal que hi tre-
balla (bar, dinamitzador, tècnic)
- requisits per ser-ne usuari
- condicions d’ús: promoure acti-
vitats de relació social de la gent 
gran i també altres usos i entitats, 
a més de les entitats de gent gran
- recursos materials
- drets i deures
- ...
La regidora va dir que es tractava 
d’una aprovació inicial i que el re-
glament era públic per veure’l i fer-
ne aportacions. 
UNANIMITAT

7.- Aprovació Pla Local de Jo-
ventut 2017-2021.
El Ple va aprovar el Pla Local de 
Joventut de Lliçà d’Amunt pels 
anys 2017-2021. 
El Pla Local de Joventut és el do-
cument marc que permetrà imple-
mentar polítiques de joventut, i és 
l’eina que impulsa i coordina les 
polítiques de joventut del municipi 
des d’una perspectiva de trans-
versalitat i interrelació, oferint una 
perspectiva global i un treball ajus-
tat en diferents àmbits, compartint 
recursos disponibles i esforços. 
La regidora de Joventut, Míriam 
Remolà, va llegir quatre línies 
adreçades als joves sobre l’apos-
ta de l’equip de govern per aquest 
model de polítiques de joventut 
transformadores, fetes des de la 
transversalitat i amb els joves com 
a protagonistes.  
La regidora va dir que el Pla Local 
de Joventut havia estat possible 
gràcies al jovent, al personal tèc-
nic de l’Ajuntament, als polítics, a 
professionals de l’àmbit, i a l’ajuda 
del Consell Comarcal, la Diputació 
i la Generalitat, però que no hagués 
estat possible sobretot sense els 
joves. 
UNANIMITAT

8.- Compatibilitat per realitzar 
funcions de psicòloga educativa 
en l`’àmbit privat.
El Ple va acordar reconèixer la 
comptabilitat per poder realitzar 
tasques com a psicòloga en l’àm-
bit privat d’una psicòloga adscrita 
al departament d’Educació.
UNANIMITAT

9.- Compatibilitat per realitzar 
funcions d’agent de rentat de 
vehicles i activitats relaciona-
des amb automoció.
El Ple va acordar reconèixer la 
compatibilitat per poder realit-
zar tasques d’agent de rentat de 
vehicles i activitats relacionades 
amb l’automoció en l’àmbit privat 
a un agent de la Policia Local. 
UNANIMITAT

10.- Moció en relació a les em-
preses multiserveis a l’adminis-
tració pública.
El Ple va acordar prendre mesu-
res escaients, com ara clàusules 
socials incorporades als plecs 
de condicions que reconeguin el 
conveni sectorial de referència 
i els acords de millores laborals 
segons l’activitat del treballador 
i/o treballadora, per evitar la utilit-
zació directa o indirecta d’empre-
ses multiserveis a l’administració 
pública, de tal manera que sem-
pre es respecti el conveni secto-
rial per a qualsevol treballadora o 
treballador que efectuï el servei 
atorgat. 
El regidor d’Ocupació, Antonio 
Polo, va dir que aquesta mo-
ció havia entrat pel Registre de 
l’Ajuntament i que l’equip de go-
vern havia decidit presentar-la al 
Ple. Amb la darrera reforma labo-
ral del 2012, va dir, el govern de 
l’estat ha donat eines a les grans 
empreses per precaritzar els llocs 
de treball i baixar els sous. Les 
empreses multiserveis signen 
convenis per sota dels convenis 
sectorials i també es presenten 
a concursos públics fent compe-
tència. Es demana a les adminis-
tracions públiques que incorpo-
rin clàusules en les concessions 
perquè es respectin els convenis 
sectorials. 
CiU va donar dades reveladores 
dels fets exposats i va plantejar 

una pregunta a l’aire: si faríem 
la mateixa feina per la meitat del 
nostre sou. 
El PP va retreure que en un punt 
de la moció s’aprofités per dema-
nar una derogació de la reforma 
laboral existent. I, amb un informe 
sobre l’evolució del treball fet pel 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social del Govern de l’Estat del 
passar mes de maig, va donar 
dades del creixement de l’eco-
nomia, de l’augment d’afiliats a 
la Seguretat Social, de la baixada 
de l’atur, de l’augment dels con-
tractes indefinits i de feina per a 
dones, joves, gent de més de 45 
anys i discapacitats..., tot això 
al·legant que la reforma laboral 
del 2012 funciona.  
L’Alcalde li va contestar que la 
moció anava en el sentit de llui-
tar contra la precarietat laboral i 
a favor de sous dignes, de jus-
tícia laboral, ja que hi ha sous 
que no donen ni per sobreviure 
i persones que fan feines de les 
mateixes condicions cobren de 
diferent manera. 
ICV-EUiA va contestar en el ma-
teix sentit.
PSC: A FAVOR
ERC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
PP: EN CONTRA

11.- Afers urgents.
No n’hi havia.

12.- Mocions.
No n’hi havia.

9.- Preguntes. 
El PP va formular preguntes en 
relació a aquests temes: la re-
activació de l’Empresa Munici-
pal d’Obres (EMO); la situació 
actual de l’ateneu l’Aliança; i les 
deficiències en el so gravat dels 
Plens. 
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Nou llibre del lliçanenc 
Sergio R. Vaqué 
L’escriptor lliçanenc Sergio R. 
Vaqué ha tret al mercat el seu 
tercer llibre, “Cazadores de 
misterios”, un assaig sobre 
misteris de Catalunya, publi-
cat per Edicions Cydonia.
Es tracta d’un llibre sobre les 
aventures de l’equip Codex 
d’investigació paranormal: 
llocs embruixats, aparicions 
fantasmals, contactes amb 
ovnis, rituals satànics, extra-
nyes criatures i tresors ocults. 
El Sergio n’és autor, jun-
tament amb Juan de Dios 
Reyes i Kiko Mulder. El prò-
leg és de Lorenzo Fernández 

Bueno. 
El Sergio és autor de dos lli-
bres més; la seva primera 
obra va ser “Enigma Vallès”. 

Aixecament de les mesures restrictives 
per la grip aviar

El Portal Vell - La Cruïlla 
participa en el llibre de 
receptes:
“Onco-menús para 
pequeños campeones”
“Onco-menús para pequeños 
campeones” és un llibre, editat 
pel Club Rotary de Granollers, 
de receptes senzilles adequa-
des als símptomes més comuns 
causats pels tractaments onco-
lògics en nens i nenes. 
El llibre ha estat concebut per 
ajudar els pares i mares de nens 
i nenes en tractament per càn-
cer en l’important tasca de pre-
parar plats adequats al seu estat 
fisiològic, inmunològic i anímic. 
Conté receptes adequades per 
ajudar a adaptar-se i, en ocasi-
ons, a pal·liar i millorar els efec-
tes secundaris que es poden 
presentar durant el tractament, 
i que siguin el més senzilles 
possibles de preparar. Per cada 
plat s’indiquen els símptomes o 
efectes adversos pels quals es 
troba especialment indicat. 
Totes les receptes han estat 
preparades per professionals 
del sector de l’hosteleria, lide-
rats pel Gremi d’Hosteleria del  
Vallès Oriental i amb la col·la-

boració especial del reconegut 
xef Joan Roca, juntament amb 
professionals de la salud del 
Club Rotary de Granollers, amb 
l’assessorament de professio-
nals de la Xarxa Oncològica de 
Catalunya (Institut Català d’On-
cologia i Institut Català de la 
Salut), comptant també amb la 
col·laboració de pares i mares 
de nens malalts. 
Entre els professionals del 
sector de l’hosteleria que han 
preparat les receptes s’hi tro-
ben Julià Bellalta Martí i Daniel 
Verdejo Adan, del restaurant El 
Portal Vell-La Cruïlla de Lliçà 
d’Amunt.   

Viure viatjant pel món 
Una família lliçanenca, que 
s’anomenen Janima Family, 
formada per quatre membres 
(l’Esteve i l’Anna i els seus dos 
fills de 6 i 1 anys, el Nil i el Max) 
començaran aquest setem-
bre una gran aventura: viure 
viatjant pel món. Deixaran les 
feines, vendran els cotxes, llo-
garan la casa i marxaran cap 
a l’Ecuador, on començarà el 
seu viatge, el seu somni, el seu 
projecte de vida que els durà, 
en principi durant vuit anys, a 
veure coses noves, conèixer 
altra gent i escapar de la ruti-
na. Fa tres anys que preparen 
aquest viatge i tenen diners 
per als primers deu mesos, 

però no pateixen i confien en 
les seves capacitats per man-
tenir-se. 
Viuran viatjant en una furgone-
ta acondicionada, primer per 
Amèrica -del sud, central, del 

nord- i després pel Sud-est 
asiàtic.
Molta sort!

Més informació: 
www.janimafamily.com

El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció va aixecar, el passat 22 de 
maig, les restriccions relatives 
a les mesures de bioseguretat 
establertes per risc d’influença 
aviària a tot el territori català.
Això implica que a tot Cata-

lunya s’autoritza novament 
la cria d’aus de corral a l’aire 
lliure; la cria d’ànecs i oques 
conjuntament amb altres aus 
de corral; i la celebració de fi-
res, mercats i certàmens amb 
presència d’aus.
No obstant això, és important 

mantenir, tant com sigui pos-
sible, totes aquelles mesures 
que evitin el contacte entre les 
aus de corral i les aus salvat-
ges, entre les quals destaca el 
manteniment de l’aigua de be-
guda i el menjar fora de l’abast 
de les aus salvatges. 

Avancen les obres de millora de 
seguretat i fluïdesa de trànsit a la C17
El Consell General de la Xar-
xa C17, que està formada per 
36 integrants (19 ajuntaments, 
entre els quals Lliçà d’Amunt, 
2 consells comarcals i 15 em-
preses, entitats i fundacions) 
es va reunir el passat 9 de 
maig a Granollers. En aquest 
consell es va aprovar la incor-
poració de CCOO i UGT del 
Vallès Oriental i es van repas-
sar els projectes estratègics 
en els que està treballant l’as-
sociació, amb especial atenció 
a l’àmbit de la carretera C17 i 
la línia ferroviària R3. 
Respecte la C17 el Govern in-
vertirà 60 MEUR entre 2017 i 

2019 per millorar la seguretat 
viària fent treballs d’estesa de 
paviment antilliscant, tasques 
de protecció de talussos en di-
versos trams, reforçament del 
ferm i mesures complementà-
ries en el drenatge i la senya-
lització entre el Vallès Oriental 
i Osona. També està prevista 
l’ampliació de la capacitat de 
la via, amb la construcció d’un 
tercer carril i la reordenació 
dels accessos actuals en el 
tram entre Granollers i Parets, 
que Territori preveu executar 
durant el 2018. 
Pel que fa a la línia ferroviària 
R3, les converses del Govern 

amb el Ministeri de Foment 
sembla que avancen i caldrà 
licitar les obres pels desdobla-
ments parcials Vic-La Garriga, 
i La Garriga-Parets del Vallès. 
Tot i que des de la Xarxa C17 
es demana el desdoblament 
total de la R3. 
En acabar el Consell General 
de l’entitat va tenir lloc la sise-
na jornada tècnica de la Xarxa 
C17 que va servir per presen-
tar el Pla d’Acció per al Desen-
volupament d’Infraestructura 
de Recàrrega per al Vehicle 
Elèctric 2016-2019, a càrrec 
de la directora de l’ICAEN, As-
sumpta Farran. 
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Sis anys de presó 
per a l’exgerent de 
la Vall del Tenes
El Tribunal Suprem va confir-
mar la condemna a sis anys de 
presó per a Francesc Delgado, 
exgerent de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes, per desvi-
ar a comptes seus, de familiars 
o d’una societat de la qual ell 
era administrador únic, 523.482 
euros entre gener de 2007 i oc-
tubre de 2011. A la vegada, es 
va confirmar la pena de 10 anys 
d’inhabilitació absoluta pels de-
lictes de malversació de fons 
públics i falsedat documental. 

Premiat un treball 
de recerca sobre 
els ocells d’una 
finca del municipi
Un treball sobre els ocells de la 
finca de Can Manent, del nos-
tre municipi, va guanyar l’edició 
d’enguany del premi Camí Ral, 
que atorga l’Associació Cultu-
ral (AC) de Granollers al millor 
treball de recerca de Batxillerat 
sobre el Vallès Oriental. “Biodi-
versitat d’avifauna en una finca 
situada al Vallès Oriental” és el 
títol del treball premiat que ha 
fet Marina Toranzo López, es-
tudiant de l’Institut Immaculada 
Concepció Horta, de Barcelona.

Incendi de borrissol 
de pollancre
Els Bombers van actuar, el pas-
sat 10 de maig, en un incendi 
que va cremar 50 metres qua-
drats de borrissol de pollancre al 
costat de la depuradora de Lliçà 
d’Amunt.
 
Plans per fixar com 
actuar en episodis 
d’alta contaminació
Els 17 ajuntaments que inte-
gren la Taula Intermunicipal  per 

a la Qualitat de l’Aire del Vallès 
Oriental, entre els quals hi ha 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
elaboraran un pla d’actuació 
municipal que regularà quines 
accions s’han d’adoptar quan 
la Generalitat declari un episodi 
de contaminació elevada: re-
ducció de la velocitat a les vies 
d’alta capacitat; limitar la circu-
lació dels vehicles més conta-
minants; control de les activitats 
industrials; control de les obres 
públiques; control de les obres 
privades que generin pols; reg 
dels vials; limitar l’ús dels bu-
fadors; evitar la crema de bio-
massa; evitar llaurar i adobar els 
camps de conreu; i informació a 
la població.

Presó per un veí 
acusat d’abusos 
sexuals
La fiscalia demana una pena de 
12 anys de presó per a un veí de 
Lliçà d’Amunt acusat de qua-
tre delictes d’abusos sexuals 
comesos a una neboda políti-
ca seva que tenia entorn de 13 
anys.

Societats 
constituïdes 
- S’ha constituït la societat Leat-
her Tall SL, dedicada a la confec-
ció en sèrie de peces de vestir, 
en roba i pell, comerç a l’engròs 
i al detall de roba de vestir i pro-
ductes de marroquineria.
- S’ha constituït la societat Vivo 
Camper SL, dedicada a la com-
pra, la venta i el lloguer d’au-
tocaravanes i furgonetes; a la 
compra, la venta i el lloguer a 
l’engròs, al detall i/o per internet 
d’accessoris del món del cara-
vaning, etc. 

La granja afectada 

per la grip aviària fa 
una prova per 
certificar que és 
neta 
La granja d’ànecs de Lliçà 
d’Amunt on aquest febrer es 
va detectar la presència d’aus 
afectades per virus d’influença 
aviària H%N8 ha tornat a rebre 
animals, 12 pollastres que servi-
ran per fer una prova per certi-
ficar que les instal·lacions estan 
completament desinfectades.  

Obres de millora a 
l’institut de la Vall 
del Tenes 
La Mancomunitat de la Vall del 
Tenes i la Diputació de Barcelo-
na han arribat a un acord per tal 
que l’institut de la Vall del Tenes 
rebi 149.000 euros per a l’exe-
cució de diverses obres de mi-
llora. 

Can Quimet Gall 
participa a 
Benvinguts a Pagès
Can Quimet Gall va transme-
tre la feina que hi ha darrera el 
treball al camp en la segona 
edició de Benvinguts a Pagès. 
Els visitants van veure els horts 
d’aquesta explotació agrària 
lliçanenca dedicada al conreu 
ecològic. 

Figueras presenta 
novetats en una fira 
especialitzada en 
sales de cinema
L’empresa lliçanenca Figueras 
International Seating va partici-
par a mitjans de juny en la fira 
Cine Europe, on va presentar 
els seients de grans prestacions 
que elabora per a sales de cine-
ma, incloses les zones VIP. 

Què ha dit la premsa?

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
P. Lozano (Bigues): fins al 6 de juliol
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 7  al 13 de juliol 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 14 al 20 de juliol
M. Vela (Santa Eulàlia): del 21 al 27 de juliol
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 28 de juliol al 3 d’agost
J. Torras (Bigues): del 4  al 10 d’agost
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): de l‘11 al 17 d’agost
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 18  al 24 d’agost
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 25  al 31 d’agost

Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Grano-
llers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codi-
na (Lliçà d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano 
(Bigues)

notícies del poble

El triatleta lliçanenc 
Rafa Espinar guanya el 
Campionat d’Espanya de 
Triatló
El triatleta lliçanenc Rafa Es-
pinar va guanyar el Campio-
nat d’Espanya de Triatló, en 
la seva categoria, celebrat el 
passat 13 de maig a Pamplo-
na (1900m de natació en un 
pantà amb l’aigua a 17.5º, 
90km de bici per carreteres 
estretes i 21km de carrera a 
peu pels carrers de Pamplo-
na; exactament la meitat de la 
distància d’un Ironman). Espi-
nar està molt satisfet d’aquest 
resultat, ja que era la seva 
primera cursa d’aquest any, 
després d’una caiguda amb 
bici que el va portar a estar 
dos mesos parat. El triatleta 
lliçanenc agraeix el suport de 
la pastisseria El Molinet.  
Si obté ajuda econòmica, el 
proper repte de Rafa Espinar 

serà fer aquest juliol l’Iron-
man de Niça, una cursa que 
és classificatòria pel Campi-
onat del Món d´aquesta dis-
tància.

Figueras equipa un teatre 
d’Argentina
El fabricant de seients per a 
col·lectivitats Figueras Inter-
national va subministrar més 
de 1.100 butaques per al Te-
atro del Bicentenario de San 
Juan, a l’Argentina, conside-
rat un dels més importants 
dels països sud-americans.  
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El grup del PP ataca per sistema els tècnics municipals. Malfien de la informació que els donen, es queixen de com queden a 
les filmacions dels plens municipals, s’indignen del tracte que reben. Amb aquestes queixes només aconsegueixen incomodar 
els treballadors municipals que intenten fer la seva feina amb total professionalitat, superant amb la seva implicació les limita-
cions de recursos que l’administració pot disposar. Si intenten atacar al govern municipal a través dels professionals que fan la 
seva feina s’equivoquen de camí. Els regidors del PP, amb aquestes queixes, només fan que qualificar-se ells mateixos, posen 
de manifest la seva absoluta prepotència contra els treballadors, la seva incompetència com a regidors. Culpen als altres dels 
seus errors. Disfressen la seva ignorància amb l’arrogància cap als treballadors. Al grup municipal d’ERC ens sembla un tracte 
intolerable en qualsevol cas, però més encara en el cas del grup del PP, que ha estat a govern des de 2007 i que d’una manera 
o altra la seva gent ha estat manant gairebé ininterrompudament al nostre poble des de l’any 1979, o segons com es miri, des 
de molt abans.

La feina d’un regidor/a, com a servidor/a públic, ha der ser sempre, tal com marca el Codi Ètic, honesta, transparent i pulcre, amb 
el màxim respecte cap a tothom. Aquesta feina no podria ser ni materialitzar-se sense tot l’equip humà que hi ha al darrere. En el 
nostre Ajuntament, quasi 200 persones treballen dia a dia per transformar les nostres promeses electorals en fets. Treballadors 
que se’ls caracteritza per la seva plena i total implicació i per la seva imparcialitat, sempre donant el millor d’ells mateixos. Fan 
una feina moltes vegades a l’ombra, sense que se’ls vegi o se’ls escolti, però una feina, en definitiva, imprescindible perquè tot 
funcioni a la perfecció i puguem viure cada dia una mica millor.
Des de el grup socialista volem fer públic el nostre total suport, sense fissures, a tot el personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt; 
als treballadors de Comunicació, Secretaria i Intervenció, Brigada, personal tècnic, Policia Local, neteja, escoles, residus, etc.  
Volem encoratjar-vos a continuar amb la vostra feina, sense defallir, i amb la professionalitat que sempre us ha caracteritzat. Bo-
nes i merescudes vacances a tots.

El pasado 27 de Mayo y bajo el lema “A Lliçà, les persones abans que les fronteres”, Lliça d’Amunt lanzó un grito de protesta 
ante la grave crisis humanitaria que están viviendo las personas refugiadas. Son cientos de miles de personas las que mueren en 
la guerra, ahogadas en el mar, asesinadas por las mafias, muertas de hambre o de enfermedad. Pero además, hay otras terribles 
situaciones que ocurren y no salen en los medios de comunicación. Voluntarios de la ONG “Amb les teves mans” nos contaban 
como los campos de refugiados se llenaban de pederastas acechando a los miles de niños que se quedaban solos al morir sus 
familias y como se usan a estas personas para el tráfico de órganos, de los cuales muchos de ellos venían a nuestro propio país. 
Un verdadero horror, al que desde EUiA queremos hacerle frente, luchando y denunciando este atentado contra los derechos 
humanos. Por otro lado, queremos denunciar públicamente la actitud de los regidores del PP con respecto a los trabajadores 
municipales. Nos avergüenza esa forma tan patética de hacer política. Ponen en su punto de mira a los profesionales de nuestro 
ayuntamiento, sin ningún criterio y con argumentaciones falsas. Lo único que ponéis de manifiesto señores del PP es vuestro 
profundo desprecio a la clase trabajadora de este país. Aunque es cierto que no nos sorprende.

Lliçà d’Amunt el nou Montecarlo de la Vall del Tenes?
Veïns de diferents barris i del nucli urbà es queixen per la manca de civisme que demostren molts conductors que circulen per 
Lliçà a altes velocitats.
En carrers com Josep Llimona, Ramon Llull, Passeig de Sant Valerià, Ca l’Artigues, de l’Urgell, Anselm Clavé i Baronia de Mont-
bui, per citar-ne alguns, els vehicles circulen a una velocitat excessiva; no es respecten els límits de velocitat ni els passos de 
vianants.
Des d’aquí demanem solucions, són els conductors qui han de complir la normativa, respectar els senyals i donar prioritat de pas 
a les persones en els passos de vianants; ja que no fer-ho suposa un perill per a tothom. Amb respecte als altres es viu millor. 
I parlant de respecte demanem també al Sr. Javier Millán, regidor del PP, que moderi la seva actitud, el seu vocabulari i el seu 
permanent atac injustificat als treballadors de l’Ajuntament i a la resta del Ple. Un atac que ara ha fet extensiu a les xarxes socials. 

Hemos llegado al ecuador de la legislatura y toca hacer balance de estos dos años de gobierno. Mejor dicho, dos años de des-
gobierno a cargo de un pacto entre PSC, ERC, CiU (¿o es PDCat?) e ICV-EUiA (¿O son Podemos?), unidos sólo para formar un 
Cordón Sanitario contra el Partido Popular y que sólo se ha dedicado a crear confusión y distracciones. Llevamos dos años sin 
saber a qué opción política representan en nuestro municipio. ¿A CiU y a su presidente inhabilitado o al PDCat? ¿A Junts pel Sí, 
que sólo persigue la independencia de Catalunya sin otro objetivo que romper España? Por no hablar de ICV-EUiA, que en las 
últimas municipales compartieron propaganda electoral con Podemos y ahora su jefe de filas en España se ha convertido en un 
mero comparsa de los podemitas, dejándoles sin grupo propio ni representación parlamentaria. Hablan mucho pero sólo sacaron 
2 diputados, mientras que el Partido popular consiguió 137 gracias al apoyo de 8 millones de votos. Así que ya pueden ir dicien-
do, que si siguen así se van a quedar como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. 

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L’objectiu d’aquest espai és que 
aquestes entitats es donin a conèixer. I el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden 
versar sobre qualsevol tema.

Més Activitats

FESTES DE BARRI: 

L’ALIANÇA
30 de juny i 1 de juliol

CA L’ARTIGUES
1 i 2 de juliol

CAN SALGOT
7, 8 i 9 de juliol

LA SAGRERA
15 de juliol

PALAUDALBA
14 i 15 de juliol

CA L’ESTEPER
14, 15 i 16 de juliol

PINEDA FEU-EL PINAR
22 de juliol

CAN ROVIRA VELL
21, 22 i 23 de juliol

CAN XICOTA
21, 22 i 23 de juliol

CAN ROVIRA NOU
28, 29 i 30 de juliol

CAN ROURE
29 i 30 de juliol

Playback/Karaoke de la Colla de Gitanes
La colla de gitanes volem aco-
miadar la temporada amb una 
festa per tot el poble i ho farem 
amb un sopar-espectacle.
Aquest any, el tradicional 
Playback tindrà dues parts: 
la primera serà com sempre 
amb uns quants números de 
playback, però la segona re-
querirà la participació dels as-
sistents, ja que volem fer un 
karaoke.
L’espectacle és un musical en 
format de Playback realitzat 
per tots aquells balladors i ba-
lladores de la colla que els dar-
rers dies l’han anat preparant.
Dels més petits als més grans 
tothom es transforma dalt de 
l’escenari interpretant alguns 
dels cantants de moda o dels 
que ja formen part dels nostres 
records.
Qui vulgui venir-hi, té dues ma-

neres de fer-ho:
- sessió completa de sopar-es-
pectacle, a les 8 del vespre. 
Cal comprar el tiquet prèvia-
ment els divendres de 6 de la 
tarda a 12 de la nit durant els 
assajos al gimnàs de l’Institut.
- només l’espectacle, a les 10 

de la nit. L’entrada són 3€.
Aquest any el Playback serà el 
dia 1 de juliol a la sala de l’Ali-
ança.

NO US HO PERDEU!

Ball de Gitanes

Vols ballar sardanes?
Una colla de persones de Lli-
çà d’Amunt, convocades i im-
pulsades per la gent del Grup 
l’Abans, estem mirant de do-
nar impuls a la sardana. 
Ens hem adonat que poc a 
poc ha anat desapareixent de 
tot arreu: Festa Major, Sant An-
toni, Santa Justa, Sant Valerià, 

festes de barri... i estem inte-
ressats a posar-la novament a 
primera línia.
Estem iniciant contactes amb 
entitats, escoles i associacions 
vàries per trobar complicitats 
en diversos àmbits.
Si hi estàs interessat o saps 
d’algú que pugui estar-hi, po-

sa’t en contacte amb nosaltres 
(M. Rosa, tel. 93 841 67 94).

A L’OCTUBRE COMENCEM!

Grup l’Abans
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Els alumnes de 2n de Batxille-
rat de l’INS Lliçà Judith Otero i 
Vicente Baltasar han estat dis-
tingits amb diversos premis.
El treball “Estudi i anàlisi de la 
qualitat de les aigües del riu Te-
nes”, de Vicente Baltasar Díaz, 
amb la tutoria d’Eva Tarragó, 
ha estat finalista i ha rebut una 
menció d’honor als premis 
Camí Ral de treballs de recerca 
organitzats per l’Institut d’Estu-
dis de Granollers. L’acte de lliu-
rament del premi es va celebrar 
a Granollers el dia 18 de maig.
Part del treball de Baltasar es 
publicarà ben aviat a la re-
vista “Ponències” que edita 
aquest institut i publica, amb 
una periodicitat anual, articles 
d’humanitats, ciències socials 
i ciències naturals sobre la co-
marca del Vallès Oriental.
Per altra banda, en la XVI edi-
ció dels Premis de Recerca de 
Batxillerat organitzats per la 
Universitat Ramon Llull, l’alum-
na de 2n de Batxillerat Judith 
Otero Mañas ha estat doble-
ment premiada: ha aconseguit 
el Premi de Treball de Recerca 
de la Universitat Ramon Llull, 
en la categoria de Ciències So-
cials, i també ha estat  recone-
guda excepcionalment amb la 
Distinció de la Facultat d’Edu-

cació Social i Treball Social 
Pere Tarrés de la mateixa uni-
versitat. El treball de recerca 
premiat es titula “Immigració 
subsahariana. Aproximació al 
món migratori subsaharià” i 
ha comptat amb Carme Villa-
nueva com a tutora. L’acte de 

lliurament dels premis va tenir 
lloc el dia 24 de maig, a l’Ins-
titut Químic de Sarrià.
Felicitats a la Judith Otero i al 
Vicente Baltasar per la feina 
ben feta!

INS Lliçà

opinió Entitats i Bústia del lector

Els treballs de recerca de dos alumnes 
de l’INS Lliçà, premiats a diferents 
certàmens

Vicente Baltasar.

Judith Otero.

Tots els alumnes de 
Batxibac de l’INS Lliçà 
superen les proves al 
Baccalauréat

Alumnes de Batxibac.

Fa dos anys l’INS Lliçà, amb 
l’autorització del Departa-
ment d’Ensenyament, va ini-
ciar el programa Batxibac. Els 
alumnes que hi han participat 
han cursat els dos anys de 
Batxillerat amb un currículum 
mixt, fent un terç de l’horari 
lectiu del batxillerat en llen-
gua francesa i cursant les 
matèries de Llengua i litera-
tura franceses i Història de 
França.
Per obtenir el títol francès de 
Batxillerat (el Baccalauréat) 
els alumnes de la primera 
promoció han hagut de fer 
unes proves externes íntegra-

ment en francès (equivalents 
a les nostres proves de se-
lectivitat). Les proves es van 
fer a Barcelona els dies 6, 9 
i 10 de maig. Els 9 alumnes 
de Batxibac de l’INS Lliçà les 
han superat i han obtingut, 
a més del títol de batxillerat, 
l’acreditació del nivell B2 en 
francès del Marc Comú de 
Referència de llengües es-
trangeres.
L’obtenció d’aquestes titu-
lacions permet accedir a les 
universitats franceses a tots 
els alumnes que ho desitgin.

INS Lliçà

II Jornada esportiva solidària a l’INS Lliçà
Dimecres 31 de maig va cele-
brar-se a l’INS Lliçà la segona 
edició de la Jornada esportiva 
solidària. Els alumnes van poder 
practicar esports molt diversos: 
BTT, tennis taula, bàdminton, 
futbol, bàsquet, caminades i, 
fins i tot, una cursa d’orientació.
La jornada ha estat organitzada 
pel Departament d’educació fí-
sica de l’institut i ha comptat 
amb la participació de l’Associ-
ació d’alumnes, que s’encarre-

gava de vendre fruita, sucs i po-
lins per refrescar el participants i 
d’alumnes de 4t i de batxillerat, 
que feien d’àrbitres. 
Els beneficis obtinguts amb 
la Jornada aniran destinats 
al projecte solidari en el qual, 
durant tot l’any, l’INS Lliçà 
ha estat contribuint: ajudar 
a l’ONG Children of Africa a 
comprar una vaca perquè els 
nens de l’escola de Tsunza, a 
Kènia, puguin tenir un got de 

llet cada dia.
Tsunza és un poble en una 
zona rural de Kènia, el districte 
de Kinango. El 75% dels seus 
habitants viuen per sota del 
llindar de la pobresa.
Amb els diners recaptats fins 
ara, ja tenim gairebé mitja 
vaca. Continuarem tre-
ballant per aconseguir-la 
sencera!

INS LLiçà
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Campionat de Catalunya 
de Kyokushinkai 

El passat dia 13 de maig va te-
nir lloc a Montcada i Reixach 
el Campionat de Catalunya de 
Kyokushinkai, on un gran nom-
bre de competidors del Club 
Shorin-Ryu van obtenir molt 
bons resultats i van pujar al 
podi a gairebé totes les cate-
gories. Aquests bons resultats 
es deuen al gran treball realit-
zat durant l’any, la qual cosa fa 
del Club Shorin-Ryu un refe-
rent en el Karate Kyokushinkai 
a nivell estatal.
 Els resultats van ser els se-
güents:
 
Kata benjamí mixt: 1ª LAIA 

PÉREZ, 2º ADRIÀ GÓMEZ, 3ª 
CARLA JIMÉNEZ
Kata aleví mixt: 1ª LAURA VA-
LLET
Kata infantil femení: 1ª NÚRIA 
PÉREZ
Kata infantil masculí:1º MARC 
LÓPEZ
Kata júnior femení:    2ª JUDIT 
RANDO
Kata júnior masculí:   1º HÉC-
TOR MOYA
Kumite júnior femení: 3ª JUDIT 
RANDO
Kumite júnior masculí: 2º ALEX 
NADAL, 3º ADAM MEDRANO

Club Shorin-Ryu

Campeonato nacional de 
karate kyokushinkai 
El día 3 de junio se celebró en 
Vic el campeonato nacional 
de karate kyokushinkai.
La Associació karate Rufo, 
que se encuentra en el local 
social de Can Salgot, ha con-
seguido los siguientes resul-
tados:
- Categoría cadete menos de 
65 kg: Joan Carles Rufo, 1 
puesto.

Associació Karate Rufo

Racó de Salut:   
Informació útil per deixar de fumar 

El procés per deixar de fu-
mar no és fàcil. Sovint ens 
enfrontem a un hàbit adquirit 
durant molt temps i que per 
diferents raons, en un mo-
ment donat, ens plantegem 
d’abandonar. Les raons prin-
cipals que ens motiven a dei-
xar de fumar són:

• consciència d’hàbit per-
judicial per a la nostra salut 
(per problemes propis o d’un 
familiar malalt a causa del ta-
bac, per embaràs, per malal-
ties de fills, etc.),
• la nostra parella deixa de 
fumar,
• econòmic: fem el càlcul del 
que costa fumar, el que po-
dríem comprar amb aquests 
diners si no fuméssim, etc.,
• impediments varis, com per 
exemple: no fumar en llocs 
tancats, a la feina, cinemes o 
restaurants,
• estètics: dents grogues, ar-
rugues als llavis, mal alè, etc.

Com en tot hàbit que volem 
deixar, hem de trobar pri-
mer la motivació per passar 
la síndrome d’abstinència i 
preparar-nos per a les dife-

rents incidències que apa-
reixeran durant el procés. El 
més important és tenir-ne 
el convenciment i buscar el 
moment adequat, que podria 
ser quan tinguem més tran-
quil·litat, quan no hi ha de-
manda externa important o 
bé, al contrari, quan tinguem 
més distracció i ocupaci-
ons, cosa que ens ajudarà a 
no ser tan conscients de la 
manca de nicotina.

És bo preparar-se per als 
símptomes d’abstinència: la 
irritabilitat i el nerviosisme 
són els més freqüents. Els 
consells que donem són te-
nir temps per fer una mica 
d’exercici a l’aire lliure, medi-
cació natural contra l’ansietat 
o insomni, informar la família 
perquè ens ajudin, posposar 
feines, etc. Un altre inconve-
nient a l’hora de deixar de fu-
mar és la por a engreixar-se. 
Normalment, quan es deixa 
de fumar es produeix un aug-
ment moderat de pes, de 3 a 
5 kg. Hem de ser conscients 
que per alleujar la gana que 
ens vindrà els dies després 
de deixar de fumar, hem de 

tenir a mà molta fruita, sucs, 
xocolata negra... I, una altra 
vegada, informar la família i 
els amics de la nostra decisió 
de deixar de fumar. Els que 
ens estimen faran la conten-
ció necessària quan nosal-
tres no hi arribem o defallim.

També podeu comptar amb 
el suport dels professionals 
de l’equip d’atenció primària, 
que us ajudaran en la vos-
tra decisió i us recomanaran 
tractaments farmacològics 
quan considerin que són ne-
cessaris.

Per últim, els qui ja heu fet 
intents previs per deixar de 
fumar i no encara ho heu 
aconseguit, sapigueu que te-
niu més probabilitats d’acon-
seguir-ho que els que no ho 
han provat mai, ja que en sou 
més experts.

Més informació sobre el ta-
bac al Canal Salut: 
http://canalsalut.gencat.cat/
ca/salut-a-z/t/tabac/tabac/

Equip d’Atenció Primària 
Vall del Tenes

La lliçanenca Núria Pérez, 
del Club Shorin-Ryu Lliçà 
d’Amunt, va participar el pri-
mer cap de setmana d’abril 
al Campionat d´Espanya de 
Karate celebrat a Còrdova 
representant a la Selecció 
Catalana. Després de que-
dar Campiona de Catalunya 
en categoria kumite infantil 
femení -40kg al Campionat 
disputat al març a Reus, va 
ser seleccionada pels entre-
naments preparatoris al CAR 

de Sant Cugat, on va obtenir 
la plaça a la Selecció Catalana 
que li va permetre participar al 
Campionat Intercomunitari de 
Cheste (València) i al posterior 
Campionat d’Espanya a Còr-
dova. Amb un gran treball, va 
accedir al combat de repesca 
que li donava la opció a lluitar 
pel bronze però finalment no 
va poder ser quedant-se a les 
portes del podi. 

Club Shorin-Ryu

Campionat d’Espanya de 
Karate

Núria Pérez.

Competidors del Club Shorin-Ryu.

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

Campaments de l’Esplai 

Inscrits a l’Esplai: 125€ 
No inscrits a l’Esplai: 140€ 

Nens de P5-2n que 
vinguin 4 dies: 85€ 

Del 29 de juliol al 5 d'agost a Saldes, el Berguedà

MÉS INFORMACIÓ
www.esplaillica.cat 

bustia@esplaillica.cat  

      
Per a nens inscrits a 
l’Esplai: des de l’1 de Juny 
Per a nens no inscrits a 
l’Esplai: des del 19 de juny 
Data límit d’inscripció: 14 
de juliol 
Places limitades 

REUNIÓ DE PARES 
INFORMATIVA: 
El 5 de juliol a les 
18:00h a l’Aliança 

PREUS

INSCRIPCIONS
Competició de petanca 

Segona a la Lliga 
Catalana de BMX 
La lliçanenca Ariadna Barbero, 
de tan sólo 8 años, logra un 
merecido segundo puesto en 
la Lliga Catalana de BMX, ce-
lebrada el fin de semana 13 y 
14 de mayo en la localidad de 
Terrasa. Una gran carrera dis-
putada por Ariadna, clasificán-
dose para la final en primera 
posición, en sus mangas de 
clasificación. 

Agustín Barbero Juárez Ariadna Barbero.

Com cada any, l’Esplai de 
Lliçà d’Amunt organitza una 
setmana de campaments a 
l’agost.  Durant aquesta set-
mana els infants i joves (de 
P5 a 1r de Batxillerat) i els 
monitors marxem a realitzar 
activitats de lleure envoltats 
de natura, com gimcanes, ta-
llers, jocs de rol, sortides als 
gorgs, descoberta del riu... tot 
passant una setmana de con-
vivència, de valors i allunyats 
de les tecnologies.

Aquest any anirem al cam-
pament de La Sort, situat a 
Feners (entre Saldes i Gósol), 
al Berguedà. Marxarem la 
setmana del 29 de juliol al 5 
d’agost. Les inscripcions res-
ten obertes fins el dia 14 de 
juliol. Si us heu quedat amb 
ganes de saber-ne més, po-
dreu trobar informació a la 
nostra web: www.esplaillica.
cat. Per qualsevol dubte po-
deu contactar amb nosatres 
a través del nostre correu: 
bustia@esplaillica.cat

Grup d’Esplai de Lliçà 
d’Amunt

T’agradaria fer teatre?
T’agradaria fer teatre? Partici-
par en un grup de teatre de gent 
aficionada, com tu, de la teva 
edat, amb ganes d’aprendre a 
interpretar tot passant-s’ho bé?
A la tornada de l’estiu, volem 
començar a fer teatre sota la di-
recció de la Mònica Lucchetti, 
en els grups següents:
- Grup d’adults, dilluns o di-
marts després de les 19h
- Grup de joves, dissabtes
- Grup de nens, entre dilluns i 
divendres a les 17h.

Els dies i horaris són a definir 
més endavant en funció de la 
demanda.
15 persones màxim per grup.
Assajos : 1h45/setmana.
Preu: 15€/mes + ser soci de 
l’Aliança.
Informa’t a:
grupdeteatre@lalianca.cat
www.lalianca.cat/grupdeteatre
tel l’Aliança: 93 841 45 33 (dllns 
a dvds de 11 a 13h – dmts i 
dvds de 17 a 19h).
Whatsapp: 617 278 047 Grup de teatre l’Aliança

El Club de Petanca Rospineda 
organitza una competició de 
petanca per al diumenge 9 de 
juliol al recinte dels Galliners. 
Les incripcions tindran lloc el 
mateix dia de 8.15h a 9h. El 
preu és de 10€ per dobleta. 

Les dobletes participants hau-
ran d’assistir-hi formades. Hi 
haurà premis. 
Més informació: 690301385 
(Sr. Rosado).

Club de Petanca Rospineda

Segon al Campionat de 
Catalunya d’Esgrima per 
a menors de 10 i 12 anys
El Club d’Esgrima de Grano-
llers es va penjar el passat 10 
de juny vuit medalles al Cam-
pionat de Catalunya d’esgrima 
per a menors de 10 i 12 anys, 
celebrat a les instal·lacions 
d’esgrima Reina Elisenda de 

Barcelona. D’aquestes vuit 
medalles, en la categoria mas-
culina dels més petits, el flore-
tista lliçanenc Víctor Cerdà es 
va proclamar subcampió. 

Santi Cerdà

Diapositives a la fresca 
“Carros de foc” a càrrec de 
Clàudia Canadell, Núria Ba-
laguer i Sergi Delgado. 6 dies 
de travessa pel Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici; 55 kms, 9 refugis 
i més d’un centenar d’estanys. 

Dia: Dijous 6 de juliol 
Hora: 22h
Lloc: recinte dels Galliners 
Obert a tothom. En acabar 
l’audiovisual hi haurà ressopó. 

UEC de la Vall del Tenes



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

Telèfons

El dia de Sant Cristòfol (10 de 
juliol) -o pels seus volts- són 
nombrosíssimes les localitats 
on es fa la benedicció de tota 
mena de vehicles: cotxes, ca-
mions, tractors, motocicletes i 
altres ginys -fins i tot bicicletes. 
Organitzades per associacions 
de xofers, penyes i clubs es-
portius relacionats amb el món 
de l’automòbil o per associaci-
ons professionals, aquests ac-
tes solen consistir en desfilades 
dels vehicles engalanats per 
davant de la imatge del sant o 
amb aquesta precedint-los, 
amb premis i insígnies pels 
participants. La festa sovint 
es complementa amb menjars 
populars, repartiment de pans 
beneïts, missa, concursos, sar-
danes i altres actes culturals.

El 16 de juliol se celebra la 
Mare de Déu del Carme. Al se-
gle XVIII la festa de la Mare de 
Déu del Carme va començar a 
ser celebrada pels integrants 

de la marina catalana gràcies 
a la difusió d’una llegenda que 
explica com l’escapulari car-
melità va salvar un vaixell que 
es trobava a la deriva enmig 
d’un ferotge huracà. A la costa 
catalana, fou l’almirall mallorquí 
Antoni Barceló Pont de la Terra 
qui, en promocionar la festivi-
tat entre els seus mariners, va 
popularitzar la devoció per la 
Mare de Déu del Carme o Stella 
Maris. Són nombroses les loca-
litats que li celebren festes per 
tal de demanar-li protecció da-
vant dels perills del mar. En la 
majoria se celebra una vistosa 
processó que comença a terra 
ferma i que després es conver-
teix en marítima, amb la imatge 
de la Mare de Déu del Carme 
col·locada en un vaixell espe-
cial, ben guarnit i acompanyat 
per una comitiva formada per 
tot tipus d’embarcacions.

Sant Llorenç (10 d’agost). Cada 
any entre el 25 de juliol i el 18 

Festes d’estiu
L’estiu és època de festes majors, aplecs, fires, romeries, festivals  i altres 
celebracions, moltes d’elles al voltant dels sants que se celebren aquestes 
mesos, patrons de molts municipis (Juliol: Sant Cristòfol;  Mare de Déu del  
Carme; Sant Jaume; Sant Joaquim i Santa Anna; Santa Marta.../ Agost: 
Mare de Déu dels Àngels; Mare de Déu de les Neus; Sant Llorenç; Mare 
de Déu d’Agost; Sant Magí... ). 

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: 

d’agost, si es mira al cel durant 
la nit, es pot admirar un fenò-
men metereològic especial. 
Es tracta d’una pluja d’estels, 
conegudes popularment com 
a “Llàgrimes de Sant Llorenç”, 
que es produeix quan la Ter-
ra entra en contacte amb les 
Perseides, un filament de pols 
interestelar que es va despren-
dre del cometa Swift-Tuttle. El 
fenomen és especialment in-
tens pels volts del 10 d’agost, 
sobretot el 12 d’agost. Durant 
aquests dies es pot veure amb 
claredat com van caient els ele-
ments còsmics que són atrets 
per l’atmosfera de la Terra, dei-
xant un rastre intens però breu 
de llum. Per gaudir de la pluja 
d’estels, molta gent peregrina 
fins a indrets elevats, especi-
alment als cims de les munta-
nyes, o fins a platges apartades 
de nuclis urbans, per intentar 
caçar aquests rastres de llum, 
que hom considera que duen 
sort a qui aconsegueix veure’ls. 
Moltes entitats astronòmiques 

d’arreu del país organitzen ob-
servacions públiques i cami-
nades populars nocturnes per 
poder gaudir del fenomen.

Festa de la Mare de Déu d’agost 
(15 d’agost). La data del 15 
d’agost, al bell mig del mes es-
tiuenc per excel·lència, concen-
tra un bon grapat de celebraci-
ons festives. Per una banda, 
és la data en què es celebren 
moltíssimes festes majors de 
pobles i viles dels Països Cata-
lans. Això és així perquè tradi-
cionalment aquesta era la data 
en què s’acabava la feina de la 
sega als camps. Per altra ban-
da, aquesta data fou l’escollida 
per l’Església cristiana per fixar 
la celebració de l’Assumpció de 
Maria, una de les solemnitats 
més antigues dedicades a la 
Mare de Déu i una de les quatre 
grans celebracions marianes 
del calendari litúrgic, una festa 
que recorda la mort i el trànsit 
del cos i l’ànima de la Mare de 
Déu fins al regne dels Cels.


