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

Calendari 2018
Juntament amb aquest butlletí
es distribueix a totes les llars
del municipi el Calendari 2018
que ha editat l’Ajuntament.
Les fotografies que il·lustren
aquest calendari són les guanyadores del concurs fotogràfic convocat per l’administració local amb aquesta finalitat,
fotografies sota la temàtica
“Lliçà d’Amunt, un poble per
viure” que mostren diferents
aspectes del municipi com el
paisatge, el patrimoni, racons,
festes...
El concurs ha comptat amb la
participació de 27 fotografies
de 9 autors, de les quals se
n’han seleccionat 13. D’aquestes 13, una és la imatge de
portada, l’anomenada “El Pla”,
i la seva autora, Maria Soley,
la guanyadora del val de 100€
per adquirir material fotogràfic
a la botiga Casanova Foto. La
resta de fotografies guanya-

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

dors, que il·lustren els 12 mesos de l’any, són les següents:
Gener: Campanar - Jorge Hervás Villegas
Febrer: El riu - Maria Soley
Març: La serra – Maria Soley
Abril: Boira del Pla – Yvonne
Ramirez
Maig: Raig de maig – Laia Pedrerol
Juny: - L’ase i les roselles Agustí Garcia Ibáñez
Juliol: La pau – Maria Soley
Agost: Come in – Laia Pedrerol
Setembre: Diversió – Josep
Prims
Octubre: Comença el dia – Josep Prims
Novembre: Un camp de bellesa – Mireia Llum
Desembre: Temps de pau – Josep Prims
Totes les fotografies presentades al concurs es poden veure
en una galeria fotogràfica al
web municipal.

Enquesta Ciutadana

On acostuma a fer les compres de regals per aquestes
festes nadalenques?
S’acosten les festes nadalenques, una època de regals. En la
darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber on els
lliçanencs i lliçanenques acostumen a fer les compres de regals
per aquestes festes.
El resultat ha estat que, de les 33 persones que han participat a
l’enquesta, un 48% ha contestat en grans superfícies; un 3% ha
dit en petit comerç; un 21% ha assenyalat fires i mercats; 21%
ha constestat Internet; un 3% ha dit que altres; i un 3% 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 municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de
respostes.
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Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Juntament amb aquest butlletí s’ha repartit un programa amb les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han
organitzat per les festes de Nadal 2017-2018, que van de l’1 de desembre al 7 de gener; es tracta d’una programació
tradicional d’esperit nadalenc, per compartir amb familiars i amics moments entranyables.
La programació del Nadal
2017-2018 comença amb música. L’Escola de Música de la
Vall del Tenes oferirà un concert d’orquestres i combos,
que mostraran el treball realitzat aquest darrer trimestre;
serà el dilluns 11 de desembre, a les 19h, a l’Església de
Sant Julià, i el divendres 15 de
desembre, a les 20h, a l’ateneu l’Aliança. Aquesta escola
de música també oferirà una
cantata de Nadal a càrrec de
l’alumnat més petit; serà el dimecres 13 de desembre, a les
18.30h, a l’ateneu l’Aliança.
Per altra banda, l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha organitzat la 18a edició de la
Fira de Nadal, que enguany
tindrà lloc el cap de setmana
del 16 i 17 de desembre, de
10h a 14h i de 16 a 20.30h el
dissabte i de 10h a 14h el diumenge, i, com a novetat, canviarà d’ubicació, situant-se al
barri de La Sagrera, concretament al llarg dels carrrers de
Mossèn Blancafort i Major. Hi
haurà parades de decoració,
alimentació, roba, regals, productes de tradició nadalenca,
etc. També hi haurà un espai
gastronòmic, envoltat d’una
gran foguera, on es podrà fer
un mos.
Per completar la fira, l’Ajuntament, amb la col·laboració de
l’Associació Amics de la Sagrera, convida a petits i grans
a fer cagar el tió, el dissabte
16 de desembre, a partir de

les 17.30h, a la plaça de l’Església. I, per col·laborar amb
La Marató de TV3, enguany
dedicada a les malalties infeccioses, es donarà opció a les
famílies d’introduir 1€ en una
guardiola que hi haurà preparada amb aquesta finalitat.
Per aquest mateix dia, l’Ajuntament ha organitzat una xocolatada popular, a les 18h,
també a la plaça de l’Església.
Al voltant de la Fira de Nadal,
per al diumenge 17 de desembre, algunes entitats locals
també han organitzat activitats:
Dins de la campanya “Nadal
per a tothom”, Càritas Parroquial i la Parròquia de Sant
Julià, amb la col·laboració
d’altres entitats locals, portarà
a terme la Fira de l’Escudella, amb l’objectiu de recollir
diners per poder oferir lots de
Nadal a les famílies del poble
amb dificulats econòmiques.
La preparació de l’escudella, a
la plaça de l’Església, començarà a les 7 del matí per poder estar a punt al migdia. Per
un preu simbòlic de 3,50€ es
podrà gaudir d’un plat d’escudella de galets i pilota. També
hi haurà una caixa per fer donació de productes nadalencs
(torrons, neules, etc.). I Càritas
vendrà números per a la Loteria de Nadal. També s’ha organitzat una trobada esportiva
solidària de dance fitness.
Per altra banda, la Coral l’Aliança oferirà una cantada de

Nadales, a les 11.30h, en els
carrers de Mossèn Blancafort
i Major.
I, Tocats per la sardana ha organitzat una audició i ballada
de sardanes a càrrec de la
Cobla Ciutat de Granollers, a
les 12h, a la plaça de l’Església, com a cloenda del taller
de sardanes que ha portat a
terme durant els diumenges
dels mesos d’octubre i novembre.
El següent cap de setmana, la
Coral l’Aliança oferirà un Concert de Nadal, el dissabte 23
de desembre, a les 20.30h, a
l’Església de Sant Julià, juntament amb el cor Musics’son.
Per al dia de Nadal, el dilluns
25 desembre, l’Esplai de Lliçà
d’Amunt, amb la col·laboració
de diversos establiments del
municipi, ha preparat el tradicional Quinto de Nadal, a les
18h, a l’ateneu l’Aliança.
El dia de Sant Esteve, el dimarts 26 de desembre, a les
22.30h, el grup Swing a la
Sang de l’ateneu l’Aliança farà
una ballada de swing amb
música en directe, Swingesteve Solidari, els beneficis de
la qual aniran destinats a una
entitat solidària.
I, un any més, torna el Parc de
Nadal, ple d’activitats pensades per als infants. Aquest any,
el Parc només inclourà activitats adreçades a nens i nenes
fins als 12 anys; per als joves,

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.

la regidoria de Joventut organitzarà activitats juvenils fora
d’aquest espai. Jocs, tallers i
inflables diversos, dividits per
franges d’edat, aquesta serà
l’oferta lúdica gratuïta de la
propera edició del Parc Infantil de Nadal, que tindrà lloc del
28 al 30 de desembre, de 16h
a 20h (però, es podria ampliar
l’horari), al Pavelló d’Esports.
Per donar la benvinguda a
l’any 2018, després de les
campanades, a les 00.30h,
l’ateneu l’Aliança ha preparat
una Revetlla de Cap d’Any
a l’ateneu, i l’Ajuntament ha
organitzat una Concert de
Cap d’Any, per al dilluns 1
de gener, a les 20h, al Pavelló
d’Esports, a càrrec de la Bandeltenes.
El programa de Nadal 20172018 també inclou la programació mensual de la Biblioteca Ca l’Oliveres; el Mercat
de segon mà de cada segon
dissabte de mes; i l’espectacle infantil mensual que organitza l’ateneu L’Aliança amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Però, la programació d’aquestes festes no s’acaba aquí; el
mes de gener continuarà amb
el Campament Reial del Patge
Xumet i l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient,
entre altres.
En el proper butlletí explicarem les activitats més destacades que inclou el programa
de Nadal pel gener.
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“Puja al Bus per la Marató de
TV3”

Gran recapte d’aliments

L’Ajuntament, per mitjà de TLA, col·laborarà amb La Marató de TV3
per dotzè any consecutiu.
Per dotzè any consecutiu,
l’Ajuntament col·laborarà amb
La Marató de TV3, que enguany serà el diumenge 17 de
desembre i estarà dedicada a
les malalties infeccioses.
Des de la regidoria de Transport públic i mobilitat es portarà a terme la campanya “Puja
al Bus per La Marató”, amb
la finalitat de destinar a la 26a
edició de La Marató de TV3 la
recaptació que es faci entre les
línies urbanes de Transports de
Lliçà d’Amunt (TLA) durant tota
la jornada del divendres 15 de
desembre.
L’activitat és tan senzilla com
diu l’eslògan: Agafar el bus,
encara que només sigui per
pujar en una parada i baixar a
la següent; d’aquesta manera
ja s’haurà aportat quelcom a la
causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del bus d’aquesta
jornada seran l’aportació popular que Lliçà d’Amunt farà a La
Marató de TV3 d’enguany.
Des de la primera participació a
La Marató l’any 2006 fins avui,
s’han recaptat i lliurat un total
de 7.312,17€.
Els donatius a La Marató 2017
permetran impulsar la investigació sobre les malalties infeccioses.
“Les malalties infeccioses són
les responsables d’una de cada
tres morts al món. Passen aquí
i ara i ens poden afectar a tots”,
segons el doctor Jordi Carratalà, cap del Servei de Malalties
Infeccioses de l’Hospital de
Bellvitge. Entre les situacions
més greus, hi ha la sèpsia, una
infecció generalitzada que causa deu morts diàries a Catalunya i greus seqüeles als que
sobreviuen. Pel que fa als tractaments, segons Carratalà, “la

superaria les morts per càncer.
En aquest panorama, la recerca en malalties infeccioses és
una prioritat a tot el món i s’ha
de centrar en tres àmbits, segons Carratalà, crear mesures
preventives més eficients, desenvolupar tests de diagnòstic
ràpids i nous antibiòtics.

resistència als antibiòtics implica complicacions en el tractament, fet que l’OMS qualifica
com el problema de salut actual
més greu del món”. La situació
es pot agreujar fins al punt que
al 2050 es podrien arribar a produir deu milions de morts anuals per infeccions, una xifra que
RESULTATS MARATÓ DE TV3
EDICIÓ

ANY

1a

2006

2a

INGRESSOS

TMP

USUARIS

544,25 €

0,6550 €

831

2007

702,00 €

0,8310 €

845

3a

2008

626,38 €

0,6690 €

935

4a

2009

574,31 €

0,7064 €

813

5a

2010

677,26 €

0,7370 €

919

6a

2011

676,11 €

0,7357 €

919

7a

2012

659,82 €

0,7275 €

907

8a

2013

669,23 €

0,7235 €

925

9a

2014

771,14 €

0,7386 €

1.044

10a

2015

643,80 €

0,6998 €

920

11a

2016

767,87 €

0,6993 €

1.098

SENSE IVA

La recollida solidària d’aliments a Lliçà d’Amunt començarà el divendres 1 de desembre i finalitzarà el diumenge 3
de desembre al migdia.
La
campanya
d’enguany
compta amb més d’un centenar de persones voluntàries
que estaran durant aquests
dies coordinant la recollida
d’aliments en els nou punts de
venda col·laboradors:
- Supermercat Esclat - La Cruïlla
- Supermercat Dia - La Cruïlla
- Supermercat Sorli Discau –

Ca l’Artigues
- Supermercat Condis – nucli
urbà
- Supermercat Condis – Ca
l’Artigues
- Supermercat Condis – Can
Salgot
- Supermercat Condis – Palaudàries
- Supermercat Bon Area - nucli
urbà
- Supermercat wCondis - Lliçà
de Vall
Tots els productes recaptats
es destinaran al Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt.

Mercat de segona mà

Resultats de Puja al BUS per La Marató de TV3
771,14 €
702,00 €

767,87 €

677,26 € 676,11 €
659,82 €

626,38 €

643,80 €

669,23 €

574,31 €
544,25 €
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aportacións recollides per la campanya Puja al BUS per La Maraó de TV3

La propera edició del Mercat
de segona mà, que organitza
l’Ajuntament amb la col·laboració de Mercè Falgar, tindrà
lloc el dissabte 9 desembre,
de 9h a 14h, a la plaça de Julià
Martí i Pou.
El mercat de segona mà és
una pràctica molt estesa en al-

tres indrets com França. Roba,
DVDs, estris varis, etc. són les
varietats de productes que es
poden trobar en aquest tipus
de mercat
Si hi vols participar, posa’t en
contacte amb la Mercè (mfs.
mercatsegonama@gmail.com;
619 907 173).
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Increment zero dels
impostos per a l’any 2018
Per a l’any 2018 no s’augmenta la càrrega impositiva de les famílies
lliçanenques, es segueix amb la dinàmica d’anys anteriors de
congelació d’impostos.
El Ple extraordinari del passat
19 d’octubre va aprovar provisionalment la modificació
de les Ordenances fiscals que
hauran de regir l’exercici 2018.
Les ordenances fiscals es van
aprovar amb els vots a favor
de tots els grups municipals
menys el PP, que hi va votar en
contra.
Segons va explicar l’Alcalde,
s’ha seguit una directriu d’increment zero dels impostos
i, en aquest sentit, la major
part de les modificacions són
adaptacions a la normativa vigent proposades per la Diputació de Barcelona.
En el cas de l’Impost sobre
Béns Immobles, la modificació de la taxa ve motivada per
la introducció d’una bonificació del 50% de la quota íntegra
de l’impost, durant un període
de cinc anys, per als béns immobles destinats a habitatge
en els quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar;
sempre i quan no estiguin obligats a la seva instal·lació per la
normativa vigent.
Els altres canvis en les ordenances fiscals per al 2018 són
els següents:
- lmpost d’Activitats Econòmiques: s’han modificat temes
normatius.
- Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme: canvis d’actualització de normativa.
- Taxa de cementiri municipal: canvi del concepte “concessió temporal” per “arrendament”, que es considera més
adient. També s’hi afegeix un
últim paràgraf sobre el rescat
de nínxol nou “a valorar se-

gons el temps que resti fins
al final de la concessió”, per
aquells casos en els que les
persones titulars de l’arrendament de nínxols nous buits els
volguessin retornar a l’Ajuntament, qui ho valorarà en funció
del temps que resti fins al final
de la concessió.
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general:
s’han introduït canvis d’actualització de normativa.
- Taxa de prestació de serveis d’animals de companyia
– Llicència de tinença d’animals perillosos: s’ha arrodonit la taxa de concessió de
llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos,
passant de 34,58 a 35 euros.
I s’han incorporat nous serveis
que han suposat la creació de
noves taxes amb imports que
es corresponen a la quantitat
que cobra la protectora d’animals a l’Ajuntament per a la
prestació dels serveis.
- Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipal: s’han
introduït canvis d’actualització
de normativa.
Prèviament al Ple, es va celebrar una sessió extraordinària
de la Junta de Govern Local
on es van aprovar l’Ordenança
reguladora dels preus públics
i l’Ordenança reguladora del
preu públic per la prestació del
servei d’atenció domiciliària.
Els canvis més destacats
d’aquestes ordenances són els
següents:
- Ordenança reguladora dels
preus públics: s’adapten els

preus de la recollida de residus voluminosos i es fixen els
preus que cobren els proveïdors, passant de 136€ a 140€,
de 210€ a 220€ i de 283 a
290€. En el cas de la publicitat
en el butlletí municipal, s’augmenta lleugerament el preu de
l’encartament, passant de 0,07
a 0,075€/unitat, per adaptar-lo
al preu de prestació del servei,
i s’introdueix una modificació
per oferir el servei d’encartament al conjunt de les entitats
registrades al Registre municipal d’entitats. En els preus
del servei de la deixalleria per
a persones de dret privat, en
el cas dels residus que tenen
cost de gestió per l’Ajuntament, deixen d’aplicar-se les
tarifes del Consorci de Gestió
de Residus del Consell Comarcal i es creen dues tarifes
pròpies: residus verds 8,11€/
m3 i altres residus no especials 15,75€/m3. Pel que fa als
preus públics de la Biblioteca
Ca l’Oliveres s’elimina el preu
de venda del conte “La masia
de les paraules”, que passa a
ser gratuït.
- Preu públic per la prestació
del servei d’atenció domiciliària: es rebaixa el preu del
servei de Teleassistència de
8,43€/mes a 7,21€/mes, per
adaptar-lo al preu establert per
la Diputació de Barcelona, organisme prestador del servei.

Coneix els Reis Mags
d’Orient en persona
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, en la visita que faran
al nostre municipi el divendres
5 de gener, rebran 10 nens o
nenes en audiència privada a
la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Qui vulgui ser afortunat/da
de formar part d’aquest grup
d’infants, primer haurà d’omplir una butlleta que trobarà a
la biblioteca, entre els dies 4
i 15 de desembre. Entre totes
les butlletes rebudes, el dilluns
18 de desembre es farà un sor-

teig i els noms dels 10 guanyadors es publicaran als mitjans
de comunicació municipals, a
més de contactar amb ells personalment.
Aquesta activitat va dirigida a
infants entre 3 i 8 anys empadronats al municipi.
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, trucant al 93 841 52 25
o bé enviant un correu electrònic a cultura@llicamunt.cat.

Es busquen actors i actrius
per la representació de
Sant Jordi
La regidoria de Cultura fa una
crida a totes les persones interessades a participar en l’edició
2018 de l’obra de teatre al carrer “Catalunya, princesa meva”
com a actors i actius. La representació tindrà lloc el dissabte
21 d’abril.
Us esperem el dilluns 4 de desembre, a les 19.30h, a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres, on farem una reunió
prèvia i us explicarem novetats,
assaigs i més informació impor-

tant de la propera representació.
“Catalunya, princesa meva” es
va estrenar l’any 2013 per Sant
Jordi i, cada any, en el marc de
la festivitat del Patró de Catalunya, hi participen més de 150
persones, particulars i vinculades a diferents entitats locals.
Per a més informació podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura trucant al telèfon 93 841
52 25 o enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica cultura@llicamunt.cat.
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Renovació de les Maletes
viatgeres

Aquest curs escolar 2017-2018 la Biblioteca Ca l’Oliveres ha renovat
la Maleta viatgera, més resistent i portable.

El passat mes de setembre el
projecte ‘Les maletes viatgeres’
va iniciar un curs més el seu viatge per mostrar a tots els nens
i les nenes d´escola bressol, P3,
P4, P5, 1r i 2n de les escoles de
Lliçà d´Amunt un munt de lectures i sorpreses.
I una de les sorpreses d’aquest
curs és que s’ha renovat la
imatge de la maleta, comprant-ne 50 unitats per tal que
arribin a totes les escoles que
ho sol·liciten. Aquesta nova
maleta és més resistent i portable que l’anterior.
Com cada curs, cada maleta
conté 7 documents i viatjarà
a casa de cada infant durant
una setmana, amb l´objectiu de
mirar i llegir els contes i altres

Nova Maleta viatgera.

materials en família. La intenció
és aconseguir potenciar l´hàbit
lector, fomentar la lectura en
l´àmbit familiar i engrescar a
pares i mares a llegir i anar a la
biblioteca.
Cada maleta conté una llibre-

ta perquè la família i/o l’infant
hi escrigui, dibuixi o expliqui
allò que més li ha agradat de la
maleta viatgera, i també un decàleg amb orientacions als pares que els ajudin en la manera
de llegir i mirar els contes.

Busquem aventurers
Des de la Biblioteca Ca l’Oliveres es vol engegar un Club de lectura
per a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys disposats a viure aventures.
El Club de lectura per a nens i
nenes d’entre 9 i 12 anys serà
un espai de trobada per compartir lectures, on no només

parlarem de llibres sinó que els
viurem! Un espai de participació on tots i totes podrem expressar la nostra opinió i un es-

pai de joc, d’activitat i de nous
mons per descobrir.
T’hi apuntes? Contacta amb la
Biblioteca.

Coneixes l’e-Biblio?
L’eBiblioCat és el servei de préstec de llibre electrònic pels usuaris de les biblioteques públiques
de Catalunya. Compta amb una
col·lecció de títols d’obres de
ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques, amb un fons
en català, castellà i anglès.
Per fer ús de l’eBiblioCat només
caldrà disposar del carnet d’usuari de les biblioteques del Siste-

ma de Lectura Pública de Catalunya. El carnet es pot demanar
a qualsevol biblioteca. Per accedir-hi, l’adreça electrònica haurà
de figurar obligatòriament entre
les dades que s’incloguin en la
sol·licitud. Un cop un usuari demani un llibre electrònic en préstec, disposarà de 21 dies per a
llegir-lo.
Amb aquest servei es vol garan-

tir la descàrrega legal de continguts, que s’ofereix a través
d’una plataforma senzilla i oberta als usuaris de les biblioteques
públiques de Catalunya per a la
lectura de continguts digitals.
Entra a http://catalunya.ebiblio.
es/opac/ i descarrega’t un llibre!
Per a més informació o dubtes
podeu contactar amb la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ
De l’1 de desembre al 4 de
gener
”Naixements de Pessebre”.
Exposició de Manel Lahosa de
naixements de Pessebre de
diferents llocs del món.
XERRADA-TALLER “JOGUINES I MATERIALS DE JOC
PER A LA PETITA INFÀNCIA
(0-3 ANYS)”
Dilluns 4 de desembre
En aquest taller descobrirem
junts la importància de triar les
joguines i els materials de joc
més adequats per als infants
de 0 a 3 anys. Per això, parlarem sobre quines necessitats
tenen els nens en aquesta etapa i, per tant, quins elements
de joc són idonis per a que pugui sorgir un joc nutritiu i que
afavoreixi les primeres descobertes. A càrrec de Clara
Pons, autora del bloc “Tierra
en las manos”. Adreçat a famílies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 17h
Incripcions: cal inscripció prèvia. Places limitades.
TALLER D’ADULTS
Dimecres 13 de desembre
Taller de Nadal. Farem dos
detalls per penjar a l’arbre de
Nadal. A càrrec de Montse Ramírez.
Hora: 18h
Incripcions: cal inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre.
Places limitades.
DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE
LECTURA PER A JOVES
Dijous 14 de desembre
Parlarem del llibre “El meu germà persegueix dinosaures” de
Giacomo Mazzariol. Si tens
entre 11 i 15 anys, t’agrada llegir i vols passar una bona estona, informa’t a la Biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 18h
BIODANSA EN FAMÍLIA
Dissabte 16 de desembre

Activitat familiar. Una proposta per afavorir el creixement afectiu en família. La
música, el moviment i el joc
condueixen als infants per un
món ple de sorpreses on compartir, expressar i aprendre
formen part de la descoberta
dels seus potencials. A càrrec
d’Elena Lázaro.
Incripcions: cal inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre.
Places limitades.
Hora: 11h
COM PARAR UNA TAULA DE
NADAL
Dilluns 18 de desembre
Taller d’adults. Aprendrem a
parar una taula per un dinar o
un sopar de festa. També farem un petit detall per engalanar la taula. A càrrec de Susana Moreno.
Hora: 18h
Incripcions: cal inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre.
Places limitades.
CLUB DE LECTURA
Dimarts 19 de desembre
Tertúlia del llibre La luz que no
puedes ver d’Anthony Doerr.
Si vols apuntar-te al Club de
Lectura o venir a alguna de les
tertúlies, posa’t en contacte
amb la biblioteca.
Hora: 18h
TALLER DE NADAL
Dimarts 19 de desembre
Taller creatiu. Farem unes cases per posar al pessebre i un
tió petit de fang. A càrrec d’Esher Rivera. Per a nens i nenes
de 4 a 12 anys.
Incripcions: cal inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre.
Places limitades.
Hora: 17.30h
* Variacions en l’horari:
Dijous 7 i Dissabtes 9, 23 i
30 de desembre, la biblioteca
estarà tancada.
Divendres 22 i 29 de desembre
i 5 de gener, la biblioteca obrirà
en horari de matí de 10h a 14h.

notícies de l’Ajuntament
Urbanització de Can
Franquesa
L’Ajuntament està duent a terme les obres d’urbanització de Can
Franquesa.
Durant la primera quinzena
de novembre es van iniciar
les obres de la segona fase
del projecte d’urbanització
de Can Franquesa, que corresponen bàsicament a pavimentació i serveis (abastament i distribució d’aigua
potable, distribució de la xarxa elèctrica, telecomunicacions i enllumenat).
Les obres van a càrrec de
l’empresa Artífex Infraestructures SL, a la qual el Consell
d’Administració de l’EMO va
adjudicar el passat 9 d’octubre les feines.
La duració de l’obra s’estima

Unitat d’actuació.

en 6 mesos, per tant estaria
acabada durant la primera
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Millores en equipaments
L’Ajuntament va dur a terme,
el passat mes d’octubre, algunes actuacions de millora en
diversos equipaments.
A l’edifici I de l’escola Lliçà
s’ha instal·lat una canal de 30
metres de llargada per recollir
les aigües de pluja del porxo d’accés, que desaigua a
través de dos nous baixants.
L’empresa Adema ha estat
l’encarregada de l’actuació,
que ha tingut un cost de 1.165
euros més IVA. També s’ha
pintat el mur on hi ha els dos

nous baixants.
A l’Espai Jove El Galliner s’ha
col·locat una rampa a la nova
porta d’entrada de la façana
lateral de l’equipament, per tal
de millorar-ne l’accessibilitat.
I a la Biblioteca Ca l’Oliveres s’ha construït una vorera perimetral al voltant de la
sala d’actes, que resoldrà els
problemes d’estancament de
l’aigua de pluja, evitant les filtracions d’aigua i humitats a
l’interior, i millorarà l’accés per
la porta d’emergència.

quinzena del mes d’abril.

Vorera de la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Estat actual de Can Franquesa.

Estat actual de Can Franquesa.

Millora de l’accessibilitat a la plaça de
Catalunya

Rampa a la porta lateral de l’Espai Jove El Galliner.

A principis de novembre, la Brigada d’obres municipal va habilitar una rampa d’accés, amb
una pendent del 10%, a la plaça
de Catalunya. El nou accés, situat a la part posterior de la plaça, al carrer de Lleida, té l’objectiu de facilitar l’entrada de
persones amb mobilitat reduïda
per aquesta zona, evitant així el
desplaçament fins a altres entrades accessibles ubicades al
carrer de Folch i Torres.

Canalització del porxo d’accés a l’escola Lliçà.

Nova rampa d’accés a la plaça de Catalunya.

notícies de l’Ajuntament
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Continua la renovació de zones de lleure
La Brigada d’obres municipal
va finalitzar, a finals d’octubre,
la renovació de l’espai de lleure
del Parc dels Vents, al barri de
Can Farell.
La brigada va desmuntar els
elements infantils existents en
aquest parc, que no estaven
en condicions adequades pel
seu ús, i va instal·lar una nova
estructura de joc d’equilibri i estimulació amb tobogan; també
es va col·locar un nou banc de
fusta i una paperera.
A banda de la renovació de l’espai de joc, la brigada va dur a terme altres millores de l’entorn: va
pintar l’exterior del local social i
els bancs de fusta de la zona de

petanca, va instal·lar dues taules
de pícnic i va renovar la malla metàl·lica de les pistes de petanca.
Per altra banda, a principis de
novembre, la Brigada d’obres
municipal va instal·lar l’element
infantil que mancava al Parc
del Quiosc, al centre urbà, que
complementa els que es van
instal·lar el passat mes de març.
Es tracta d’un carrusel amb xarxa que estimula les habilitats
motrius dels infants, com l’equilibri i la coordinació.
A més, el passat mes de novembre, la brigada va desmuntat els
elements infantils en mal estat
dels parcs de Can Xicota i Can
Salgot, que seran els propers a

renovar-se.
Recordem que aquestes actuacions s’emmarquen dins del
programa de manteniment i millora dels parcs municipals.
Malauradament, darrerament,
s’han produït actes vandàlics en
els pars de Ca l’Esteper i Pinedes del Vallès, que han ocasionat danys en part del mobiliari
urbà. Aquestes actuacions incíviques són contràries a la institució municipal i representen un
perjudici per a tota la ciutadania
i un cost per l’Ajuntament. Per
aquest motiu, des del Consistori es fa una crida al civisme per
mantenir en bones condicions
els espais públics.

Espai de lleure del Parc dels Vents, al barri de Can Farell.

notícies de l’Ajuntament
TLA fa 18 anys
El passat 25 d’octubre es van complir 18 anys de la posada en servei
de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA).

Reconeixement a
l’esportista lliçanenca
Sara Gay
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor d’Esports, Manel Busquets, van rebre, el passat 25
d’octubre, l’esportista lliçanenca Sara Gay, per fer-li un reconeixement pels mèrits espor-

Microbús de l’any 1999.

Des de la posada en servei de
Transports de Lliçà d’Amunt
(TLA), el 25 d’octubre de l’any
1999, s’han donat 4.680 dies
de servei; s’han fet 3.056.319
km, l’equivalent a donar 76
voltes a la Terra; i han utilitzat
el servei 2.794.583 usuaris.
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tius aconseguits aquest any.
Aquest estiu, la Sara va aconseguir el títol de Campiona
d’Espanya de XC Eliminator,
una modalitat de BTT de tipus
contrarellotge.

Flota d’autobusos en servei actualment.

La flota de 1999 era d’1 microbús amb una oferta de 16
places i actualment la flota
està formada per 3 autobusos amb una oferta de 194
places.
Aquest any el servei ha crescut un 12,51% respecte a

l’any anterior. I probablement
aquest 2017 se superarà la xifra record dels 207.000 usuaris transportats en un sol any.
En relació al Vallès Oriental,
som el tercer municipi de la
comarca en nombre de flota i
passatgers transportats.

Nou element de joc a l’escola bressol
municipal de Palaudàries
L’escola bressol municipal de
Palaudàries compta amb un
nou element al pati. Es tracta d’un tobogan de fusta amb
una zona enjardinada que

complementa l’espai de joc
dels infants.
L’obra, a càrrec de Jardineria
Pedrerol, ha estat finançada
per l’Ajuntament, excepte el

tobogan de fusta, que ha estat una donació econòmica de
l’AMPA d’aquesta escola bressol.

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

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

Tel. 697 340 421 - Lliçà d’Amunt
anamariasociosanitaria@gmail.com
Servei per hores

¡¡¡BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!!!

notícies de l’Ajuntament
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Dissabtes a Can Godanya
Vine a l’Espai Creix, els dissabtes de 17h a 19.30h al Parc de Can
Godanya, i comparteix la tarda amb els amics (adreçat a tots els
nois i noies estudiants de l’ESO).

“Ajuda a millorar
l’autoestima als teus fills
adolescents”
Sota el títol “Ajuda a millorar l’autoestima als teus fills
adolescents”, les regidories
d’Educació i Acció Social han
organitzat un taller adreçat a
pares amb fills adolescents i
pre-adolescents, així com a
qualsevol persona interessada
en l’acompanyament emocional d’aquest col·lectiu de persones.
Aquesta taller tindrà lloc el
dimarts 12 de desembre, de
17.30h a 19h, a la Biblioteca
ca l’Oliveres.
En aquest taller, a càrrec d’Eva
de Roa (coach de Coaching

Integratiu i PNL), es treballarà amb tècniques de PNL i
Gestalt i es prendrà consciència de la importància que té
l’acompanyament en l’etapa
de l’adolescència i pre-adolescència.

Renovació de l’Skatepark

La veu dels joves:

L’Arnau Vinyals (21) és un jove de
Lliçà d’Amunt que recorre el món
per fer reportatges de les millors
curses de Fórmula 1. La regidoria
de Joventut ha volgut saber què
li ha aportat aquesta experiència.
1. Com vas començar a fer reportatges de curses?
Sóc un apassionat del motor i de
la Fórmula 1. Un dia, tornant del
Circuit de Catalunya, vaig decidir
crear el web FormulaRapida.net
per explicar la F1 en català.

2. En què consisteix la teva feina a Fórmula Ràpida?
Com a cap de Fórmula Ràpida he
d’estar pendent de moltes coses:
organitzar les funcions de l’equip,
quadrar disponibilitats, contactar
amb pilots, demanar acreditacions, aconseguir finançament, i fer
articles. A dia d’avui és tot voluntari, però estem en transició per
esdevenir empresa.
3. Quant de temps li dediques?
Li dedico menys temps del que
m’agradaria! Mínim una hora al
dia. Els caps de setmana de curses potser entre 12 i 16 hores.
Compaginar-ho amb els estudis
és complicat. Intento organitzar-me el millor possible perquè
ni estudis ni Fórmula Ràpida es
vegin perjudicats.

Arnau Vinyals
4. Què és el que més t’agrada
del que fas?
Poder gaudir de la meva passió
en primera mà i sense barreres,
marcant jo el camí que vull seguir.
5. Què creus que t’aportarà
aquesta experiència?
En l’àmbit laboral m’està aportant
molta creativitat i visió empresarial. També he après a treballar
en equip, lideratge, treballar sota
pressió, prendre decisions, etc.
6. Què li diries a un jove que vol
seguir les teves passes?
Simplement que deixi de banda
les pors. Hem de complir els nostres somnis a partir de les nostres
passions i dedicació. Provar el
que et diu el cor és el millor, encara que t’estiguis equivocant.

La regidoria de Joventut va
elaborar, l’abril de 2016, una
anàlisi de la realitat juvenil del
municipi, a través de tallers
participatius als Instituts, per
desenvolupar el Pla Local de
Joventut 2017-2021.
En aquests tallers, els joves,
entre altres coses, van expressar que calia repensar l’Skatepark del Parc de la Felicitat, renovant-lo, ampliant-lo o
fent-ne un de nou, perquè l’actual ha quedat petit i, amb el
pas del temps, s’ha fet malbé.
Aquesta necessitat es va incloure en el document del Pla
Local de Joventut 2017-2021
com a projecte.

El passat mes de novembre,
es va fer la renovació i ampliació de l’Skatepark a través
de l’empresa Spoko Ramps.
L’obra té un cost d’uns
56.000€ IVA inclòs, dels quals
l’Ajuntament es farà càrrec
d’uns 43.000€ i la resta serà
assumida per l’empresa Esclat.
La regidoria de Joventut va
convocar una reunió amb els
joves interessats en el projecte
de renovació per escollir nous
mòduls i organitzar la festa
de re-inauguració al seu gust,
continuant amb la línia de foment de la participació que es
treballa des de la regidoria.

notícies de l’Ajuntament
Assemblea Jove dels
Pressupostos Participatius
La regidoria de Joventut celebrarà, el divendres 22 de desembre, a
les 19h, a l’ateneu l’Aliança, la 2a Assemblea Jove dels Pressupostos
Participatius.
En l’Assemblea Jove dels Pressupostos Participatius, els joves decidiran quines activitats i
projectes autogestionats es desenvoluparan durant l’any 2018
amb 10.000€ del pressupost de
la regidoria de Joventut per l’any
vinent.
Els grups de joves d’entre 14 i
29 anys que han elaborat propostes, les presentaran davant
els joves participants a l’assemblea. Un cop explicades totes

les propostes, seran debatudes
i valorades, i, entre tots, s’escolliran les que es duran a terme.
Amb aquest projecte, la regidoria de Joventut continua la línia
d’impulsar nous canals de participació directa i activa del jovent
de Lliçà d’Amunt.
Per a després de l’assemblea,
la regidoria de Joventut ha organitzat una sèrie de concerts
amb diferents grups de música
composats per joves.

12 hores de jocs de taula
Aquest desembre tindrà lloc la darrera activitat sorgida dels
Pressupostos Participatius de Joventut 2017.
El dissabte 16 de desembre,
coincidint amb la Fira de Nadal, gaudirem de 12 hores de
jocs de taula, on petits i grans
podran aprendre diferents
jocs, participar a tornejos i resoldre dubtes en la realització
de les partides.

L’activitat, gratuïta, començarà
a les 9 del matí, a l’Aliança, i
conclourà a les 21h. Aquesta
activitat compta amb el suport
del grup de joves Tricric i altres
entitats relacionades amb els
jocs de taula.
Es tracta de la darrera activitat

de l’any sorgida dels Pressupostos participatius del 2017,
on van ser els propis joves qui
van decidir com gestionaven
una part del pressupost de
Joventut per aquest any, proposant i organitzant activitats
relacionades amb l’oci.

Curs intensiu de monitors de
lleure
Durant les vacances de Nadal, els joves que ho desitgin podran
formar-se per ser monitors de lleure.
La regidoria de Joventut organitza, juntament amb els serveis
de joventut dels municipis de
La Vall del Tenes, un nou curs
intensiu de monitors de lleure,
que tindrà lloc durant les vacances de Nadal. El curs està dirigit

a joves d’entre 18 i 30 anys.
Realitzant aquest curs obtindràs
el nou diploma de Dinamitzador
d’activitats de lleure educatiu
infantil i juvenil, atorgat per la
Secretaria General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu
adreçar-vos a l’Espai Jove El
Galliner, mitjançant el correu
electrònic elgalliner@llicamunt.
cat, a través del telèfon 93 860
70 01 o presencialment de dilluns a divendres de 16h a 20h.

desembre _ 2017_ 11

Forma’t +16: Intercanvis
juvenils i servei de
voluntariat europeu
Aquest mes es farà una formació per conèixer les oportunitats del servei de voluntariat
europeu i dels intercanvis juvenils emmarcats dins l’Erasmus+. S’explicaran tots els
avantatges per als i les joves
que s’hi adhereixin i com obtenir el Youthpass.
Per assistir al taller, que es farà
el dilluns 18 de desembre a
les 17.30h a la sala multimèdia
de la Biblioteca Ca l’Oliveres,
cal apuntar-se prèviament; les
places són limitades. Qui ho
consideri oportú, també podrà

demanar hora per un assessorament personalitzat.
Per altra banda, aquest mes,
el Punt d’Informació Juvenil
farà especial èmfasi en aquest
tema.
El projecte Forma’t +16 de la
regidoria de Joventut pretén
donar informació actualitzada i
útil per als i les joves majors de
16 anys del municipi realitzant
tallers formatius teorico-pràctics on es parla de diferents temes d’interès juvenil: estudis,
recerca de feina, participació,
salut, etc.

Espai Jove El Galliner
SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 1 i 15 de desembre
Aquest nou curs volem organitzar trimestralment una
sortida o activitats a l’era per
a tot el jovent del municipi.
Vols participar en l’organització i triar on anar i quines
activitats, tallers, xerrades,
festes, projectes es poden
fer? T’esperem totes les
tardes dels divendres. Vine,
proposa, organitza i mou-te!

venils i servei de voluntariat
europeu. Informa’t de com
pots moure’t per Europa
amb les millors condicions
per a joves.
Lloc: a la sala d’ordinadors
de la Biblioteca de Ca l’Oliveres

TARDES CREATIVES
Dimarts 5 de desembre
Vols fer les teves pròpies decoracions de Nadal? Doncs,
vine al Galliner i t’ensenyarem com fer-les.
Dijous 14 de desembre
Taller de Nadal conjuntament amb el Club de lectura jove de la Biblioteca Ca
l’Oliveres. No t’ho perdis!

ASSEMBLEA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DE JOVENTUT 2018
Divendres 22 de desembre
Hora: 19h
Lloc: ateneu l’Aliança

JOCS DE TAULA
Dissabte 16 de desembre
12 hores de jocs de taula
amb el suport del grup Tricric.
Horari: de 9h a 21h
Lloc: ateneu l’Aliança
FORMA’T +16
Dilluns 18 de desembre
Taller sobre intercanvis ju-

DECOREM L’ESPAI JOVE
Dimarts 19 de desembre
Al Galliner ja arriba el Nadal.
Decorarem el nostre espai
jove entre tots i totes!

* Els dies 6, 7 i 8 de desembre
El Galliner estarà tancat.
I, del 25 de desembre al 5
de gener, ambdós inclosos,
també estarà tancat per
vacances de Nadal.
* Tots els tallers comencen
a les 17.30h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
e s p a i j o v e g a l l i n e r. c a t ,
trucant al 93 860 70 01 o
envia’ns un WhatsApp al
673 930 937.
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 9 D’OCTUBRE
Ajut per a escolarització
en primera infància.
La Junta de Govern Local va
acceptar la segona fase de
l’ajut del Programa complementari d’escolarització en
primera infància per al curs
2016-2017, de 9.623,22€,
dins del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” de la Diputació de
Barcelona.
Parc de Nadal.
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases de la convocatòria d’adjudicació per
procediment obert, tràmit
ordinari, del contracte de
serveis per a la realització
del Parc de Nadal.
Manteniment de franges
de protecció contra incendis forestals.
La Junta de Govern Local va
donar per finalitzats els treballs de manteniment de les
franges de protecció contra
incendis forestals a Lliçà
d’Amunt de l’any 2017. Les

tasques es van portar a terme de manera correcta entre
el 17 de maig i el 23 de juny
de 2017. L’Ajuntament va
convocar concurs públic per
contractar els treballs i es
van adjudicar a les empreses Arico Forest SL (Lot 1),
Treballs Forestals Presseguer SL (Lot 2) i Gil Forestal
SA (Lot 3). El Departament
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya
va atorgar un ajut per valor
de 21.774€ per a la realització d’aquests treballs.
Provisió de places.
La Junta de Govern Local
va aprovar les bases de la
convocatòria d’una plaça
de monitor/a adscrita al departament d’Acció Social i
de quatre places d’agent de
la Policia Local, i va convocar-ne concurs oposició.
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 23 D’OCTUBRE
Ajut per la prestació de
serveis públics locals en
matèria d’educació.
La Junta de Govern Lo-

cal va acceptar un ajut de
la Diputació de Barcelona
de 187.750€, dividit en tres
anualitats, per a la prestació
de serveis públics locals en
matèria d’educació.
Ajuts individuals en matèria d’escoles bressol municipals pel curs 2017/18.
La Junta de Govern Local va
acordar atorgar ajuts per un
valor total de 12.892,44€ a
nou infants en concepte de
beques d’escola bressol per
cobrir la quota mensual i el
servei de menjador.

demolició del dipòsit requereix de certes obres hidràuliques d’adaptació a la xarxa existent. Aquestes obres
les ha d’executar Sorea, ja
que es tracta de manipulacions de la xarxa existent.
Sorea ha valorat l’actuació
en 11.680,77€ abans d’IVA.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 30 D’OCTUBRE

Ajut del programa complementari de transicions
educatives per al curs
2017-2018.
La Junta de Govern va acceptar l’ajut de 16.505,05€
del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018,
dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Enderroc del dipòsit elevat
d’aigua del carrer Avellaner.
La Junta de Govern Local va
aprovar el pressupost presentat per Demoliciones y
Construcciones Marcos SL
per un import de 18.029€
(IVA inclòs) per a l’eliminació del dipòsit elevat ubicat
al carrer Avellaner 53, previst en el Pla d’Inversions
en la xarxa d’aigua 2017. La

Ajuts per arranjament
d’habitatges.
La Diputació de Barcelona
ofereix un programa d’arranjament d’habitatges per
a la gent gran, que consisteix a facilitar reformes bàsiques als habitatges de les
persones grans més vulnerables, per tal de garantir
les condicions de seguretat,
higiene i habitabilitat mínimes, afavorint l’accessibili-

tat i les condicions de vida
de les persones dins de la
seva llar.
En aquesta convocatòria
les actuacions realitzades
han estat l’arranjament de
banys: substitució de banyera per dutxa, tractament
antilliscant de paviments i
col·locació d’ajuts tècnics.
El cost de l’arranjament
l’assumeix en un 80€ la Diputació i la part restant els
ajuntaments sol·licitants
La Junta de Govern Local
va aprovar la part dels ajuts
per a arranjament d’habitatges que ha d’assumir
l’Ajuntament, que sumen
2.853,41€ i beneficien a 13
persones.
Ajuts de material escolar,
sortides escolars i activitats culturals del curs
2017/18.
La Junta de Govern Local va
acordar destinar la quantitat
de 5.824,95€ de la partida
d’Acció Social, per assumir l’Ajuntament, amb fons
propis, els ajuts per material
escolar, sortides escolars i
activitats culturals del curs
2017/18 d’un total de 82 escolars.
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crònica
Ple extraordinari del 19 d’octubre
1 .- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia del dia 3 de juliol al 7 de
setembre de 2017, que van del número 521 al 744.

2.- Donar compte dels Decrets
de Modificació del Cartipàs Municipal.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia números 723, 725 i 765
de revocació de funcions delegades a diferents regidors, de modificació de la composició de la Junta
de Govern Local i de noves delegacions a diferents regidors. En el
butlletí municipal d’octubre ja es
va informar de la nova composició
del Govern municipal i de la Junta
de Govern Local, que també es pot
consultar al web municipal.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que totes les regidories són transversals però que n’hi ha algunes
que estan més relacionades amb
altres i que per a les noves delegacions s’havia seguit aquest criteri,
amb l’objectiu que la maquinària
funcioni millor.
El PP va preguntar perquè s’havia
donat compte d’aquests Decrets
en la segona sessió del Ple i no en
la immediatament posterior als Decrets. També va manifestar la seva
estranyesa pel fet que CiU no s’hagués retirat com ERC de l’equip de
govern i no hagués trencat el pacte
“per dignitat política”.
L’Alcalde va contestar que si no
s’havia donat compte d’aquests
Decrets en el Ple anterior havia estat per un acord unànime entre tots
els grups municipals, inclòs el PP.
En referència a la continuïtat de
CiU a l’equip de govern, l’Alcalde
va dir que trobava fora de lloc el
comentari, que hi havia bona sintonia, que es treballava pel poble independentment de les sigles i que
també hi ha altres municipis on CiU
governa amb PSC i que tampoc
han trencat el pacte.
CiU va reafirmar que té ganes de
treballar pel poble i que hi ha entesa amb l’equip de govern.
3.- Modificació del nomenament
de representants de l’Ajuntament a altres organismes.
El Ple va acordar la modificació de
representants de l’Ajuntament en
altres organismes.
L’Alcalde va explicar que la representació de l’Ajuntament en altres
organismes estava distribuïda entre regidors dels diferents grups
polítics de l’Ajuntament, govern i
oposició, però que d’aquesta manera es perdia operativitat i que
s’havia decidit distribuïr la repre-

sentació entre regidors dels grups
polítics de l’equip de govern, segons les competècies assumides
per aquests, amb la voluntat que
fós més eficaç.
ERC va dir que l’equip de govern
agafava totes les competències
sense tenir en compte el pacte
fet entre tots els grups i, davant el
criteri explicat per l’Alcalde, va objectar que si bé alguns organismes
eren molts sectorials, altres eren
més polítics, la qual cosa dóna
marge de maniobra. I va afegir que
quan el seu grup es va retirar de
l’equip de govern va dir que col·laboraria amb el govern i que optaven per consensos de poble; això
fa anar trencant aquests consensos, va advertir.
L’Alcalde va insistir que es tractava
d’un tema de funcionalitat, que és
normal que es porti des de l’equip
de govern, que en altres pobles
també és així i que havia estat una
decisió dels tres grups de l’equip
de govern.
ERC va demanar la justificació dels
altres grups de l’equip de govern.
ICV-EUiA va dir que ho trobava lògic i CiU també va dir que creia que
les representacions havien de ser
per l’equip de govern. El PP també
va estar-hi d’acord.
* Podeu veure les representacions
de l’Ajuntament en altres organismes al web municipal.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
4.- Modificació de les dedicacions i retribucions dels regidors.
Vistes les modificacions en el Cartipàs municipal, el Ple també va
aprovar la modificació de la dedicació i les retribucions d’alguns
regidors.
L’Alcalde va dir que amb el canvi
de Cartipàs municipal, alguns regidors havien assumit més competències i havien ampliat la seva
dedicació horària, per tant també
se’ls havien modificat les retribucions, en funció del preu establert.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: EN CONTRA

5.- Aprovació provisional de la
Modificació de les Ordenances
Fiscals per al 2018.
El Ple va aprovar provisionalment la
modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de

dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
També va aprovar provisionalment
per a l’exercici 2018 i següents la
modificació d’algunes Ordenances
fiscals, així com el seu text refós.
L’Alcalde va dir que el criteri seguit
havia estat el d’increment O; va explicar que, com cada any, s’havia
actualitzar la normativa seguint els
suggeriments de la Diputació; i va
anomenar petites modificacions:
- En l’IBI s’ha afegit una bonificació
del 50% durant 5 anys per a cases
antigues que posen plaques solars,
tot i no estar-hi obligades per llei.
- En la taxa de Cementiri s’ha estat més precís en alguna paraula
i s’han introduït la recuperació de
nínxols.
- En la taxa per a Animals de Companyia, s’ha arrodonit l’import per
una qüestió pràctica i s’han regulat serveis que ara es fan, que es
cobren al mateix preu que cobra la
protectora.
ERC va objectar que no es modifiquessin les taxes d’escombraries
i clavegueram quan, segons ells,
es recapta més del que costen els
serveis. ERC va dir que estaria bé
que abans del Ple d’octubre hi hagués un estudi econòmic de totes
les taxes.
L’Alcalde va discrepar i va argumentar que, en el cas de la taxa
d’escombraries, a l’explotació ordinària del servei s’hi han de sumar
altres conceptes com la compra
de camions, la maquinària... i, en
el cas de la taxa de clavegueram,
també hi ha inversions que s’han
de fer. De tota manera, l’Alcalde va
estar d’acord en fer un estudi previ.
El PP va dir que li semblava abusiu
el preu de l’IBI i les deixalles, tenint

en compte que hi ha l’economia
sanejada, però per a la gent representa un esforç econòmic molt
gran.
L’Alcalde va recordar que Lliçà
d’Amunt és un municipi dispers i,
per tant, car, i són difícils aquests
rebaixes si es vol seguir donant un
servei de qualitat. I va afegir que el
fet de congelar els preus, tenint en
compte que el nivell de vida puja
i els sous pugen, indirectament representa que el cost és menor.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA
6.- Aprovació del Conveni de cooperació entre l’Ajuntament i el
Consorci Besòs Tordera relatiu
al Servei de neteja de la xarxa de
clavegueram.
El Ple va aprovar el contingut del
Conveni de Cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt i el Consorci Besòs
Tordera relatiu al servei de neteja
de la xarxa de clavegueram.
L’Alcalde va explicar que aquest
servei es feia internament perquè
els preus del Consorci es consideraven cars i les solucions que
es donaven no es veien amb la
qualitat suficient. Ara, però, els
preus són millors i hi ha més garanties que el servei es farà bé. A
part del servei tècnic de manteniment, l’acord també preveu tasques preventives i anàlisis previs.
A més, amb el conveni també ens
repercuteixen les subvencions que
demanen.
L’Ajuntament té interès en què es
dugui a terme la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de

sanejament del municipi, per tal
d’aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals que
asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions
i ambientals dels sistema. El Consorci Besòs Tordera amb la finalitat
de satisfer les necessitats del medi
fluvial de la conca del riu Besòs té
interès en assolir un sanejament de
les aigües residuals el més complet
possible.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR
7.- Aprovació definitiva del Reglament de règim intern dels
casals de gent gran de Lliçà
d’Amunt.
El Ple va aprovar definitivament
el Reglament de règim intern dels
casals municipals de gent gran de
Lliçà d’Amunt.
La regidora de Gent Gran, Mariona
Pedrerol, va explicar que en el període d’informació pública no s’havia presentat cap al·legació. Però
que hi havia hagut algunes modificacions lèxiques i semàntiques, a
partir de reunions fetes amb actors
d’aquest escenari, per tal de clarificar conceptes, a més de modificacions en l’article 8 relatiu a l’accés
a les instal·lacions del Casal de la
Gent Gran, que també està obert
a gent fora del col·lectiu de la gent
gran quan s’hi organitzen actes
oberts a tothom i per fer ús del servei de bar.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

notícies
14 -

Què ha dit la premsa?
Correus acumula unes
3.000 cartes a Lliçà
d’Amunt per falta de
personal

Els treballadors de Correos de
Lliçà d’Amunt han denunciat
que hi ha prop de 3.000 cartes
i 1.000 notificacions acumulades a l’oficina, que no han arribat als seus destinataris, per
manca de personal.

Bon preu estrenarà
el nou Esclat de Lliçà
d’Amunt aquest
desembre

El nou supermercat de la marca Esclat de Lliçà d’Amunt
entrarà en funcionament durant aquest mes de desembre.
L’empresa ha invertit vuit milions d’euros en el nou establiment.

Els Agents Rurals
troben un camaleó a
Lliçà d’Amunt per l’avís
d’un ciutadà

El lliçanenc Rafa
Espinar, campió
d’Espanya Open de
triatló de llarga
Els Agents Rurals van localitzar
a Lliçà d’Amunt un camaleó. distància
La troballa es va fer gràcies a
la trucada d’un ciutadà. L’animal va ser traslladat al Centre
de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya, però l’animal
va acabar morint dos dies després.

L’esportista lliçanenc Rafa Espinar es va endur el títol estatal
de triatló de llarga distància en
categoria Open, el passat 22
d’octubre, a Eivissa. Rafa Espinar ja havia guanyat el títol el
2010 i l’any passat va quedar

subcampió. Aquest títol li arribava pocs mesos després de
proclamar-se campió d’Espanya de triatló de mitjana distància.

Empreses constituïdes

- Monakus Seal International
SL, dedicada al comerç a l’engròs i al comerç al detall de
jocs i joguines en establiments
especialitzats.

Desarticulada una banda acusada de
robatoris en cases del
Vallès Oriental

del poble

Canvi d’ubicació de
l’ORGT
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació
de Barcelona s’ha traslladat
a un nou local ubicat al carrer
d’Anselm Clavé 70 C, davant
l’Ajuntament.
L’ORGT compartia espai amb
la regidoria d’Acció Social, al
carrer de Rafael Casanova 8,
i s’ha traslladat amb l’objectiu
de millorar l’espai d’atenció.
L’Organisme de Gestió Tri-

butària de la Diputació de
Barcelona s’encarrega de la
liquidació i la recaptació d’impostos de diversos tributs
municipals. També ofereix
serveis relatius a canvis de
titularitat, assistència a la ciutadania per a autoliquidacions, declaracions tributàries i
altres qüestions relacionades
amb la gestió tributària en general.

Els Mossos van detenir dos
homes i una dona que formaven part d’un grup criminal especialitzat en el robatori en habitatges. Se’ls relaciona amb
19 fets, 15 comesos al Vallès
Oriental, quatre d’ells a Lliçà
d’Amunt.

Eleccions al Parlament de Catalunya
Les eleccions al Parlament de
Catalunya tindran lloc el dijous
21 de desembre. La votació
s’iniciarà a les 9h i serà continua
sense interrupció fins a les 20h.
Els col·legis electorals de Lliçà d’Amunt seran el Pavelló
de l’institut Lliçà, situat al centre urbà, el Gimnàs de l’escola
Rosa Oriol, a Ca l’Artigues, i el
Gimnàs de l’escola Martí i Pol, a
Palaudàries.
En les eleccions al Parlament
de Catalunya poden participar
com a electors els ciutadans
espanyols majors de divuit anys
que tinguin la condició política
de catalans (que s’obté mitjançant la inscripció o alta en
el padró municipal d’habitants
com a veí a qualsevol municipi
de Catalunya) inscrits al cens
electoral i que no es trobin en
alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.
També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans
espanyols residents al l’estranger que hagin tingut a Catalu-

nya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta
condició al consolat d’Espanya
corresponent, i també els seus
descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la
forma que determini la llei de
l’Estat.
Segons les dades del cens
electoral, el col·legi electoral
ubicat al Pavelló de l’institut Lliçà (avinguda dels Països Catalans, 26-50; nucli urbà) tindrà 8
meses. Els sectors de la població als quals correspon anar a
votar a aquest col·legi són: Nucli urbà, barri Ballestà, barri Can
Peret Manent, barri El Pla, barri
La Cruïlla, barri Migdia, una part
del barri La Serra, barri Santa
Justa, Can Farell, Can Franquesa, Can Merlès, Can Xicota,

El Pinar, Les Oliveres, Pineda
Feu i Raval d’en Xicota.
Al col·legi electoral ubicat al
Gimnàs de l’escola Rosa Oriol
(carrer de Marina, 6-26; Ca l’Artigues) hi haurà 7 meses electorals. En aquest col·legi votarà:
part del barri La Serra, Ca l’Artigues, Ca l’Esteper, Can Costa i
Pineda del Vallès.
Al col·legi electoral ubicat al
Gimnàs de l’escola Miquel
Martí i Pol (carrer de Can Roure, 2-10; Can Roure) hi haurà 9
meses. Els sectors de població
que tenen assignat aquest col·
legi són: Can Lledó, Can Roure,
Can Rovira, Can Salgot, Mas
Bo, Palaudalba i Palaudàries.
Les persones que viuen a
l’estranger i volen votar a les
eleccions al Parlament de Catalunya 2017 poden fer la sol·licitud de vot per correu amb el
certificat idCAT o adreçant-se
a les ambaixades o consolats
espanyols. El vot per correu es
podrà fer efectiu fins a l’11 de
desembre.

Nova oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Atenció sanitària al CAP
Palaudàries per Nadal
El CAP Palaudàries ha informat de l’atenció sanitària en
aquest centre mèdic durant el
període de Nadal 2017:
- El 7 de desembre romandrà
tancat. S’atendran les visites al
CAP La Cruïlla.
- Del 27 de desembre al 8
de gener romandrà tancat.

Farmàcies

S’atendran les visites al CAP la
Cruïlla.
Per a qualsevol urgència fora
d’aquest horari es donarà cobertura a:
- CAP La Cruïlla de 8 a 21h.
- Atenció Continuada del CAP
La Cruïlla, de dilluns a divendres, de 21 a 24h i festius, de
8 a 24h.

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
P. Esplugas (Lliçà de Vall): de l’1 al 7 de desembre
J. Torras (Bigues): del 8 al 14 de desembre
M. Trullols (Liçà d’Amunt): del 15 al 21 de desembre
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 22 al 28 de desembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 29 de desembre al 4 de gener
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina
(Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

opinió
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Entitats i Bústia del lector

Fira de l’Escudella
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
Un any més Càritas Lliçà
d’Amunt amb el suport de les
entitats del municipi organitza
la campanya “NADAL PER A
TOTHOM 2017”.
Vine amb l’olla i emporta’t l’escudella solidària cap a casa.
Lloc: Plaça de l’Església de Lliçà d’Amunt
Preu donatiu: 3’50 €
A partir de les 7h ens trobarem
per posar a bullir l’olla de l’escudella per a tu.
A les 10.30h s’incorporarà a la
festa l’Associació Dance Fitness de Palaudalba amb una
Trobada esportiva Dance Fitness Solidària.
Des de les 12h fins a les 14h
pots passar a recollir l’escudella o menjar-te-la a la pla-

ça acompanyat/da de bons
amics.
També podràs comprar la loteria que Càritas ha tret a la
venda amb el número 77.209
a 5€ (4€ jugats i 1€ de donatiu).
Tots els diners recollits seran
destinats als lots de Nadal
que ofereix Càritas de Lliçà
d’Amunt a les famílies del nostre municipi que en moments
de dificultats econòmiques requereixen el nostre suport.
Agraïm el suport logístic de
l‘Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
els col·laboradors amb aliments (Pastisseria Molinet,
Gràfiques Forte, Cooperativa
La Lliçanenca i supermercats)
i a les entitats de Lliçà que
posen el cor perquè la festa
surti endavant: voluntaris de
Càritas, Lliçà Peruanitos, Colla

Racó de Salut:
El Treball Social
sanitari a l’atenció
primària

dels Carretons, Amunt Dones i
ANC Lliçà d’Amunt.
Càritas Lliçà d’Amunt

Programació de Nadal
Diumenge 17 de desembre a
les 11.30h, tradicional Cantada de Nadales a la Fira de
Nadal, al barri de la Sagrera.
Obert a la participació de tothom.
Dissabte 23 de desembre a
les 20.30h, Concert de Nadal
a l’Església de Sant Julià amb
el Cor Musics’son i la Coral
l’Aliança de Lliçà d’Amunt.
Coral l’Aliança

Espectacle infantil de titelles a l’Aliança
Us proposem un espectacle
de Titelles de la Companyia
XIP XAP: El CONTE DE LA
LLETERA per al diumenge
17 de desembre, a les 12h, a
l’ateneu l’Aliança.
La protagonista d’aquest conte és una nena com moltes de
les que coneixem, juganera,
somiadora i a la que li agrada molt cantar. El dia del seu
aniversari la seva mare li rega-

la una lletera perquè la porti
al mercat a vendre. Amb els
diners que aconsegueixi de la
llet es podrà comprar el que
ella vulgui. Pel camí coneixerà
una gallina molt divertida que
està incubant els seus ous,
un porc que busca glans per
menjar i una vaca molt xerraire
i amb moltes ganes de jugar.
Tots els animals li recomanen
que vigili molt que no li caigui

la lletera, tots menys una serp
molt entremaliada. Arribarà la
lletera plena de llet al mercat?
Espectacle destinat a nens i
nenes de 2 a 7 anys.
La venda d’entrades es fa a
Taquilla. Preu: fins a 12 anys i
socis/es és de 3€; majors de
12 anys i no socis/es 5€.
Us esperem!
Ateneu l’Aliança

El TSS a l’atenció primària
de salut es presenta com un
marc ideal per desplegar el
potencial d’aquesta disciplina, ja que propicia la intervenció tant al focus individual com al familiar. Avui en dia
són tan important les cures
de salut com les socials. El
treball de tots els professionals ha d’anar de la mà per
donar una bona cobertura a
tota la problemàtica o malaltia de la persona i de la família. La feina del TSS resideix
a visualitzar un equilibri dels
hàbits de la persona i poder
garantir una qualitat de vida,
afavorint una pràctica professional a nivell individual i
comunitari.
El TSS es troba en diferents
àmbits: gent gran, infants,
atenció a la dona, discapacitats, famílies multi problemàtiques... desplegant-se un
ampli ventall d’intervencions
en funció de cada col·lectiu.
Les intervencions han d’anar
precedides del diagnòstic
social sanitari i aquest darrer s’ha de formular en termes precisos i amb dades
contrastades. A més, el TSS
també se centra en el treball
preventiu i proactiu.
L’entrada d’aquesta disciplina suposa l’aportació d’alternatives o solucions a les dificultats i problemes socials
que sorgeixen amb l’aparició
i el desenvolupament d’una

malaltia, amb l’objectiu d’evitar els desajustos sociofamiliars que es produeixen com
a conseqüència de la pèrdua
de salut. A més, estableix
un sistema de participació
dels pacients i/o familiars en
l’atenció individual i la presa
de decisions terapèutiques.
És, doncs, l’activitat que
s’ocupa dels aspectes psicosocials de l’individu, a
través de l’estudi, diagnòstic i tractament dels factors
socials que concorren en el
manteniment de la salut i en
l’aparició de la malaltia de les
persones, els grups i les comunitats, col·laborant a potenciar el caràcter social de
la medicina.
Es parla de Treball Social en
l’àmbit de la sanitat des de la
seva implementació el 1986
a partir de la Llei General de
sanitat. D’aquesta manera,
l’any 2010 la Generalitat de
Catalunya definia al Treball
Social Sanitari (TSS) com
a “treball social integrat en
les dinàmiques i funcions
del sistema sanitari i sociosanitari que se centra en les
persones malaltes i les seves
famílies, en els efectes provocats per la malaltia i en la
prevenció de les conseqüències de la malaltia i del fet
d’emmalaltir”.
Equip d’Atenció Primària
Vall del Tenes

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de
1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12.

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

El Pessebre
El pessebre o pesebre, naixement o betlem és la representació a la llar
del naixement del nen Jesús construïda amb molsa, suro i amb figures de
fang de personatges de la vida rural que es construeix per les festes de
Nadal.
bre més antic del qual es té
coneixement es va fer a Praga
l’any 1562.
A Catalunya tenim notícies d’un
pessebre l’any 1300, molt probablement per influència franciscana. Sabem que a final del
segle XVI ja hi havia pessebres
familiars, i suposem que l’activitat es va divulgar ràpidament;
tant que el 1786 Barcelona ja
tenia la Fira de Santa Llúcia on
es podia adquirir tot allò que
calgués per a dur-la a terme.
El pessebre és un dels quadres
costumistes més estesos a la
Mediterrània cristiana. Aquesta
tradició de la societat catalana
que representa el naixement
de Jesús rep el nom de pessebre perquè, segons la Bíblia,
quan l’infant va néixer a l’estable el van posar dins d’una
menjadora d’animals anomenada pessebre.
El costum de representar el
naixement de Jesús durant
el temps nadalenc, de reproduir-lo escènicament a través
de personatges vius o de figures plàstiques, és una tradició
molt arrelada a Catalunya. A
més, el pessebre català té una
figura pròpia, el caganer, amb
un origen que es remunta al
segle XVIII.
L’origen del pessebre pot trobar-se també en les escultures
i pintures que curullaven les
catedrals i que servien per explicar als fidels menys instruïts
les creences cristianes. Així, la

primera representació data del
segle II després de Crist, quan
a les catacumbes de Priscil·
la es representava ja la Verge
Maria sostenint als seus braços el nen Jesús. El pessebre
més antic que es coneix data
del segle III després de Crist,
al monestir alemany de Füsen.
Al segle IV un relleu d’un sarcòfag romà ja representa l’escena d’uns pastors adorant el
Messies.
Pel que fa als pessebre vivent,
va ser l’any 1223 que Sant
Francesc d’Assís va fer una
representació del naixement al
voltant d’una menjadora d’animals –un estable semblant a
aquell en què va néixer el nen
Jesús–, considerada per molts
l’origen del pessebre. Al segle
XVI, les autoritats catòliques
més tradicionals van voler fer
front a la Reforma protestant
amb el Concili de Trento impulsant cultes nous, com ara una
rememoració del naixement en
una part de la casa. El pesse-

Al segle XVIII ja hi ha notables escultors com el murcià
Salzillo, els catalans Vallmitjana i Amedeu o els valencians
Josep Esteve Bonet i Josep
Ginés els que crearien imatges
que posteriorment servirien
com a model per a altres representacions. Una particularitat del pessebre de Catalunya i al País Valencià és la
figura del Caganer.
El costum de representar el
naixement de Jesús ve de
lluny. Tenim vestigis d’un sarcòfag romà del segle IV, on ja
surt reproduït. Però a Catalunya la primera representació
documentada no serà fins al
segle XIV. Tot fa pensar que el
pessebre va ser introduït per
influència franciscana i dominicana. Si bé tenim documentada l’elaboració de pessebres
en esglésies i palaus, no se
sap amb certesa quan va arrelar el costum de fer-ne a les
cases. Durant el segle XVIII,
això sí, el pessebre casolà ja

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

és un fet consolidat, fins al
punt que ja en trobem un comerç especialitzat i la fira de
Santa Llúcia, on hom pot adquirir tots els elements necessaris per a fer-lo.
A Catalunya el pessebre tradicional es construeix a partir
d’elements vegetals com ara
la molsa, el suro i el galzeran.
No hi pot faltar, és clar, el naixement, situat en una cova o
un estable que actua d’escena
principal; ni l’anunciata i els tres
reis, que completen el relat del
misteri de Nadal. Alhora el pessebre pot contenir més escenes i personatges: la dona que
renta, la vella que fila, un pescador, pastors duent presents
al nen Jesús... I alguns de ben
anacrònics, com ara un capellà amb el paraigua, un guàrdia
civil, el caçador, etc. De tot el
repartiment de personatges,
es destaca per la singularitat el
caganer. Tot i no ser una figura
exclusiva del pessebre català,
té molta popularitat.
També és remarcable la tradició d’artesans que han nodrit
els pessebres de figures. N’hi
ha de renom, com el gran artista Ramon Amadeu. Cada
figuraire dóna un estil i estètica propis a les seves creacions, que el pessebrista haurà
de combinar amb creativitat.
El pessebrisme va arrelar tant
que el 1863 ja hi havia tot un
moviment associatiu i es fundà
l’Associació de Pessebristes
de Barcelona.

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

