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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, comuniqueunos el vostre nom,
adreça i telèfon a través de l’adreça de 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
“La Setmana Santa per l’abril,
fa l’any gentil”, “Pasqua plujosa, collita abundosa”, ”Setmana Santa mullada, collita
de blat regalada”, “la Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan l’era granellosa”, dites i
refranys de la nostra estimada
terra catalana que recullen en
“tres paraules” la saviesa popular basada en l’experiència
de l’observació amb el pas
immemorial del temps.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

N’hi ha moltíssimes més relacionades amb la Pasqua i la
Setmana Santa: “fer Pasqua
abans de Rams”, “amoretes
pel gener, per Pasqua muller i per Nadal bolquer” “Per
Setmana Santa el cucut can-

ta” “Nadal de foc, Pasqua de
sol”, etc. Frases fetes que
hauríem de ser capaços de
saber transmetre de generació a generació, amb el seu
significat, per no perdre els
nostres orígens i tradicions i,
això, és feina de tots, tant de
les famílies com dels centres
educatius.
Els estudiants tenen descans
escolar del 8 al 17 d’abril, per
carregar piles i encarrilar bé la
resta del tercer i últim trimestre escolar, però sense deixar
de banda el temps per l’oci
i la cultura amb la Festa de
Sant Jordi, amb la representació pels carrers del poble de
l’obra “Catalunya, Princesa

meva”, on participen activament molts ciutadans i entitats del poble.
Nosaltres també mantenim
les bateries carregades per
seguir millorant l’oferta i la
qualitat educativa del nostre
poble amb la futura implantació de cursos de PQPI i Escola d’Adults, projectes ambiciosos i complexes on estan
implicades diferents administracions, però que cada dia
tenim més madurs i que en
breu podrem anar explicant
amb més detall.

Enquesta Ciutadana
Sabia que Can Malé serà un equipament municipal?
L’Ajuntament ha organitzat tres sessions informatives, a finals de
febrer i durant la primera quinzena de març, per informar a la població de Can Malé i Lliçà Centre, i l’oportunitat que representa
pel municipi. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques coneixien que Can
Malé serà un equipament municipal.

26%

El resultat ha estat que, de les 31 persones que han participat a
l’enquesta, un 74% ha contestat afirmativament; un 26% ha dit
que no ho coneix; i ningú ha triat l’opció No sap/No contesta.

Si
No

*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.

74%

NS/NC
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notícies
Festivitat de Sant Jordi

D’entre totes les activitats organitzades, destaca la representació de
l’obra de teatre itinerant “Catalunya, princesa meva”, que enguany
canvia d’escenaris.
L’activitat principal d’aquesta edició de la Festa de Sant
Jordi serà, com en els darrers
anys, la representació de Catalunya, princesa meva, l’obra
de teatre al carrer sobre la
llegenda de Sant Jordi que
es va estrenar fa cinc anys,
escrita per la lliçanenca Assumpta Regales i interpretada
per entitats i persones del poble, més de 150. La direcció
ha anat a càrrec, com en els
darrers dos anys, de l’actriu i
directora teatral Mònica Luchetti.
Enguany, la representació tindrà lloc el dissabte 22 d’abril,
a partir de les 19h.
En aquest espectacle, diferents entitats locals s’enfronten al drac, elaborat pels nenes i nenes de les escoles del
poble sota la direcció de l’ateneu L’Aliança, en diferents
escenaris, sonoritzats per la
Banda de l’Escola de Música
de la Vall del Tenes. Es tracta
d’un espectacle itinerant, que
enguany canvia d’escenaris:
de la plaça de l’Església, passant per l’esplanada del carrer
de Mossèn Blancafort i la plaça de Catalunya, i fins arribar
a l’avinguda dels Països Catalans, al costat del Parc del
Tenes, on la colla de Diables
de Lliçà és l’encarregada de la
cremada del drac.
A més del canvi d’escenaris,
aquest any també hi haurà
nous personatges amb papers importants i més participants. També s’ha incorporat
la lectura de textos tipus rondalla i poesia que aniran a càrrec del Club de Lectura de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, i hi ha

canvis importants en la banda
sonora, i més sorpreses que
només es podran desvelar assistint a la representació.
Les entitats que hi participen
són: Ball de Gitanes, Colla
de Gegants, Escola de Música, Colla del Ritme, Diables
de Lliçà, Comissió de Festes,
Ateneu l’Aliança, Bandeltenes, Coral L’Aliança, Associació de Veïns de Can Xicota i el
Club de Lectura de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
La representació de Catalunya, princesa meva ja és
esperada per la ciutadania i
cada any compta amb més
participació activa, d’actors
i actrius, però també d’espectadors, tant del municipi
com vinguts d’altres pobles
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V Concurs infantil i juvenil
de punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de Cultura ha convocat el V Concurs
de punts de llibre.
Aquest concurs consta de quatre categories: una per a participants d’entre 5 i 8 anys, una
altra per a participants d’entre
9 i 11 anys, una tercera per a
participants de 12 a 17 anys i
una quarta per a participants
de 18 a 30 anys. La temàtica
d’aquesta cinquena edició és
lliure, tot i que ha d’estar relacionada amb la festivitat de
Sant Jordi.
El termini per presentar els dibuixos finalitza el divendres 7
d’abril. Els participants poden

lliurar els dibuixos a la Biblioteca Ca l’Oliveres, l’Espai Jove El
Galliner i l’Ajuntament.
Els guanyadors obtindran entrades per a diferents parcs
d’atraccions, un lot de material
de dibuix o un curs a l’Escola
Joso, en funció de la categoria,
i els seus dibuixos seran punts
de llibre que es donaran en el
servei de préstec de la Biblioteca Ca l’Oliveres. Amb tots els
punts presentats es farà una
exposició que es podrà veure
del 21d’abril al 5 de maig a la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Trobareu les bases del concurs al web municipal:
www.llicamunt.cat.

Mercat de segona mà

Dóna una segona vida als objectes que ja no utilitzis; a
una altra persona li poden ser útils.

veïns, atrets per la singularitat
d’aquest acte.
L’any passat, la pluja va obligar a sospendre l’acte; esperem que aquest any el temps
sigui propici i poguem gaudir
d’aquesta representació.

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.

Dia: cada segon diumenge de mes
Horari: de 9h a 14h
Lloc: plaça de Catalunya
Més informació:
mfs.mercatsegonama@gmail.com

notícies de l’Ajuntament
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Exposició “Retrats de la
Paraula”

La Biblioteca Ca l’Oliveres acull, fins al 21 d’abril, una exposició,
cedida per la Diputació de Barcelona, de fotografies realitzades per
Carlos Rodríguez i Marín.
Segons paraules de l’autor, “La
proposta és “el retrat”, en l’estat més pur i proper, i en blanc i
negre. He escollit aquest enfoc
per la proximitat. Així descobrim a la persona, que es veu
més despullada, sincera. Ens
ensenya el jo més tímid o extrovertit, el que s’amaga o es
mostra al món, sense jocs ni
muntatges”.
La majoria de les persones
fotografiades són escriptors
pròpiament dits, i altres són
periodistes o il·lustradors, però
tots ells amb el denominador
comú del llibre com a mitjà

d’expressió en algun moment
de la seva vida.
Els personatges són: Alfred
Bosch, Aleix Saló, Andreu
Martí, Arcadi Oliveres, Eduard
Márquez, Emili Teixidor, Empar
Moliner, Enric Casasses, Eudald Carbonell, Ferran Adrià,
Ferran Torrent, Francesc Torralba, Isabel-Cara Simó, Jordi
Puntí, Jordi Sierra i Fabra, Kiko
Amat, Llucia Ramis, Màrius
Serra, Martí Gironell, Miguel
Gallardo, Najat El Hachmi,
Quim Monzó, Rafel Nadal, Tom
Sharp, Tomás Alcoverro, Víctor
Amela i Xavier Bosch.

Hora: 11h

RAULA”

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

Fins al 21 d’abril

tir de l’1 d’abril. Places limitades.

La majoria dels fotografiats són escriptors pròpiament dits, i altres són perio-

TALLER CREATIU

distes, il·lustradors, però tots ells amb

Dimarts 18 d’abril

el denominador comú del llibre com a

Taller de Sant Jordi.

mitjà d’expressió en algun moment de

Hora: 17.30h

la seva vida. Fotografies realitzades per

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

Carlos Rodríguez i Marín, i cedida per la

tir de l’1 d’abril. Places limitades.
TALLER DE MANUALITATS PER

INSTANTS MUSICALS

ADULTS

Dimecres 5 d’abril

Dijous 20 d’abril

A càrrec de l’Escola de Música de la Vall

A càrrec de Montse Ramírez. Cal portar

del Tenes. Audició musical de 20 minuts

fil i agulla, i saber cosir a mà.

de durada, on els alumnes de l’escola

Horari: de 18h a 20h

de música toquen diferents peces i ins-

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

truments.

tir de l’1 d’abril. Places limitades.

Hora: 18h
TARDA DE CONTACONTES

Cada fotografia va acompanyada d’un fragment d’una
obra de l’autor.

La lliçanenca Maria Soley presentarà a la biblioteca un dels seus
llibres sobre com són, com funcionen i d’on vénen els éssers vius.
te constant amb moltes altres
formes de vida. És tan habitual,
que generalment no hi posem
gaire atenció. També nosaltres
som éssers vius i, de fet, la vida
és l’element distintiu més important de la Terra. Ara bé, en
què consisteix el fet de viure?
Què diferencia la matèria viva
de la inerta? Com va aparèixer
la vida? Per què hi ha tantes espècies diferents d’éssers vius?

EXPOSICIÓ: “RETRATS DE LA PA-

Diputació de Barcelona.

“Una meravella anomenada
Vida”
“Una meravella anomenada
Vida. Com són, com funcionen
i d’on vénen els éssers vius”,
aquest és el títol del llibre que
es presentarà a la Biblioteca Ca
l’Oliveres el dijous 27 d’abril a
les 18:30h a càrrec d’una de les
seves autores i coordinadores,
la lliçanenca Maria Soley, candidata al reconeixement Lliçanenc de l’Any 2017.
Les persones estem en contac-

Biblioteca Ca l’Oliveres

Com han anat evolucionant al
llarg del temps? Si la vida sembla tan fràgil, com s’explica la
seva persistència?.
El lector descobrirà de manera senzilla i planera un conjunt
d’aspectes essencials, curiosos
i fascinants dels éssers vius: el
seu origen, quins grans grups
trobem en l’actualitat, com funcionen i com han fet canviar la
història del nostre planeta.

CLUB DE LECTURA

Divendres 21 d’abril

Dimecres 5 d’abril

Tarda de contacontes especial Sant Jor-

Amb la novel·la El silenci del far d’Albert

di. A càrrec de Joana Moreno, Carme

Juvany. Es comptarà amb la visita de

Castany, Maite Mompart i Eva Chao. En

l’autor.

acabar hi haurà berenar per a tothom.

Hora: 18.30h

Hora: 17.30h

CLUB DE LECTURA JOVE “DEIXA’M

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

LLEGIR!”:

“UNA MERAVELLA ANOMENADA

Dijous 6 d’abril

VIDA”

Mujercitas de Louisa May Alcott. A

Dijous 27 d’abril

càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli.

A càrrec de Maria Soley.

Si tens entre 11 i 15 anys, t’agrada llegir

Hora: 18.30h

i vols passar una bona estona, informa’t
a la biblioteca. Cada primer dijous de

CONTES AL VOL: “SONS DE MAR”

mes.

Dissabte 29 d’abril

Hora: 18h

Els àlbums il·lustrats i un munt d´instruments ens apropen a la vida dins del

NIU DE PARAULES: “SONS PER A

Per a nens i nenes de 3 a 8 anys.

Dissabte 8 d’abril

Hora: 11h

A càrrec d’Alquimia Musical. Taller sensorial de massatge sonor. El massatge
sonor relaxa profundament i produeix

Aquest espectacle combina
la narració de contes, on els
protagonistes són animals
marins, amb l’acompanyament de sons relacionats

amb el mar, mitjançant instruments ben singulars:
cargola, petxines, xilòfon
d’aigua, estrella de mar,
ucarina, oceandrum, entre

* Horari de Setmana Santa: del dijous

una meravellosa vivència de calma i

13 al dilluns 17 d’abril la biblioteca es-

quietud.

tarà tancada.

Concert entre llibres: Sons de mar
El dissabte 29 d’abril a les
11h a la Biblioteca Ca l’Oliveres podrem veure el nou
espectacle familiar “Sons de
Mar” a càrrec de La Botzina.

mar. A càrrec de la Botzina.

NADONS”

d’altres.
Joana Moreno i Toni Cuesta
ens endinsaran dins el món
marí tot gaudint d’una estona de lectura i de música.
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Veredicte del Lliçanenc de
l’Any 2017

El resultat de les votacions populars i el nom del Lliçanenc de l’Any
2017 es donarà a conèixer en un acte públic el divendres 21 d’abril,
a les 19h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
La Comissió del Lliçanenc de
l’Any 2017, formada per un
representant de Càritas Parroquial (Lliçanenc de l’Any 2016)
i cinc representants més de
diferents àmbits del municipi i de l’Ajuntament, donarà
a conèixer, el divendres 21
d’abril a les 19h a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, el resultat de les votacions
populars per escollir el Lliçanenc de l’Any 2017 que han
tingut lloc durant el mes de
març. La Comissió anomenarà
els atributs de la persona física
o jurídica guanyadora i l’Ajuntament li farà lliurament d’una
distinció acreditativa.
Recordem que els tres candidats finalistes a Lliçanenc de
l’Any 2017, proposats per la

Comissió, i que s’han sobmès
a votació popular són Vicenç
Relats (periodista i editor), Maria Soley (doctora i professora
de biologia) i Màrius Gómez
(fotògraf i dissenyador gràfic).
Com l’any passat, la persona guardonada amb aquest
reconeixement honorífic serà
l’encarregada de dur a terme
el Pregó de la Festa Major i
ocuparà un lloc preferent en
diferents actes organitzats pel
Consistori local durant l’any en
curs.
Amb el reconeixement honorífic del Lliçanenc de l’Any,
l’Ajuntament distingeix anualment aquelles persones físiques o jurídiques que, per
la seva trajectòria, honorin la
població.
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L’autor Albert Juvany
visita la biblioteca
L’autor Albert Juvany visitarà la
Biblioteca Ca l’Oliveres, el dimecres 5 d’abril a les 18:30h,
per parlar-nos de la seva obra El
silenci del far, llegida pels participants al Club de lectura.
Albert Juvany i Blanch (Vic, 1974)
és un escriptor i odontòleg català. El 2009, fruit d’una casualitat, inicia la seva formació en el
camp de l’escriptura creativa a
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès. Amb l’obra El silenci
del far debuta com a novel·lista.
L’argument de l’obra diu així:
L’Anna és la bibliotecària de
Húsavík, un petit poble de pescadors d’Islàndia. Quan rep una
carta que firma “el teu pare que
t’estima”, s’obre dins seu una
porta que creia que havia tancat
per sempre i que l’obliga a enfrontar-se al passat i a redefinir
les certeses sobre les quals ha
construït la seva identitat. Per
què la van abandonar, els seus
pares? Qui és ella, realment? De
quina manera la podrà ajudar en

El Mag Lari en el proper
MUDA’T 2.0

Gunnar, el seu antic professor de
piano? Per descobrir-ho haurà
d’endinsar-se a la casa abandonada on van viure els seus pares.
Al mateix temps arriba a Húsavík
en Gísli, un jove biòleg de la capital que ha recorregut tota l’illa
amb la intenció de guarir ferides
del passat.
La trobada entre tots dos resultarà inevitable, i junts teixiran
un fil de complicitats en l’intent
compartit de desenterrar fantasmes antics.
“No era la llum que emetia
aquell far, sinó el temps que es
quedava en silenci.”

Venda
d’entrades
en línia!

El segon espectacle del cicle Muda’t 2.0 d’aquest any serà “Dolce
Vita” del Mag Lari.
El segon espectacle programat
dins del cicle Muda’t 2.0 és “Dolce Vita” del Mag Lari. Humor,
màgia i molta diversió s’uneixen
a “Dolce Vita”, el nou espectacle
per a tota la família del Mag Lari.
Després dels grans èxits aconseguits amb “Splend” -dues
temporades en cartell i més de
85.000 espectadors- i “Ozom”
–l’espectacle de màgia més vist
durant el Nadal de 2016-, el Mag
Lari torna a sorprendre, encantar
i divertir al seu públic més fidel.
“Dolce Vita” és un espectacle
de màgia amb cert aroma italià.
Una sorprenent i original posada

en escena fruit de la inspiració
combinada de la pel·lícula “Dolce Vita” i el hit musical de Ryan
Paris. El Mag Lari ens delectarà amb un repertori de jocs de
mans diferents, ambientats en
paisatges de la bella Itàlia. En
aquesta ocasió el Mag Lari ens
presenta un show àgil i divertit
en què la ironia va lligada als tòpics italians més simpàtics. Música, llums i un vestuari exquisit
completen aquest fantàstic espectacle de màgia en el qual, un
cop més, el Mag Lari desborda
la seva manera de fer màgia desenfadada i la seva carismàtica

faceta de showman.
Aquest espectacle tindrà lloc el
dissabte 6 de maig, a les 19h, a
l’ateneu L’Aliança.
El preu de les entrades és de 12
euros si es compren anticipadament i de 15 euros si es compren
el dia de la representació. Les
entrades anticipades es poden
adquirir del dimecres 5 d’abril
al divendres 5 de maig online,
a través del web municipal, o a
l’OAC de l’Ajuntament. La taquilla s’obrirà a les 18h. L’aforament
és limitat. Recordem que les
persones que es troben en situació d’atur i els menors de 30

anys empadronats al municipi
tenen descompte. I, enguany,
el descompte per a aturats i per
a joves menors de 30 anys del
municipi passa a ser d’un 50%
(1 entrada per aturat o jove),

presentant algun document que
ho acrediti; aquests descomptes no són acumulables.
El cicle Muda’t 2.0 compta amb
la col·laboració de la Diputació i
la Generalitat.
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Ajuts a entitats 2017
L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases específiques
dels ajuts a entitats per aquest
any 2017. L’aprovació inicial
es va publicar al BOP el 10 de
març. Transcorregut el termini d’exposició pública de 30
dies hàbils, que finalitzarà el 25
d’abril, si no s’han produït al·legacions, l’aprovació esdevindrà
definitiva. Tot seguit, l’Ajuntament aprovarà les convocatòries i les comunicarà a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda per a la seva immediata
publicació al BOP, i s’obrirà el
termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils, que es
concretarà i serà convenientment anunciat per l’Ajuntament
per tal que pugui arribar a totes
les entitats.
Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a
les bases podran presentar-se
a les convocatòries que siguin
del seu àmbit.
Un cop finalitzat el període de
presentació de sol·licituds, no
se n’acceptarà cap més; per
això, és molt important que les
entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.
Els documents estaran disponi-

bles a l’OAC (Oficina d’Atenció
al Ciutadà) i a la pàgina web
municipal: www. llicamunt.cat.
Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament
per aquest any 2017 i els imports totals amb què s’ha dotat
cada convocatòria són els següents:
Cultura:
- Línia 1. Activitats veïnals per
Festes de Barri: 10.000€
- Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 20.000€
- Línia 3. Participació a la festa
de Carnestoltes en la categoria
de comparsa o carrossa:500€
- Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
- Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de
Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit
local: 2.000€
Línia 6. Suport en el lloguer de
la sala de l’Ateneu l’Aliança en
la programació de les seves activitats: 5.000€
Esports:
- Esdeveniments i actes esportius puntuals: 5.995€
Joventut:
- Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació
dels joves del municipi: 2.500€

Veu dels Joves:

L’Aitor Rodríguez (27 anys) i
l’Adrià Lorente (29 anys) van
crear, ara ja fa més d’un any,
el grup de Running L’Aliança,
per ampliar l’oferta esportiva
que hi ha al municipi. La regidoria de Joventut ha volgut
trobar-se amb ells per conèixer la seva experiència emprenedora.
Què és el Running L’Aliança?
AR: És un grup de l’Ateneu
L’Aliança que gaudim de córrer
i fem classes per ajudar als corredors a perfeccionar la seva
tècnica; i acompanyem a qui
vol iniciar-se en aquest món.

Com va sorgir la idea?
AR: Vam veure que a Lliçà
d’Amunt no hi havia cap grup
de córrer i vam decidir organitzar-nos per muntar-lo a l’Aliança. Tot va anar molt ràpid.
Com us organitzeu? Quina
feina desenvolupeu dins el
grup?
AR: Som tres monitors: l’Adrià,
el Martí i jo. Ens dividim en tres
grups: Iniciació, Mitjà i Avançat.
Tots junts fem l’escalfament (a
l’inici) i els estiraments (després
de l’activitat), però cada grup fa
un entrenament totalment diferent i personalitzat. I nosaltres

Educació:
- Projectes adreçats a la socialització dels llibres de text i
adquisició de material educatiu:
7.000€
Acció Social:
- Projectes per al foment de
la igualtat d’oportunitat d’homes-dones o que facin palès el
caràcter transformador de les
experiències i sabers femenins:
550€
Gent Gran:
- Projectes per a la participació
de la gent gran del municipi en
els diferents àmbits de la vida
ciutadana: 1.750€
Cooperació:
- Activitats de sensibilització
ciutadana en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació: 1.500€
Barris:
-Realització d’activitats socioculturals als locals socials de
Lliçà d’Amunt: 1.000€
Centres cívics:
- Realització d’activitats socioculturals als centres cívics de
Lliçà d’Amunt: 2.000€

Contraband: concurs de
joves bandes de música

21, 22, 28 i 29 d’abril a les 20h a l’Ateneu L’Aliança.

Entrevista al Running L’Aliança
anem rotant cada sessió.
Què és el que més us agrada
de la feina que feu?
AL: M’agrada molt veure l’evolució que tenen els corredors.
Gent que corria 5 minuts i no
podia continuar actualment
està corrent 40 minuts. També m’agrada molt el grup tan
maco que s’ha fet, amb tant
companyerisme.
Què creieu que us aportarà aquesta experiència en la
vostra vida social o laboral?
AR: Aquesta és una experiència que ens ajuda a millorar
en la nostra professió. Però és

molt més gratificant fer-ho a
casa teva, al teu poble.
AL: El fet d’organitzar-ho nosaltres mateixos ens dóna la

llibertat d’escollir com ho volem fer.
Pots llegir l’entrevista completa a: www.espaijovegalliner.cat.
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La Nit Jove de Festa Major la
muntes tu!
La regidoria de Joventut ha posat en marxa un procés participatiu
perquè els mateixos joves decideixin la programació de la Nit Jove
de Festa Major.
La regidoria de Joventut està
treballant en la programació
de la Nit Jove de la Festa Major d’aquest any, que serà el
divendres 8 de setembre. Per
fer-ho, ha posat en marxa un
procés participatiu perquè siguin els propis joves qui decideixin quin tipus d’activitat hi
ha d’haver durant aquesta nit.
El procés participatiu té tres fa-

ses. En primer lloc, s’han recollit propostes musicals, ja sigui
activitats específiques, estils
musicals, grups de música, nit
temàtica, etc., de l’1 al 24 de
març, a través del web www.
espaijovegalliner.cat. Després,
es comprovarà la viabilitat
econòmica i la disponibilitat
dels artistes proposats. En tercer lloc, el dijous 6 d’abril a les

19.30h a l’Espai Jove El Galliner, es portarà a terme una
assemblea on els joves assistents ordenaran les propostes
més repetides segons les seves preferències.
Un cop finalitzat el procés, la
regidoria de Joventut es posarà en contacte amb els artistes
seguint les preferències escollides pels joves.

Forma’t: Alimentació
saludable
Aquest mes d’abril, el projecte “Forma’t” de la regidoria de Joventut
se centrarà en l’alimentació saludable, a través d’un taller teòricopràctic.
La regidoria de Joventut continua amb el projecte Forma’t,
que pretén donar informació
actualitzada i útil als joves a
partir de 12 anys del municipi a través de tallers formatius
teòrico-pràctics on es parla de
diferents temes d’interès juvenil (cada mes un de diferent):
estudis, participació, salut,
etc. Els temes són a petició
dels joves i adaptats a l’alumnat que realitza els tallers.
Aquest mes d’abril es treba-

llarà l’alimentació saludable,
realitzant un taller on s’explicarà quins aliments són beneficiosos per a la nostra salut i
com podem realitzar berenars
complets, bons i alhora saludables. També s’explicarà
com mirar les etiquetes dels
productes i entendre què signifiquen. Després, entre tots,
s’elaborarà un berenar saludable, per menjar al final del
taller.
Aquest taller tindrà lloc el di-

Regidors de proximitat
L’últim trimestre de l’any passat es va iniciar un nou projecte
impulsat des de la regidoria de
Barris: els regidors de proximitat. Aquest projecte consisteix
a atendre les demandes dels
lliçanencs i lliçanenques implicant els regidors en reunions
amb les entitats veïnals i la
ciutadania. En aquestes reuni-

ons, els regidors responsables
de les diferents regidories de
l’Ajuntament senten de pròpia
veu les propostes, queixes, necessitats i suggeriments que
tenen els veïns, que són els qui
tenen una visió real dels problemes i mancances dels barris. Això permet que moltes situacions es resolguin amb més

jous 6 d’abril, a les 17.30h, a
l’Espai Jove El Galliner. Per
assistir-hi només cal apuntar-se prèviament (per telèfon
o en persona).
En cas d’al·lèrgies alimentàries, es recomana avisar a l’hora de formalitzar la inscripció.
El Punt d’Informació Juvenil
oferirà, com sempre, la cartellera actualitzada i, a més, fent
especial èmfasi en el tema de
l’alimentació saludable durant
tot aquest mes.

rapidesa i eficàcia.
Fins ara, s’han fet reunions
amb tots els barris del municipi
menys amb el centre, que es
farà el divendres 28 d’abril a
les 18:30h a l’Ateneu l’Aliança. Els temes que es tractaran
seran els que afecten a la zona
Centre (L’Aliança, La Sagrera,
Sant Joan...).
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Espai Jove El Galliner
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

EXPOSICIÓ DE SANT JORDI

Dimarts 4 d’abril

Del 18 al 30 d’abril

Aquest mes podràs trobar informació

Arriba Sant Jordi i el Galliner us vol

actualitzada sobre “Alimentació salu-

oferir, dins de l’Espai Jove, una exposi-

dable” al Punt d’Informació del Galliner,

ció plena de llibres, novel·la juvenil, cò-

als taulells informatius i al web espaijo-

mic, manga, revistes... Si t’agrada llegir,

vegalliner.cat.

no t’ho perdis! Amb la col·laboració de
la Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres.

TARDES CREATIVES
Dimecres 5 d’abril

CUINA JOVE

Taller de découpage. Vine i aprèn a

Dimecres 19 d’abril

decorar una capseta de fusta amb la

Vols aprendre a cuinar? Un cop al mes

tècnica del découpage. La capseta

realitzarem tallers de cuina jove, recep-

que hagis decorat, te la podràs endur

tes fàcils i ràpides per cuinar sense

a casa.

pares! Nosaltres posem tots els ingredients!

FORMA’T
Dijous 6 d’abril

TARDES CREATIVES

Taller d’alimentació saludable. Vine i

Dijous 20 d’abril

aprèn a mirar etiquetes, quins aliments

Taller de roses amb Goma Eva. Fes

són beneficiosos per a tu i com fer un

una rosa personalitzada, que durarà

berenar bo i saludable... i marxa amb la

per sempre.

panxa plena!
TARDES CREATIVES
TORNEIG FIFA 17 AMB PS4

Divendres 21 d’abril

Divendres 7 d’abril

Vine i fes el teu únic i original punt de

No t’ho perdis! Per poder realitzar el

llibre per Sant Jordi amb la tècnica del

torneig hem de ser un mínim de 8 par-

scrapbooking. T’esperem!

ticipants, així que fés córrer la veu, vine
i participa! El guanyador o guanyadora

* Tots els tallers comencen a les 17:30h,

del torneig obtindrà un premi!

són gratuïts, però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web espaijovegalliner.

SI ETS JOVE... MOU-TE!

cat, trucant al 93 860 70 01 o envia’ns

Divendres 7, 21 i 28 d’abril

un WhatsApp al 673 930 937.

Vols proposar noves activitats per a
l’Espai Jove El Galliner (tallers, xerrades, sortides, festes, projectes...? T’es-

* Del 10 al 17 d’abril, ambdós inclosos,

perem totes les tardes dels divendres!

l’Espai Jove El Galliner estarà tancat

Vine, proposa, organitza i mou-te!

per vacances.

Taula multijocs

La Brigada Municipal ha col·locat una taula multijocs a l’exterior de l’Institut
Hipàtia d’Alexandria.
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Optimització energètica de la Biblioteca
La Diputació de Barcelona ha
lliurat a l’Ajuntament un estudi
d’optimització energètica per a la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
L’objectiu del treball és conèixer
l’eficiència energètica, el consum
d’energia i les emissions de CO2,
així com obtenir la certificació
energètica que la llei exigeix als
edificis públics.
D’acord amb l’estudi, l’edifici
obté una qualificació energètica
de B, el que significa que té un
comportament energètic eficient,
tot i que es proposa un seguit de
mesures per millorar el seu comportament i poder obtenir la millor
de les qualificacions enèrgiques,
una A, a partir de reduir tant el
consum com les emissions. La
implantació d’aquestes mesures
plantejades tindrien un cost d’entre els 6.500 i els 50.000 euros.

Treballa a l’estiu com a
monitor/a
Informació
REQUISITS:
Regidoria d’Esports. Activitats Esportives d’Estiu:
Requisits: Presentació del currículum, on ha de constar la disponibilitat horària;
Fotocòpia del DNI; Certificat d’antecedents penals (Treball amb menors)*;
Major de 18 anys; Titulacions:
- cicles de grau mig i/o superior en activitats esportives; entrenador/a esportiu
de qualsevol modalitat; titulacions relacionades amb el món esportiu; monitor/a
d’activitats físiques dirigides (aeròbic, aquagim, steps, etc.); monitor/a de ball
i/o dansa. Amb aquestes titulacions cal estar inscrit al ROPEC (Registre Oficial
de Professionals de l’Esport de Catalunya).
- llicenciatura en Ciències de l’Activitat física i l’Esport. Amb aquesta titulació
cal estar inscrit al COPLEFC (Col.legi de Llicenciats en Educació Física i

Biblioteca Ca l’Oliveres.

Amb aquest treball el municipi
disposa d’un document de guia
per aconseguir reduir la despesa
energètica i aconseguir un equipament més respectuós amb el

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya).

medi ambient, tot donant compliment al decret 235/2013 de
5 d’abril, de procediment bàsic
per a la certificació de l’eficiència
energètica dels edificis.

- monitor/a de lleure; titulacions relacionades amb l’educació especial; cicles
de grau mig i/o superior en educació infantil.
Mèrits a valorar:
Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt; Vinculació amb el teixit
esportiu de Lliçà d’Amunt; Experiència professional amb el món de l’Esport,
amb infants i joves; Titulacions relacionades amb el món educatiu; Titulacions
relacionades amb l’ idioma (Anglès).

Recàrrega per a vehicles elèctrics
L’Ajuntament està adherit, des
de fa uns anys, al “Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic”, amb l’objectiu de reduir
un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle per
l’any 2020.
En aquest sentit, properament
s’instal·larà una infraestructura de recàrrega per a vehicles
elèctrics a l’aparcament del
carrer de l’Aliança.

Aquesta infraestructura de recàrrega fomentarà la compra
de vehicles elèctrics i híbrids
entre la ciutadania.
El vehicle elèctric contribueix a
reduir el soroll i les emissions
locals de NOx, PM10 i d’altres
contaminants, millorant la qualitat de l’aire allà on circula el
vehicle, amb els beneficis per
a la salut que això comporta.
La Junta de Govern Local va

aprovar, el passat 6 de març,
l’adjudicació d’aquesta obra
a l’empresa Evecta per un import de 10.653,22€.
Per dur a terme aquesta acció,
l’Ajuntament demanarà una
subvenció a la Generalitat, en
el marc del Pla d’Acció per al
desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

Acord per a la millora de la qualitat de l’aire
En el marc de la Cimera de la
Qualitat de l’Aire, que va tenir
lloc al Palau de Pedralbes de
Barcelona el passat 6 de març,
es va signar un Acord Polític per
a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona,
que recull diferents iniciatives a
adoptar en aquest àmbit per part
de la Generalitat de Catalunya i
de la resta d’administracions,
inclòs el nostre ajuntament
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

s’ha compromès a:
a) Informar sobre episodis ambientals i els seus efectes sobre la
salut per tal de reduir la mobilitat motoritzada privada cap a la
Zona de Protecció Especial.
b) Informar de les mesures de
mobilitat que es prenguin en
l’Àmbit-40 que afecten els ciutadans quan es desplacin cap a la
conurbació de Barcelona.
c) Reforçar els serveis de transport urbà cap a les estacions

ferroviàries, si escau, i recordar,
per exemple, altres qüestions
com ara la ubicació dels aparcaments dissuasoris (parc & ride).
d) Mantenir lliures els carrils bus
dels busos exprés i reforçar-ne
el control per part de les policies
municipals, especialment durant
els episodis ambientals.
e) Fer campanyes de sensibilització i recomanacions de mobilitat a la població en cas d’episodi
ambiental.

Regidoria de Joventut. Casal d’Estiu:
Requisits: Presentació del currículum, on ha de constar la disponibilitat horària;
Fotocòpia del DNI; Certificat d’antecedents penals (Treball amb menors)*;
Major de 18 anys; Titulacions: Monitor/a de lleure i equivalents.
Mèrits a valorar:
Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt; Vinculaciió amb el
voluntariat amb infants; Experiència professional amb el món del lleure i amb
infants; Titulacions relacionades amb el món educatiu.
Regidoria de Joventut. Casal Jove:
Requisits: Presentació del currículum, on ha de constar la disponibilitat horària;
Fotocòpia del DNI; Certificat d’antecedents penals (Treball amb menors)*;
Major de 18 anys; Titulacions: Monitor/a de lleure i equivalents.
Mèrits a valorar:
Experiència professional amb el món educatiu i del lleure amb joves; Vinculació
amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt; Vinculació amb el voluntariat amb
joves; Titulacions relacionades amb el món educatiu.
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
A l’OAC de l’Ajuntament. En el full de sol·licitud s’haurà d’especificar si s’està
interessat/ada a treballar com a monitor/a al Casal d’Estiu, al Casal Jove o a
les Activitats Esportives d’Estiu. Totes les fotocòpies presentades han d’estar
degudament compulsades.
Termini de presentació: del 3 al 21 d’abril
PROCÉS DE SELECCIÓ:
- Persones que compleixin els requisits.
- Pre-selecció segons currículum i mèrits. Si es considera adient, es podran
dur a terme entrevistes.
El resultat es comunicarà a tothom via correu electrònic.
Per qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb la regidoria de Recursos
Humans de dilluns a divendres de 13h a 14h.
* Si no es disposa del certificat d’antecedents penals, caldrà signar l’autorització
pertinent perquè l’Ajuntament pugui fer la consulta oficial d’antecedents a la
Base de dades del Registre central de delinqüents sexuals).
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Nova xarxa de transport públic
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TLA prova un vehicle híbrid

L’Ajuntament estudia la reforma de tota la xarxa de transport públic,
TLA, amb l’objectiu de millorar-ne la cobertura i reduir el temps dels
desplaçaments en bus urbà.
El passat 1 de març, es va posar
en marxa, en període de proves,
una nova línia, la A2, que pretén
donar servei, de forma més directa i ràpida, als barris de Ca
l’Artigues, Can Costa i Pinedes
del Vallès, un sector amb un
pes important de població, uns
4.000 habitants, que fins ara tenia un trajecte massa llarg. Es
faran dues expedicions consecutives, coincidint amb la sortida dels instituts, que permetran
verificar el recorregut i el temps
del trajecte amb les operacions
de càrrega i descàrrega de passatgers en hora punta.
Per altra banda, s’està estudiant de modificar el recorregut de la LA1 per poder donar
cobertura als dos Can Rovira
en cada viatge. Actualment,
aquesta línia passa de manera
alternativa per Can Rovira Nou i
Can Rovira Vell.
Tots aquest canvis són fruit
d’un estudi per la reforma de
tota la xarxa de transport públic
de Lliçà d’Amunt (TLA) que ha
portat a terme la regidoria de
Transport Públic i mobilitat amb
l’objectiu de millorar la cobertura de la xarxa de transport
públic del municipi i reduir el
temps dels desplaçaments en
bus urbà.
Prèviament a l’estudi, aques-

Autobús híbrid.

La nova línia A2 dóna un millor servei a Ca l’Artigues, Can Costa i Pinedes del Vallès.

ta regidoria va fer un treball de
camp de recollida de dades sobre l’origen i el destí dels desplaçaments actuals dels usuaris
de totes les línies de TLA. També va analitzar el volum d’usuaris de cadascuna de les 164
parades de les línies actuals i
les proposades. Amb aquesta
informació es van poder situar
sobre el mapa les cobertures
de les parades i optimitzar els
recorreguts amb l’objectiu de
servir millor cada barri amb la
nova xarxa.
La previsió és que aquestes
millores del servei de bus urbà
es posin en funcionament el dilluns 4 de setembre, coincidint
amb l’inici de la Festa Major, la

qual cosa permetrà uns dies de
rodatge abans del començament del curs escolar, que és
quan la demanda del servei es
dispara.
Totes aquestes novetats arribaran pocs dies abans que el
servei de bus urbà de TLA compleixi els 18 anys, una majoria
d’edat que esperem que sigui
l’inici d’una etapa encara millor.

El Servei de Transport de Lliçà
d’Amunt (TLA) va dur a terme
una prova, el passat me de febrer, amb un vehicle híbrid, que
va fer el recorregut de les tres
línies urbanes durant uns dies.
L’autobús híbrid, un Volvo
7900 de 12 metres, té característiques exclusives per a
serveis de transport urbà i una
capacitat màxima de 102 passatgers. Aquest autobús utilitza la tecnologia híbrida, combinant un motor dièsel Euro-6
i un d’elèctric alimentat per
bateries que actua en les fases
d’arrencada i parada, fent molt
més suaus aquestes operacions, tan repetitives en un vehicle de servei urbà.
Aquest sistema permet un estalvi de combustible, al voltant
del 30%, que juntament amb
l’eficiència dels motors d’última generació Euro-6, permet
una reducció de les emissions
de gasos contaminants i partícules en suspensió, d’un 29%
i 85% respectivament. Un altre
factor a tenir en compte és la
reducció de la contaminació

acústica, ja que l’arrencada i
l’obertura de portes funciona
per mitjà de sistemes elèctrics,
no es produeixen vibracions
mentre està aturat i té l’arrencada suau i silenciosa.
A més dels avantatges des
del punt de vista ecològic i
d’eficiència energètica, el nou
autobús té altres punts forts
com les àmplies portes, amb
accionament elèctric independent per a cadascuna d’elles,
per facilitar els moviments dels
passatgers; la major amplitud
del vehicle, que permet més
capacitat que els actuals; més
confort de la zona de conducció; capdavanter en matèria
d’accessibilitat i amb seients
ergonòmics que fan més còmode el desplaçament.
L’Alcalde, Ignasi Simón, acompanyat del regidor de Transport públic i Mobilitat, Quim
Ferriol, i de representants de
l’empresa Sagalés, propietària del vehicle, van fer un petit recorregut per comprovar
les prestacions d’aquest tipus
d’autobús.

Més seguretat viària a la zona centre
Per tal de millorar la mobilitat
de la xarxa viària de la zona
centre i fer-la més segura,
s’han semaforitzat les interseccions del carrer d’Anselm
Clavé amb els carrers de Pau
Claris i de Francesc Macià.
També s’han creat dos passos de vianants semaforitzats, un a cada intersecció,
que milloren notablement

la seguretat dels vianants a
l’hora de creuar en aquesta
zona tan transitada del centre urbà.
A més, el carrer de Pau Claris
ha passat a ser de sentit únic
des de l’avinguda dels Països Catalans fins al carrer
d’Anselm Clavé.
Amb aquest canvi de sentit
i la millora de la connexió

entre carrers, es possibilita
dirigir el trànsit pel carrer de
Pau Claris, des de l’avinguda
dels Països Catalans fins al
carrer d’Anselm Clavé, i poder seguir cap als barris, pel
carrer de Francesc Macià,
reduint moviments transversals.
El cost d’aquestes obres ha
estat de 35.833.82€.

Zona de l’actuació, recollida en el Pla Local de Seguretat Viària.
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Lleuger increment de passatgers a TLA
EVOLUCIÓ DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D'AMUNT 1999 - 2016

207.985

205.351

199.556

193.827
192.403

196.469

195.893
187.674

172.335

Les regidories d’Educació i Acció Social han organitzat una
xerrada titulada “Que el meu
fill/a sigui feliç: ajudem a millorar
l’autoestima dels nostres fills”,
adreçada a famílies amb fill/es
d’Infantil, Primària i Secundària.

191.836

186.521

Xerrada “Que el meu
fill/a sigui feliç: ajudem a
millorar l’autoestima dels
nostres fills”

149.779

126.376

Aquesta xerrada tindrà lloc el divendres 28 d’abril, a les 19h, al
recinte de Can Godanya.
Per participar-hi cal inscriure’s
prèviament:
www.llicamunt.
cat/938607220/educació@llicamunt.cat.
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Transports de Lliçà d’Amunt va tancar l’any 2016 amb un lleuger increment de passatgers respecte a
l’any anterior.

Evolució creixent de la T-16
Recordem que, des de l’1 de
gener d’aquest any, la T-12 ha
passat a denominar-se T-16 i
ha ampliat l’edat d’utilització.
La targeta T-16 és un títol de
transport per als nens i nenes
dels 4 fins al 31 de desembre
de l’any en que compleixen els
16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat
de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari
integrat, dins la mateixa zona
tarifària on resideixi el nen o la
nena.
La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/
NIE/passaport/llibre de família,
que s’ha de validar a cada vi-

EVOLUCIÓ ANUAL DE LA T-16 A LLIÇÀ D'AMUNT
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atge, i només la pot fer servir
el nen o la nena que en sigui
el titular.
La targeta T-16 té un cost
d’emissió i gestió de 35€ que

L’e7 continua creixent
El bus exprés de la Val ldel Tenes, l’e7, ha triplicat els usuaris
des de la seva creació. L’aug-

473

ment d’expedicions de l’any
passat també ha repercutit en
l’increment de passatgers.

291

2014
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2017

és repercutit a l’usuari en la
seva primera emissió. La renovació de la targeta es realitza
sense cost i de manera automàtica.
Transports de Lliçà d'Amunt

Pròrroga de les targetes
integrades de 2016 fins al
31 de desembre de 2017
Les totalitat de les tarifes de
títols integrats de transport
públic han restat congelades
respecte a les de 2016. Per
aquest motiu, TLA ha establert
una pròrroga en el termini de
validesa de les targetes adquirides durant l’any 2016: les
targetes de 2016 seran acceptades fins al 31 de desembre
de 2017.
Així, les targetes integrades de
2016 que havien estat estrenades, la validesa de les quals
hagués finalitzat el 28 de febrer
de 2017 (o el 31 de març en el
cas de les targetes trimestrals

o de 90 dies consecutius) es
podran fer servir excepcionalment fins el 31 de desembre
de 2017.
D’altra banda, recordem que,
des del dia 1 de març, s’ofereix
la T-Mes (abonament mensual
personal i intransferible) bonificada per a persones en situació d’atur. El seu preu és 9,95€
(equivalent al d’una targeta
T-10 d’1 zona). El requeriment
d’accés a aquesta bonificació
és la presentació d’una certificació específica emesa pel
SEPE, SOC o els Serveis Socials municipals.

notícies de l’Ajuntament
Sancions per frau en el
subministrament d’aigua

L’Ajuntament iniciarà una campanya per detectar i sancionar
situacions fraudulentes en els subministraments d’aigua del
municipi. Les avaluacions realitzades conclouen que el robatori
d’aigua comença a ser un problema important que cal adreçar.
L’aigua que s’aporta al sistema local prové de pous i
de l’empresa proveïdora en
alta Aigües Ter- Llobregat.
La regulació de les tarifes
d’aigua deriva en part de
la situació contractual del
servei i en part d’altres normes i lleis supramunicipals.
Aquesta regulació estableix
que el cost de tota l’aigua
que s’injecta al sistema, així
com altres despeses d’explotació, es repercuteixin a
les tarifes. Dit d’altra manera, en el preu per metre cúbic d’aigua que es paga en
el rebut hi ha inclosa la part
proporcional del què costa
obtenir l’aigua i lliurar-la a
l’abonat.
Quan algú deixa de pagar
l’aigua que consumeix, el
servei deixa d’ingressar els
diners necessaris per comprar i servir el que proporciona, cosa que genera un
dèficit en els comptes d’explotació. Aquest dèficit es
converteix en un increment
en les següents tarifes, assumint-lo els abonats que
si que paguen l’aigua que
consumeixen. Robar aigua
del sistema públic d’abastament és una estafa a la
resta de veïns abonats, és
per això que té la consideració de frau, una infracció
molt greu del reglament del
servei, sancionable amb
una multa d’entre 1.501 i
3.000 euros.
La potestat de vigilància
i control de la xarxa és de
l’empresa
concessionària
del servei, SOREA, la qual
ha estat realitzant proves
pilot en la cerca de fraus
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Millores al recinte de
l’Escola de Música

A finals de febrer, la Brigada Municipal va iniciar obres de millora en el recinte on està ubicada
l’Escola de Música Vall del Tenes.
Les millores han consistit a pintar les façanes dels dos edificis

existents, l’arranjament de l’accés i la renovació de les tanques
del recinte, s’han retirat les antigues i, properament, es col·locaran baranes amb una alçada
superior a 60 centímetres.

en vistes a fer una campanya més exhaustiva en tot
el municipi. Arrel d’aquestes proves s’han detectat 6
situacions anòmales, de les
quals 3 s’han confirmat com
a fraudulentes i han acabat
amb la imposició d’una multa de 1.501 euros per part
de l’Ajuntament, que és qui
té la potestat sancionadora.
Situacions de vulnerabilitat i pobresa energètica
La crisi econòmica ha posat moltes famílies en una
situació de precarietat que
no li permet fer front a les
despeses més bàsiques,
com per exemple l’aigua.
Pot succeir que algunes famílies es vegin temptades a
cometre una il·legalitat en
el seu subministrament, davant la impossibilitat de fer
front a la factura de l’aigua.
Això el que fa és empitjorar
la seva situació, perquè el
fet de cometre una infracció comporta una multa. En
canvi, si es comprova que
existeix un cas de vulnerabilitat, el subministrament
d’aigua no es talla.
L’Ajuntament ha signat un
conveni de col·laboració
amb SOREA i a través dels
Serveis Socials municipals
es vehiculen les ajudes i
gestions que el servei d’aigua presta en aquestes situacions. És convenient
adreçar-se a Serveis Socials en cas de necessitat,
ja que d’aquesta manera el
subministrament està regularitzat, es comptabilitza
l’aigua gastada i no es penalitzen les tarifes futures.

Entren en vigor les noves
tarifes de l’aigua
SOREA ha començat a aplicar les noves tarifes aprovades pel 2017 a partir del 23
de febrer. Aquest decalatge
es deu al fet que la concessionària ha volgut esperar
a tenir l’informe favorable
de la Comissió de Preus de
Catalunya, cosa que l’Ajuntament entén que no era necessària però que respecta. Al canviar tarifes a mig
període de facturació, a la
factura del primer trimestre
apareixeran dos períodes
de facturació separats amb
preus diferents, els vigents
fins ara i els nous.
Amb les noves tarifes s’incorpora
l’ampliació
de
trams per habitatges amb
més de 3 persones empadronades, que comporta un
abaratiment del cost de l’aigua per a les famílies nombroses. Aquesta ampliació
serà aplicada automàticament per SOREA a aquells
abonats que ja gaudeixin
d’aquesta ampliació en el
cànon de l’ACA.

Programa de manteniment
L’Ajuntament posarà en marxa,
properament, un programa informàtic per gestionar el manteniment d’edificis i instal·lacions
municipals.
En una primera fase, s’ha d’inventariar el conjunt d’edificis i
instal·lacions i tots aquells elements de la via pública dels
quals se’n fa un manteniment
periòdic (enllumenat, mobiliari urbà, etc.). Un cop creada la
base da dades i establerts els
períodes de revisió, segons el tipus d’element, el nou programa
permetrà automatitzar els processos de manteniment preventiu, destinat a reduir la probabilitat d’incidències, i, en cas que

es produeixin, també es generen processos de manteniment
correctiu per a la resolució de la
incidència. El programa també
permet gestionar el treball derivat de les tasques de manteniment.
Amb la posada en marxa
d’aquest nou programa, l’Ajuntament espera millorar la qualitat dels serveis, incrementar els
control sobre els processos de
manteniment, optimitzar els recursos i reduir costos.
L’adquisició d’aquest programa
es va adjudicar per Junta de Govern Local a l’empresa Tcman
per un import inicial de 6.900€ i
una quota mensual de 505,92€.

Pla director TIC

La Diputació de Barcelona
ha lliurat un pla director TIC a
l’Ajuntament, en el marc del
Catàleg de Serveis d’aquesta
corporació que dóna assistència tècnica als ajuntaments. El
pla director és un instrument de
planificació estratègica, dirigit

a aquelles organitzacions que
ja han assolit un primer nivell
de control de la gestió tecnològica, i recull les accions a mitjà
termini orientades a assolir els
objectius de l’ajuntament en
matèria de tecnologies de la
informació i la comunicació.

notícies de l’Ajuntament
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Fira Guia’t 2017

La fira dels ensenyaments postobligatoris professionalitzadors
tindrà lloc aquest mes d’abril a Granollers.
La vuitena edició de la Fira
Guia’t, la fira dels ensenyaments postobligatoris professionalitzadors que s’ofereixen
al Vallès Oriental, tindrà lloc el
dimarts 4 (de 9.30h a 14.30h),
el dimecres 5 (de 9h a 14.30h
i de 16.30h a 19h) i el dijous 6
(de 9h a 14.30h) d’abril a l’Espai Roca Umbert Fàbrica de
les Arts de Granollers.
La Fira Guia’t està organitzada pel Consell Comarcal conjuntament amb els municipis
membres de la Xarxa Transició
Educació Treball (TET) del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Granollers, i compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta fira és
mostrar tot el ventall d’ensenyaments postobligatoris (cicles formatius de graus mitjà i
superior) que s’ofereixen al Vallès Oriental, així com aquells
que no s’ofereixen a la nostra
comarca però que poden ser
d’interès pels joves assistents
i les seves famílies.
La Fira Guia’t s’adreça a alumnes de 4t d’ESO, a alumnes de
Batxillerat que abandonen els
estudis i a altres joves que volen orientar la seva formació i
inserció laboral.
Els visitants, tan individualment com en grups, a més de
visitar els estands expositors,
poden assistir a altres activi-

tats com tallers d’orientació i
autoconeixement, assessorament individualitzat i diverses
xerrades adreçades a diferents
col·lectius: joves, professorat i
pares i mares.
L’Ajuntament
de
Lliçà
d’Amunt, com a membre de la
Xarxa TET, col·labora en l’organització i facilitant persones
per atendre la gent jove a la
Fira Guia’t fent d’orientadors i
acompanyant-los a visitar l’exposició.

“Espai d’orientació” a l’institut Hipàtia
Després de la bona acollida que
va tenir el curs passat, l’Espai
d’Orientació ha tornat, des del
passat mes de febrer, a l’institut
Hipàtia.
Un cop a la setmana, els dilluns,
de 10h a 10.50h, l’orientadora

acadèmico-laboral de l’Ajuntament es desplaça a l’institut per
realitzar l’assessorament in situ;
els alumnes de 4t d’ESO poden
fer les seves consultes voluntàriament i sense cita prèvia.
D’aquesta manera, s’acosta

aquest servei municipal, que
pertany al Pla “Millorem l’Ocupació”, al centre educatiu, per
donar suport als alumnes en el
moment de la presa de decisions sobre què estudiar després
de l’ESO.

Activitats juvenils als Centres Cívics
Als Centres Cívics Municipals
s’organitzen diverses activitats
per als joves, que estan tenint
molt bona acollida. Totes aquestes activitats estan conduïdes
per monitors i són gratuïtes. Per
participar-hi cal dirigir-se als mateixos centres cívics i fer la inscripció.
Les activitats que s’ofereixen
són:
Centre Cívic Ca L’Artigues:
- Dimarts, de 18:30 a 19:30h:
Balls, coreografies i activitats
per a joves.
- Dimarts i dijous, de 18:30 a
20h: Futbol, entrenaments i
partits amb entrenador per a

Servei d’orientació laboral
i acadèmica
(juliol- desembre 2016)
El Pla “Millorem l’Ocupació”
es va posar en marxa el 2014
des de diferents regidories de
l’Ajuntament (Ocupació;, Comerç, Consum, Turisme i Empresa; Educació; Acció Social;
i Joventut) i la Mancomunitat
de la Vall del Tenes (a través
del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT)).
Aquest Pla, dirigit a joves de
16 a 35 anys de Lliçà d’Amunt,
té com a finalitat la millora de
l’ocupabilitat dels usuaris, així
com proporcionar-los tota la
informació i suport necessaris
a l’hora d’escollir estudis.
S’ofereix orientació i acompanyament als joves que ho sol·
liciten.
Si el jove té necessitat de cercar feina es treballen les diferents vessants de l’ocupació
de la persona, com la realització del currículum vitae, la preparació de les entrevistes de
treball, els canals de recerca
de feina o les formacions ocupacionals.
Si el jove necessita formar-se,
es mostra el sistema educatiu,
es treballa en la presa de decisió per escollir estudis, l’elecció del centre, la tramitació de
beques, la preinscripció als
estudis, etc.

Durant els sis darrers mesos
de l’any 2016, s’ha fet el seguiment a un total de 46 persones (24 dones i 22 homes)
(34 entre 16 i 24 anys i 12 de
més de 25 anys). En la seva
majoria, estaven cursant algun estudi i volien continuar
la seva formació o no tenien
experiències laborals de llarga
durada i volien iniciar-se en el
món professional. Amb algunes persones es treballen les
dues vessants de l’orientació:
la laboral i l’acadèmica.
Per altra banda, es van acompanyar un total de 6 joves en
els tràmits per a la inscripció a
la Garantia Juvenil, una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat
de treball, mitjançant formació
en pràctiques i altres projectes
per impulsar l’ocupabilitat juvenil.
Del total de 46 persones a les
quals es va fer el seguiment,
9 ja han acabat el seu itinerari d’orientació per motius
varis. D’aquests, un 55,55%
ha acabat l’itinerari perquè
ha aconseguit el seu objectiu
personal (treballar, estudiar o
formar-se).
Durant tot l’any 2016, el Pla
“Millorem l’Ocupació” ha atès
un total de 117 joves.

Situació actual de la persona que ha finalitzat l’itinerari
d’orientació personalitzat

joves.
Centre Cívic Palaudàries:
- Dijous, de 17 a 19h: Activitats i
jocs per a joves.
Per informació i inscripcions us
podeu dirigir, en l’horari de 15 a
21h, a:

- Centre Cívic Ca L’Artigues: c/
Ribera d’Ebre, 81 tel.: 93 860 73
50 e-mail: cc.calartigues@llicamunt.cat
- Centre Cívic Palaudàries: c/ Segre, 65 tel.: 93 864 60 10 e-mail:
cc.palaudaries@llicamunt.cat
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Jornada de portes obertes a
les escoles bressol
Les escoles bressol municipals faran una jornada de portes obertes
el dissabte 22 d’abril.
Les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries faran una jornada de
portes obertes el dissabte 22
d’abril, de 10h a 13h, per tal
que aquelles famílies que vulguin fer la
preinscripció al
primer cicle d’educació infantil
puguin visitar les instal•lacions
i rebre la informació necessària (el projecte de cada escola i
tot el relacionat amb el procés
de preinscripció).
Les preinscripcions al primer
cicle d’educació infantil seran
del 3 al 12 de maig.
A les escoles bressol de Lliçà
d’Amunt es pretén potenciar
el desenvolupament màxim
de les capacitats dels infants,
tot respectant la diversitat i

Escoles bressols municipals Nova Espurna i Palaudàries.

les possibilitats dels diferents
alumnes. Així, doncs, s’entén
per escola bressol un espai on
és possible relacionar-se per
tal de créixer dins d’aquesta
dinàmica. Per això, són espais
organitzats
estratègicament
per posar els infants en situacions d’aprenentatge que els
permetin anar desenvolupant
tot el seu potencial. El joc és
la base de l’aprenentatge en

aquestes edats i, per aquest
motiu, s’intenta que les propostes de joc o diferents racons de la classe siguin atractius i estimulants, tot aprofitant
el seu interès natural per investigar, conèixer i aprendre.
L’afectivitat també forma part
important de l’aprenentatge, ja
que dóna als infants seguretat
i això els ajuda a moure’s i triar
en llibertat.

Visites escolars a l’Ajuntament
Els alumnes de 3r de Primària
de les escoles Miquel Martí i Pol
i Lliçà d’Amunt van visitar l’Ajuntament el passat mes de març en
el marc d’una activitat, anomena-

da Conèixer l’Ajuntament, inclosa
dins del PAE (Programa d’Activitats Educatives) que l’Ajuntament
ofereix als centres escolars. Els
objectius d’aquesta activitat són

apropar l’Ajuntament als nens i
nenes, conèixer el mecanisme de
funcionament de l’Ajuntament i
prendre consciència de pertànyer
a una comunitat.

3r A escola Miquel Martí i Pol

3r B escola Miquel Martí i Pol

3r A escola Lliçà d’Amunt

3r C Lliçà d’Amunt

3r B Lliçà d’Amunt
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Xerrada “Valors per ferlos créixer”
La propera xerrada sobre
educació dels fills i filles per
a pares i mares organitzada
per la regidoria d’Educació
se centrarà en els valors per
fer-los créixer.
Els valors s’expressen en
les formes de vida, en els
estils de treball, en la interacció entre les persones
i els grups. Els valors són
clau per entendre els nostres
comportaments, actituds i
creences. En el taller “ Valors per fer-los créixer”, a
través de la presa de consciència i de l’anàlisi de situacions quotidianes, ens adonarem de com transmetem
els valors en el dia a dia i
trobarem formes de guanyar
en coherència per educar als
nostres fills/es en els valors
fonamentals.
Aquesta xerrada està adreçada a pares i mares amb

fills i filles a infantil, primària
i secundària.
La xerrada, a càrrec de Roser Sellés, coach familiar i
educativa, tindrà lloc els dimarts 4 i 18 d’abril, a les 18h,
a l’escola Lliçà d’Amunt.
Les places són limitades i,
per tant, cal inscripció prèvia
(www.llicamunt.cat / 93 860 72 20
/ educació@llicamunt.cat).

Xerrada “Sortides
acadèmiques després de
l’ESO”
Les regidories d’Ocupació i
Educació han organitzat una
xerrada anomenada “Sortides acadèmiques després de
l’ESO” dirigida a pares i mares amb fills i filles que estiguin cursant 3r i 4t d’ESO. La
xerrada tindrà lloc el dijous 6
d’abril, a les 19h, al menjador
de l’institut Lliçà.
L’objectiu d’aquesta xerrada
és donar a conèixer a les famílies les opcions acadèmiques que tenen els seus fills i
filles al acabar l’ESO. També
esdevindrà un espai grupal
on compartir els dubtes de
les famílies i informar dels
diferents recursos dels que
es disposa al municipi per
a l’assessorament dels i les

joves i les seves famílies. De
fet, aquesta xerrada s’emmarca dins del Pla “Millorem
l’Ocupació”.
Per participar-hi, cal inscripció prèvia a través del web
municipal.

notícies de l’Ajuntament
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Resultats de la gestió de l’OMIC (2016)
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
adscrita a la regidoria de Comerç, consum turisme i empresa, atén les reclamacions i
fa de mediadora en les controvèrsies entre empreses i consumidors.
La normativa actual recull que,
per iniciar un procediment de
reclamació a través de l’OMIC,
s’ha d’haver fet prèviament
una reclamació a l’establiment
on s’ha realitzat la compra a
través del full de queixa/reclamació/denúncia. Tots els
establiments han de disposar
d’aquest full oficial de reclamacions i ho han d’informar
als consumidors a través de
cartells visibles (l’Ajuntament
disposa de fulls de reclamació
que pot proporcionar gratuïtament als establiments que ho
sol·licitin).
Les empreses de serveis bàsics (aigua, llum, gas i telefonia) proporcionen als seus
clients serveis d’atenció telefònica gratuïta o formularis
per internet. Altres empreses
de serveis (assegurances,
transports, entitats financeres,
assistencials de salut) també
proporcionen serveis d’atenció als clients. Però, en qualsevol reclamació telefònica o
per internet, el consumidor ha
de demanar o ha de quedar
registrat el número d’incidència que identifica la reclamació per a possibles accions
posteriors directament relacionades.
Tota reclamació té un termini
de 30 dies per ser contestada.
De tota manera, les reclamacions presencials en establiments o comerços poden ser
contestades en el mateix moment que es presenta.
Una reclamació consta de 3
fulls (establiment, client i administració).
Quan les respostes que donen
les empreses als clients no
són satisfactòries, es pot demanar cita a l’OMIC per rebre

orientació sobre la resposta
rebuda i iniciar, si fos necessari, el procediment de reclamació.
Les microempreses o treballadors autònoms de menys de
10 treballadors o que no facturin més de 2 milions d’euros
a l’any també poden presentar
reclamacions als serveis públics de consum.
Val a dir que l’existència de
serveis d’atenció al client per
part de les empreses facilita
en gran manera la gestió de
les reclamacions quan arriben
a l’OMIC.
Resultats de la gestió de
l’OMIC de l’any passat
Hi ha hagut un increment de
reclamacions del 36% respecte al 2015.
Del total de 199 expedients,
178 van seguir la tramitació
ordinària, la resta, 21, van ser
consultes d’atenció directa
(que no surten reflectits a la

gràfica). Tampoc hi surten reflectides les atencions telefòniques i les telemàtiques puntuals que s’atenen al moment.
Com podem veure en el gràfic:
- Les empreses de serveis bàsics (llum, gas i aigua) segueixen sent les que generen més
reclamacions, un 28% del total.
- El segon lloc l’ocupen els
operadors de telefonia, amb
un 24%.
- “Varis”, que representa un
18%, conté una varietat de
casuístiques molt àmplia: reparacions de vehicles, agències de viatges, entitats financeres, salut privada.
- “Productes”, amb un 16%,
fa referència a la compra d’automòbils, electrodomèstics,
alimentació, etc. i a les seves
garanties.
- En darrer lloc se situen les
reclamacions per Assegurances i Habitatge, amb un 7%
cadascuna.

Per a informació més detallada sobre consum, podeu consultar l’enllaç de l’OMIC del
web municipal.
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“Els Serveis Socials més a prop”

La regidoria d’Acció Social, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, ha iniciat el programa “Els Serveis Socials més a prop”
per detectar les necessitats de les persones majors de 80 anys.
La regidoria d’Acció Social desplega el programa “Els
Serveis Socials més a prop”
amb el propòsit d’identificar
situacions de risc, vulnerabilitat o aïllament social en persones de més de 80 anys.
Les persones d’aquesta edat
primer rebran una notificació
on se’ls informa de l’objectiu
del programa. Posteriorment,
rebran una trucada per acordar un dia i una hora per a una
entrevista a domicili a càrrec
d’una persona de la regidoria
d’Acció Social.
Durant la visita, s’informarà
sobre l’oferta de prestacions,

serveis i entitats socials de la
població així com de les vies
d’accés d’informació que hi ha
a la seva disposició. La visita
també comprèn una valoració
multidimensional de les necessitats de la persona.
Finalment, es fa una recomanació del seguiment requerit
per cada persona, que pot ser
urgent, a curt termini o a mig
termini, tot depenent de cada
cas.
La finalitat del programa es
detectar les necessitats actuals de les persones grans i
anticipar possibles futures necessitats de suport.

La regidoria d’Acció Social és
conscient de les necessitats
específiques de les persones
grans que viuen soles així com
de les famílies que atenen i
cuiden a una persona gran.
És doncs fonamental conèixer
els serveis que són necessaris
per afavorir la planificació de
noves polítiques socials i optimitzar els existents, tot coneixent la realitat de les persones
grans de la població.
Per més informació, podeu
adreçar-vos a la regidoria
d’Acció Social (c. de Rafael
Casanova, 8-1a planta; telèfon
93 860 72 20).

Lliçà d’Amunt commemora el Dia
Internacional de les Dones
El Pla d’Igualtat Dona-Home,
adscrit a la regidoria d’Acció
Social, va coordinar les activitats que es van organitzar a
Lliçà d’Amunt per commemo-

rar el Dia Internacional de les
Dones (8 de març), en el qual,
a més de l’Ajuntament, van col·
laborar algunes entitats locals,
a més de la Diputació i l’Institut

Català de les Dones.
L’acte institucional de commemoració d’aquesta diada va tenir lloc el mateix 8 de març a la
tarda al Parc de Can Godanya.
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Xerrada sobre les
clàusules terra
La regidoria de Comerç, consum, turisme i empresa ha organitzat una xerrada sobre les

clàusules terra que tindrà lloc
el dilluns 3 d’abril, a les 19h, a
la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Xerrada “Les clàusules terra”
Xerrada a càrrec dels experts d’associacions de consum
per la defensa dels consumidors d’entitats financeres
Dia: Dilluns 3 d’abril
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres (c. de Castelló de la Plana, 11)

Lliçà d’Amunt participa en
la manifestació a favor de
l’acollida de refugiats

El regidor de Cooperació, Antonio Polo, amb un grup de lliçanencs en la
manifestació del passat 18 de febrer a Barcelona.

notícies de l’Ajuntament
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Julià Puig, avi centenari

La Generalitat i l’Ajuntament van homenatjat, el passat 14 de febrer,
l’avi lliçanenc Julià Puig Marquès, que el passat 16 de novembre va
fer 100 anys.
L’alcalde, Ignasi Simón, i la
regidora de Gent Gran, Mariona Pedrerol, van visitar en
Julià Puig a casa seva (la masia de Can Genís) el passat
14 de febrer per felicitar-lo
pel seu centè aniversari.
L’Alcalde li va fer lliurament
de la medalla centenària
“Cent Anys de Vida” de la
Generalitat de Catalunya i li
va llegir i fer entrega d’un escrit en nom de la Consellera
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.
La regidora de Gent Gran,
Mariona Pedrerol, li va fer
lliurament d’un ram de flors

Julià Puig.

en nom de l’Ajuntament.
Julià Puig, molt agraït, va
estar acompanyat dels seus

familiars que no van voler
perdre’s aquest moment tan
emotiu.

Passejada de gent gran
La regidoria d’Esports va organitzar una passejada per a la
gent gran que realitza activitat
física al Pavelló d’Esports i als
Centres Cívics de Palaudàries
i Ca l’Artigues.
La jornada va tenir lloc el passat 23 de febrer i va comptar
amb 120 participants.
La benvinguda es va fer al
Camp de Futbol. Des d’allà, va
començar la passejada, que
va recórrer diferents indrets
del municipi (Can Bosch, Can
Ruget, Can Carreras , Torre del
Pla, Can Xicota, Can Dunyó,
etc), amb l’acompanyament
de membres de Protecció Civil
i de la Policia Local.
La passejada també va finalitzar al Camp de Futbol, on es
van realitzar una sèrie d’exercicis d’estiraments dinamitzada pels monitors.
La jornada va acabar amb refrigeri i botifarrada per a tots
els assistents.
Com que aquesta passejada
va coincidir amb la setmana

Moment de la passejada.

de Carnaval, alguns assistents
van seguir el recorregut disfressats amb el manament que

el Rei Carnestoltes havia dictat
per aquell dia: “Dona-li un aire
“rapero” al teu look”.

El Síndic de Greuges a
Lliçà d’Amunt
L’equip del Síndic de Greuges
de Catalunya es va desplaçar
a Lliçà d’Amunt el passat 8 de
març, on va atendre un total de
12 visites, que van presentar
11 queixes i van fer 2 consultes. Les problemàtiques plantejades van ser temes relacionats amb consum (electricitat,
aigua i telefonia), serveis socials, habitatge, tributari, sanitat
i funció pública, entre altres.
El Síndic té la funció d’atendre
les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la
manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració
de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els
ajuntaments, les diputacions
o els consells comarcals. Per
tant, actua com a supervisor
i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu

d’ajudar a millorar-ne el funcionament.
A més de treballar amb les
administracions, el Síndic comença a actuar també en la
supervisió de les empreses
privades que presten serveis
d’interès públic, com ara la
llum, la telefonia, l’aigua, el
gas, el servei postal, etc.
La visita, gestionada per l’Oficina Municipal d’Informació a
les Persones Consumidores
(OMIC), es va anunciar mitjançant una carta enviada a
totes les llars del municipi, per
correu electrònic a totes les
entitats locals i a través dels
mitjans de comunicació municipals (Informa’t, web i xarxes
socials).
Aquestes visites són una pràctica que es fa per tots els pobles de Catalunya amb l’objectiu d’apropar el servei a la
ciutadania.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 30 DE GENER
Adjudicació de les obres de
millora de camins rurals
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar, de manera
provisional, el contracte per a
l’execució de les obres de Millora de Camins Rurals amb aportació d’àrid reciclat, a l’empresa
Excavacions Germans Casas
SL, per un import de 29.990€
més IVA, per presentar la proposta, justificada, més econòmica.
Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut de les obres de construcció del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries
La Junta de Govern Local va
aprovar el Pla de seguretat i salut per les obres de Construcció
del Casal de la Gent Gran de
Palaudàries elaborat per Codina
Prat Valls i Arquitectes Associats
SL.
Curs de monitors de lleure per
Setmana Santa
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar la realització
del Curs de monitors del lleure
per Setmana Santa a l’Escola
Educa, per l’import de 4.300€,
per presentar la proposta més
econòmica i ajustada a les necessitats.
Projecte “Corresponsals”
La Junta de Govern Local va

aprovar la posada en marxa del
Projecte “Corresponsals” amb
un cost màxim de 1.000€.
Pla extraordinari d’assistència
financera local 2017
La Junta de Govern Local va acceptar el pagament per part de la
Diputació d’import 115.078,17€,
dins del Pla extraordinari d’assistència financera local 2017,
en concepte del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament reconegut en data 05.03.2015.
Subvencions del Catàleg de
serveis 2017 de la Diputació
La Junta de Govern Local va
aprovar 40 sol·licituds de subvenció per a actuacions de diferents regidories incloses en el
Catàleg de serveis 2017 del Pla
Xarxa de Governs Locals 20162019 de la Diputació. La Junta
de Govern Local del 13 de febrer
va aprovar 5 sol·licituds de subvenció més.
Tallers de prevenció de la violència masclista als instituts
La Junta de Govern Local va
acceptar l’ajut tècnic d’import
1.199,93€ atorgat per la Diputació, dins del Pla Xarxa de
Govern Locals 2016-2019, per
la realització de l’actuació “Tallers de prevenció de la violència
masclista a joves dels instituts
Lliçà i Hipàtia d’Alexandria”.
Conveni per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en

matèria de Serveis Socials
La Junta de Govern Local va
aprovar el contingut del Contracte programa 2016-2019 per
a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat i el
Consell Comarcal en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
a les polítiques d’igualtat.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 13 DE FEBRER
Consell d’Infants
La Junta de Govern Local va
aprovar el projecte de “Consell
d’Infants de Lliçà d’Amunt” amb
l’objecti de fomentar la participació dels infants en els afers
del municipi, promocionar els
seus drets i educar-los en el joc
democràtic, entre altres.
La mateixa Junta va aprovar un
acord entre la voluntària Adriana Francisco Grau i l’Ajuntament
per a la realització del disseny,
acompanyament i elaboració
d’aquest projecte.
Ajuts de menjador
La Junta de Govern Local va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental i l’Ajuntament
per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament
dels ajuts de menjador pel curs
escolar 2016-2017.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 20 DE FEBRER
Convocatòria per a la provisió
d’una plaça de psicòleg/a
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases de la convocatòria per proveir una plaça de
psicòleg/a interí/a adscrita a la
regidoria d’Educació.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 6 DE MARÇ
Compra de contenidors de
fracció resta
La Junta de Govern Local va
aprovar l’oferta presentada per
l’empresa Tecnosome pel subministrament de 18 contenidors
de càrrega lateral per a la recollida de fracció resta, per l’import de 11.059,40€.
Subministrament d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics
La Junta de Govern Local va
adjudicar la instal·lació d’un
punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al carrer Aliança
a l’empresa Evectra, ja que va
presentar el pressupost més
baix (10.653,22€).
Conveni per a una acció de
voluntariat a la Deixalleria de
Palaudàries
La Junta de Govern Local va
aprovar la proposta i el conveni
de col·laboració per a una acció
de voluntariat a la Deixalleria de
Palaudàries.

Adquisició de solucions d’administració digital i del contracte de manteniment
La Junta de Govern Local va
aprovar l’adquisició a l’empresa
ABS Informàtica SL-ABSIS de
diferents eines (un gestor documental i la carpeta ciutadana)
que permetin la interacció de la
ciutadania i les empreses amb
l’administració de forma electrònica amb l’objectiu de continuar amb el procés de canvi envers l’administració electrònica,
per un import de 21.622,22€.
També va aprovar el contracte
de manteniment i suport de les
aplicacions informàtiques per
un import anual de 2.301€ més
IVA.
Necessitats de desbrossament
La Junta de Govern Local va
aprovar l’informe de necessitats de desbrossament de l’any
2017, per tal de poder dimensionar els recursos necessaris per
fer aquestes tasques de manteniment d’espais verds i carrers.
Projecte Graf’Art
La Junta de Govern Local va
aprovar el Projecte Graf’Art,
promogut per la regidoria de
Joventut, amb l’objectiu de fomentar el grafit com a art urbà
i regular aquesta activitat amb
l’habilitació d’espais per tal que
s’hi pugui pintar d’una manera
controlada i cívica.
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Què ha dit la premsa?
Ajuda voluntària a
refugiats

Un grup de voluntàries de Lliçà d’Amunt és l’ajut solidari de
la família siriana que ha acollit
la població. Les dones els ajuden a integrar-se a la societat
fent-los d’intèrpret, donant-los
classes de castellà, acompanyant-los a fer tràmits de caire
social o fent-los partíceps d’activitats lúdiques i festives que
s’organitzen al poble.
Per altra banda, un total de
68 persones del Vallès Orietnal, entre les quals 4 de Lliçà
d’Amunt, han respost a la crida

de la Generalitat per trobar gent
disposada a fer de mentors als
refugiats que arribin a Catalunya i ajudar-los en el seu procés
d’integració.

Més relacions entre
els dos Vallès, però
sense fusionar
administracions

Els alcaldes del Vallès Oriental
van acordar dimecres a Montmetló impulsar un acord estratègic entre els dos Vallès per
disposar d’eines per respondre
a les necessitats compartides,

sense crear noves administracions. Sobre la taula, ja es plantegen vies per col·laborar en
política industrial, transports i
infraestrucutures, entre d’altres.

El lliçanenc
Mario Sinués, setè
a l’Open d’Espanya
de BTT
Mario Sinués, de Lliçà d’Amunt i
membre de l’Amunt T-Bikes CC,
va classificar-se en setena posició a la primera cursa de l’Open
d’Espanya de BTT, disputada a
la localitat valenciana de Xelva.

Sacrificats 380 ànecs d’una granja per la
grip aviària
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va ordenar, el passat 24
de febrer, el sacrifici dels 380
ànecs d’una granja del nostre
poble, situada a la Torre del
Pla, després de detectar-hi la
presència del virus de la grip
aviària. Aquesta granja havia
rebut ànecs de la granja de
Sant Gregori, al Gironès, on

es va detectar el primer cas.
El focus detectat era d’alta
patogenicitat (es transmet de
forma molt agressiva entre
les aus (no es transmet a les
persones)) i el sacrifici dels
ànecs es va fer afectiu el mateix dia. També es van immobilitzar i inspeccionar les aus
de granges i instal·lacions
domèstiques d’autoconsum
situades al voltant, on no es

van localitzar més animals infectats. A més, es van aplicar
restriccions a granges repartides en diversos municipis
de la comarca, on també es
van fer controls.

El SEOVT estrena canal
YouTube

Des del mes de març, el Servei d’Empresa i Ocupació de la
Vall del Tenes (SEOVT) disposa
de canal YouTube, un nou mitjà de comunicació on podreu
visualitzar els diferents programes i actuacions desenvolupades pel servei i la valoració
que fan els participants de la
seva experiència.
Des de fa més de 15 anys, el
SEOVT impulsa el desenvolupament econòmic dels municipis que constitueixen la Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall del Tenes (Bigues i Riells,
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i
Sta. Eulàlia de Ronçana).
Amb l’objectiu de generar ocupació i potenciar la competiti-

vitat de les empreses de la Vall
del Tenes, un equip de professionals especialitzat dóna suport en els àmbits d’Ocupació,
Empresa i Emprenedoria.
Des de l’inici d’any i fins a meitats de març, s’han gestionat
147 ofertes, amb una taxa de
cobertura del 70% (70 de cada
100 ofertes gestionades s’han
cobert amb la contractació de
candidats/es del SEOVT).

Primera novel·la del
lliçanenc Carlos Rivero
El lliçanenc Carlos Rivero
va publicar l’any passat la
seva primera novel·la titulada

“Agláope”; en va fer una presentació el passat mes de març
a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a
través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i
la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 -

Homenatge a Paco Tombas
El Museu Isern de Mollet (dedicat a les motocicletes) va
organitzar, el passat 18 de
febrer, una festa d’homenatge al lliçanenc Paco Tombas,
que va ser tècnic de Derbi i
especialista en motocicletes
de petita cilindrada. La festa
va reunior unes 400 persones,
entre familiars, amics, expilots
i representants de la Federació
Catalana de Motociclisme, del
Consell Comarcal i d’Ajuntaments de la comarca, com el
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, Manel

del poble

08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):

J. Torras (Bigues): del 31 de març al 6 d’abril

M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 7 al 13 d’abril

N. Salayet (Santa Eulàlia): del 14 al 20 d’abril
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 21 al 27 d’abril

P. Lozano (Bigues): del 28 d’abril al 4 de maig
Familiars, amics, expilots, mecànics i autoritats, aplegats en l’homenatge a Tombas.

Busquets. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va col·laborar en

aquest homenatge al lliçanenc
Paco Tombas.

Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)

opinió
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Grups
Municipals

L’educació pública no té protecció política. La planificació basada en el seguiment numèric, en el tancament d’escoles i aules, la

inacció davant la creixent segregació escolar, són mostres de decisions que té greus efectes sobre el deteriorament de l’escola
pública. La manca de defensa de l’educació pública és percebuda per l’esquerra social, com que els dirigents adopten mesures
de trencament social dins el mateix sector públic, convertint-se en un espai residual de formació de ciutadans que veuen els
seus barris privats dels serveis que els socialistes tan hem lluitat per tenir-los. La implicació municipal i Parlamentària del PSC

per l’educació pública local és total i això es reflecteix, entre altres, en les accions dutes a terme en el municipi i en el Parlament
en defensa de la Línia de P3 del Rosa Oriol. El pressupost de l’àrea Educació del Ajuntament té més múscul que mai i lluita per

tenir un poble educador de qualitat en tots els seus àmbits. Exigim la implicació de totes les forces polítiques en la millora de la
qualitat del sistema educatiu públic del nostre poble i posem a disposició dels ciutadans tota la nostra força.

Can Malé quedarà a disposició municipal en principi a inicis del 2018, fruit del Pla Parcial urbanístic de Can Montcau - Can Malé,
que ha concentrat totes les seves cessions per a equipaments en l’antiga seu de l’empresa Biokit.
Can Malé pot suposar per al nostre municipi una bona oportunitat d’espais per ubicar projectes molt engrescadors. Ajustar
aquest espai de 17.000 m2 a aquestes noves necessitats suposarà un esforç econòmic molt gran que hem de tenir present.
Cal que estudiem la viabilitat de cada ús i el cost de l’adaptació i el manteniment dels edificis i els espais que els envolten. Cal
determinar quins nous serveis i equipaments són realment útils i necessaris per a la ciutadania. De la mateixa manera, com a
Ajuntament, no ens podem permetre desplaçar-hi sense criteri equipaments que ja tenim, pel simple fet de voler omplir espais.
Això deixaria buits edificis que actualment tenen una funció urbana, desertitzant el seu entorn.
Cal que prenguem prudència i que les nostres decisions com a poble no limitin encara més la capacitat municipal de fer inversions. Davant d’aquesta oportunitat hem de poder quantificar per fer balanç entre què ens costa el que tenim, què ens costarà
traslladar-ho i què ens costarà tenir els equipaments allà.

Ha pasado ya un año desde que EUIA forma parte del equipo de gobierno de nuestro pueblo. Ha sido un año intenso para todos,
ya que era una situación nueva para muchos y con unos acuerdos que había que cumplir. Repasando los puntos que propiciaron

este acuerdo de gobierno, vemos como todos están realizados o iniciados. Ponemos en valor que esto es debido al compromiso
de todos los grupos políticos que lo conformamos. Somos de los que pensamos que cuando alguien forma parte de un equipo,
tiene que compartir éxitos y fracasos del mismo. Sería fácil acudir repetidamente al Informa’t o a las redes sociales y resaltar el

trabajo y proyectos que realizamos en nuestras regidorías, como si de una constante competición se tratara con nuestros compañer@s del equipo de gobierno. Pero no, no se trata de eso; se trata de gobernar para el pueblo, y no intentar ganar las elecci-

ones compitiendo entre grupos políticos que tienen que trabajar juntos por un mismo objetivo. El objetivo de EUIA estando en el
gobierno es claro: mejorar el día a día de nuestros vecin@s.

A l’avanç del Baròmetre de Febrer de 2017 del CIS els ciutadans situen com a principal problema l’atur (72,2%), com a segon la
corrupció i el frau (37,3%), en tercer lloc els problemes de índole econòmic (27,0%) i en quart els polítics en general, els partits i
la política (23,4%).
Malauradament veiem quasi a diari notícies parlant de la Gürtel, Punica, els ERES d’Andalucia, Cas Palau, Palma Arena, Pallerols .. i un llarg etc, casos grans i no tan grans que afecten principalment als grans partits de sempre i en pràcticament totes les
comunitats.
Des del Partit Demòcrata de Lliçà d’Amunt ens comprometem a la tolerància “zero” en matèria de corrupció, som els primers
interessats en què s’aclareixi qualsevol fet i que la justícia dicti la sentència que correspongui en cada cas, sense excepció i amb
la màxima celeritat possible; com a nou partit creiem en la transparència i els valors ètics; els polítics han d’estar al servei de
la gent i no per als seus propis interessos, a Lliçà ens consta que afortunadament hi ha polítics en tots els partits que treballen
seriosament per millorar la nostra vida diària.

La opinión de los Grupos Municipales publicados en el último Informa´t nos da una ligera idea de a qué nos podemos atener si
esperamos algo más serio y productivo de un Gobierno Municipal pactado en su día por PSC, ERC, ICV u CIU, sin tener en cuenta
que para gobernar solo se necesitaban 9 regidores y no 15 como los que hay cobrando de nuestro pueblo.
En el PSC hablan de un proyecto para crear el Consell d´Infants Municipal, como si nuestros hijos pudieran opinar a la hora de
diseñar nuestro pueblo. En ERC se preocupan por las Escuelas de barrio. En ICV critican a nuestro grupo político, por declaraciones que nunca hemos realizado sobre la acogida de refugiados. Y en CIU están más por la labor de ensalzar el trabajo de la
Regidoría de Deportes y de su regidor, que por otras cuestiones.
En definitiva, qué se le puede pedir más a un Gobierno Municipal que cuando les pareció bien montaron un espectáculo para
excusar su ineficacia con el eslogan de “Donem la cara”, y que se están gastando nuestro dinero en Procesos participativos. Eso
sí, sin aprobar rebajas de los Impuestos Municipales que el PP pidió para los vecinos de nuestro pueblo.
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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.

Tapadalejada 2017
La Tapadalejada de Lliçà d’Amunt
celebra aquest any la seva desena edició, encara que de manera
interrumpuda. La primera vegada
va ser a l’estiu de 1996, un acte
menor vinculat a la Festa Heretge, una festa ambientada amb el
catarisme. La Festa Heretge va
tenir només aquest any de vida,
però la Tapadalejada va triomfar.
Les primeres edicions es feien
des de diversos pobles (Llinars,
Granera, Sant Llorenç Savall...),
per carretera, amb control de policia i les aturades per prendre una
beguda i una tapa es feien a bars
del recorregut. Ja des de fa força
temps les rutes són per camins de
muntanya i les tapes estan preparades per l’organització, que, des
de fa 6 edicions, és l’Ateneu Gastronòmic de l’Aliança. Cada any
hi ha l’atractiu que la darrera tapa
és una tapa de paella al pati de
l’Ateneu. Escollim rutes de la Vall
del Tenes i voltants que no pas-

sin dels 25 o 30 km, normalment
fàcils i amples per no crear taps.
Amb aquestes premises ja es veu
que està pensada per a tothom
que sàpiga anar més o menys bé
en bici i amb un estat de forma
mínim, tot i així, ens trobem a la
Vall del Tenes, i com a tal costa
molt de trobar rutes absolutament
planeres.
Excepcionalment, en aquesta desena edició, hem volgut retre un
petit homenatge al nostre poble
i les 5 aturades les farem en diverses masies o cases pairals del
nostre poble.
Aquest any la Tapadalejada es fa
el dissabte 22 d’abril, amb sortida
des de l’Aliança a les 15.30h, hi
ha 6 aturades per fer tapa, l’arribada es calcula pels voltants de
les 20h. Preu de 10€ per socis
de l’ALiança, 15€ per no socis
i és absolutament necessari fer
inscripció anticipada doncs es
tancarà amb 200 persones. Els

Coral l’Aliança

Tapadalejada.

punts de venda són la secretaria
de l’Aliança (per socis i no socis),
el bar de l’Aliança (no socis) i la
botiga TBIkes (no socis). Aquesta
botiga fa d’espónsor i al final de
la ruta sortejarem una sèrie de regals. Més informació al tel. 93 841
45 33.
Ateneu l’Aliança

Espectacle infantil

Diumenge 30 d’abril a les 12h
a l’Ateneu l’Aliança us oferim:
DRAPS!!! Un espectacle de titelles per a nens i nenes a partir de
3 anys de la Companyia La Guilla
teatre.
En Draps, és un ésser petit i poruc, i tot un apassionat de la botànica. Un bon dia, una flor extraordinària creix al seu jardí, però per
més que busca informació no en
troba per enlloc. Per saber com
l’ha de cuidar li serà necessari
sortir del seu cau, i trobar d’on
prové aquella flor. A cada pas de
la història, en Draps trobarà nous
elements per créixer i aprendre

Qui som?
Un grup de gent diversa, units per
l’amor al cant i el desig de passarnos-ho bé i, de retruc, fer que els
altres també s’ho passin bé.
No sabem teoria musical, però
ens entusiasma cantar, que és el
que compta.
Què fem?
• assajar cada divendres al vespre
al local al darrere l’Aliança: preparar el cos, escalfar la veu, escoltar,
riure i cantar.
• preparar concerts per compartir
la música amb la gent que ens vulgui escoltar.
• participar activament en festes
del poble, com la festa anyal de
l’Aliança, Sant Jordi o les festes
de Nadal.
• una sortida a final de curs per
conèixer el país i donar-nos a
conèixer en altres indrets
• un sopar a la llum dels estels per
cantar allò que ens vingui de gust,
sense inhibicions.
Com ho fem?
Amb bon humor, respecte mutu i
amistat.
Amb qui ho fem?

Amb la Sheila, una directora increïblement engrescadora i que cada
divendres ens injecta ritme, melodies i alegria.
Quin tipus de cançons?
Tan variades que no es pot resumir: des de gòspel a tradicionals
catalanes o espanyoles, des del
Renaixement a Lluís Llach, de
cançons de bressol a havaneres,
de cançons de casa a africanes,
americanes o basques.
Qui pot venir?
Tothom a qui agradi cantar i hi pugui dedicar una hora i mitja dels
vespres de divendres.
Qui vulgui millorar la salut, el control de la respiració i l’oïda, i oblidar maldecaps.
Què has de fer si vols afegir-t’hi?
Truca’ns, vine un parell de dies a
l’assaig i decideix si vols continuar. Cap compromís!
En quant hem de col·laborar?
Per tirar endavant aquest projecte
tenim establerta una quota de 40
euros trimestrals, tres trimestres
l’any.
Coral l’Aliança

“Draps”.

del món que l’envolta.
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

L’ANC organitza una nova Arrossada per la independència el 7 de maig
El referèndum sobre la independència que el Govern i el
Parlament de Catalunya convocaran per al setembre vinent
està mobilitzant la territorial
de Lliçà d’Amunt de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
L’entitat cívica que va recollir

el testimoni de l’associació Lliçà d’Amunt Decideix organitza
una nova Arrossada popular
per la independència el proper diumenge 7 de maig, en el
marcat aire festiu d’unes ‘Jornades per la Llibertat’ que es
faran el cap de setmana del 5, 6

i 7 de maig amb diversos actes:
conferències, cinema, arrossada popular, concerts musicals,
etc. Guardeu-vos les dates! I
si voleu col·laborar amb l’ANC
del nostre poble podeu contactar-hi al correu llicadamunt@
assemblea.cat. Hi esteu tots

convidats!
Ara des de l’ANC impulsem la
campanya ‘Fem futur’, que vol
sensibilitzar la població dels
avantatges de la independència
per construir una República catalana que ens faci ser un país
digne, més just i lliure, que no

hagi de demanar permís per
existir, amb més possibilitats
per a tothom i que asseguri l’estat del benestar i un futur pròsper per als joves. Vinga, som-hi!
ANC-Lliçà d’Amunt per la independencia
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“La llum de l’abisme”

Pilot de trial

L’escola Miquel Martí i Pol va
presentar el projecte “La llum de
l’abisme”, realitzat el curs 20142015, a les Jornades TACArt de la
Universitat de Lleida.
Des de fa quatre anys, l’escola participa en el projecte Art i Escola impulsat pel centre d’Art Contemporani (AcVic) i amb la col·laboració
de la Universitat de Vic. L’objectiu
d’aquest projecte és promoure i
donar valor a l’art dins de les escoles tot relacionant la pedagogia
amb les arts contemporànies.
El passat 18 de març es va celebrar la primera edició de la Jornada TACArt, dedicada a l’intercanvi
d’experiències artístiques amb l’ús
de la tecnologia dins el món educatiu.
“La llum de l’abisme” va consistir

Sóc en Miguel Cepillo Jimenez,
visc a Lliçà d’Amunt des de tota
la vida i sóc pilot de trial des dels
7 anys.
L’any 2016 vaig aconseguir finalizar la temporada classificant-me
sots-campió de Catalunya a la
categoria Promo. Aquest any, el
meu propòsit és aconseguir el títol
del Campionat de Catalunya i, de

“La llum de l’abisme”.

en una videoacció on es gravava
els alumnes interactuant amb la
llum negra, les ombres, els sons i
les projeccions d’un fons marí en
3D que ells mateixos havien recreat en una aula.

Miguel Cepillo

Per veure tot el projecte podeu
entrar al bloc de l’escola:
http://blocs.xtec.cat/
miquelmartipolei/2015/05/
Escola Miquel Martí i Pol

L’institut Hipàtia participa en la BML
Un any més, alumnes i pares de
l’institut Hipàtia d’Alexandria s’han
apuntat a la BML, la Barcelona
Magic Line, una mobilització solidària en què es fa una caminada
per aconseguir un repte econòmic
a fi de col·laborar en l’obra social
de Sant Joan de Déu.
Davant de l’èxit de participació
a la sortida de l’any passat de
la BML, aquest curs l’institut ha
volgut formar més grups i fer-ho
extensiu als cursos de 1r a 4t
d’ESO. És per això que prop d’un
centenar de lliçanencs de l’Hipàtia han format un gran equip per
traslladar-se a Barcelona, passejar plegats i formar una gran colla
de totes les edats per una bona
causa.
Enguany, hi havia 12.000 participants, distribuïts en grups de
diferents entitats. Cada grup podia triar la ruta, de 10 a 40 km.
En el cas de Lliçà hi han participat 4 grups formats a través de
l’institut Hipàtia que han fet una
passejada de 10 quilòmetres des
de la Font Màgica de Monjuïc fins
arribar a la Catedral, que era el
punt final de trobada de tots els

moment, a la primera cursa disputada el dia 12/2/2017 a Aitona vaig
aconseguir guanyar sense cap penalització, és a dir, en 24 zones no
vaig posar cap peu a terra, la qual
cosa resulta força difícil d’aconseguir, sobretot essent el Campionat
de catalunya.

Horaris de Setmana Santa
La comunitat de la Parròquia us
convida a participar amb nosaltres
en aquestes dates tan especials
de pregària i germanor.
Diumenge de Rams, Missa i benedicció a les 12:30
Dijous Sant, 13 d’abril, Missa de la

“Santa Cena” a les 20:30
Divendres Sant, 14 d’abril, Ofici Solemne a les 12:30 i Via Crucis 19:30
Dissabte Sant, 15 d’abril, Vetlla
Pasqual 21 h.
Parròquia Sant Julià

Més activitats
CURS D’ENTRENADOR NACIONAL

Lloc: Espai Garum

De l’11 al 13 d’abril

Organitza: Espai Garum

Horari: de 9h a 14h i de 16h a 20h

participants. Paral·lelament a la
caminada, els assistents tenien
accés gratuït als equipaments de
Montjuïc i podien visitar el Poble
Espanyol, el Mnac o el Museu
Botànic, entre altres.
Gràcies a l’Hipàtia s’ha aconse-

guit un nou repte: recaptar 386€
per a qui més ho necessita i reunir professors, alumnes i pares en
una activitat lúdica.
AMPA Institut
Hipàtia d’Alexandria

Lloc: Patinòdrom

XERRADA SOBRE RECURSOS PER

Organitza: Federació Espanyola de

A LES PERSONES AMB BAIXA VISIÓ

Patinatge

A càrrec de Mercè Esteban.
Dimarts 4 d’abril

EXPOSICIÓ: “MART A PROP. 100

Hora: 10h

FOTOGRAFIES DE MART DES DE LA

Lloc: Casal de la Gent Gran

TERRA” DE MÀRIUS GÓMEZ

Organitza: Associació Casal d’Avis de

Fins al 28 d’abril

Lliçà d’Amunt
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1r aniversari de la Botiga Solidària

5a Marató Dance Fitness

GRÀCIES LLIÇÀ D’AMUNT!

Cinquena Marató Dance Fitness
a càrrec de la sufidance Susana
Rabadan, organitzada per l’AV
de Palaudalba el dia 8 d’abril a
les 18h a la pista poliesportiva, al
costat del local de l’associació de

La Botiga Solidària ha complert el
seu primer aniversari d’obertura.
Per aquest motiu volem donar les
gràcies a tots/es les persones que
han fet possible el nostre repte
amb un gran èxit, a les persones
que han fet donació d’estris, roba,
mobles, etc i també a les persones que han vingut a comprar.
Sense tots vosaltres res hagués
estat possible.
S’ha pogut ajudar a Càritas de
Lliçà amb 600 €.
De setembre a novembre, mentre
el rober de Càritas feia la reforma
del nou rober i estava tancat, s’ha
donat cobertura amb roba a les
persones que ho necessitaven.
S’ha col·laborat amb lots de joguines per a les festes de Nadal
i Reis a famílies que ho han necessitat.
Tenim conveni amb l’Ajuntament
per reciclar i vendre coses de la
deixalleria i d’aquests diners obtinguts el 20% són donacions per
ajuts a Serveis Socials; el primer
trimestre s’ha canviat aquest be-

veïns. En acabar hi haurà servei de
bar amb entrepans per recuperar
forces. Hi sou tots convidats!
Associació de Veïns de Palaudalba

Venta de roses i llibres per Sant Jordi a la Botiga Solidària.

nefici per una habitació completa
per un infant de Serveis Socials.
Seguim endavant...
La botiga Solidària és la font més
gran d’ingressos que té Lliçà
Peruanitos actualment, que ens
permet seguir endavant amb els
projectes solidaris que tenim en
marxa, a part dels ajuts econòmics que ens entren per les donacions de cooperació, Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, Ajuntament de
Lliçà de Vall i de socis.
A Perú tenim el nostre local “Co-

medor Catalunya Local Social“ on
donem cobertura tot l’any a nens
d’escassos recursos i a mares en
el taller de costura entre altres.
Us continuem esperant aquest
mes, amb la rosa solidària per
Sant Jordi i la venda de llibres.
Una abraçada a tots/es i un

GRÀCIES BEN GRAN A TOTS
VOSALTRES.
GRÀCIES LLIÇÀ D’AMUNT,
SOU ELS MILLORS.
Lliçà Peruanitos

Recomanació de llibres
Per Sant Jordi, amb motiu de la
Festa del Llibre, el Grup L’ABANS
us anima a triar i recomanar
aquests llibres que ens ajudaran a
DESCOBRIR i conèixer més i millor el nostre poble:

Sergi Serna, finalista
en el concurs de FP
“SpainSkills”

- “RECULL ONOMÀSTIC
DE LLIÇÀ D’AMUNT”.
Ens dóna a conèixer els
noms de les cases, dels
llocs i de les persones.
- “DESCOBRIM LLIÇÀ
D’AMUNT”. Ens anima
a caminar i conèixer els
espais naturals, els espais urbans i el patrimoni
religiós.
Els trobareu al Super Condis-Bassa, a La Botiga, a la Cooperativa
La Lliçanenca, a l’Herboristeria
Ungüenta, a la Copisteria Bis i al

Quiosc de la Cruïlla.
Us animem a que els trieu i que els
recomaneu, per saber el que tenim
i valorar on vivim.

Gràcies per ajudar-nos a fer poble.
Grup L’Abans

Sóc Sergi Serna, un estudiant de
fusteria de Lliçà d’Amunt que, el
passat juny de 2016, em vaig proclamar campió de Catalunya en el
concurs de FP “CatSkills”.
Al ser el guanyador de la modalitat
25 Fusteria, em vaig representar,
els passats 1, 2 i 3 de març, a Catalunya, en el concurs SpainSkills
a nivell estatal que se celebrava a
Madrid.
Vaig competir contra 11 comunitats autònomes durant 24 hores
repartides en 3 dies.
Finalment, em vaig proclamar finalista, entre els millors d’Espanya.

Vull donar mil gràcies per aquesta gran oportunitat al meu mestre
Jordi Sanchis, al Departament
d’Ensenyament de Catalunya i als
altres competidors catalans que
vam lluitar per ser els millors.
Sergi Serna Espinar
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El “Racó de Salut” a la Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres va
iniciar, el passat mes de febrer, l’espai “Racó de Salut”,
on anirà exposant, mensualment, documents relacionats
amb la temàtica del “Racó de
Salut” de l’Informa’t, elaborat
per l’Equip d’Atenció Primària

Vall del Tenes.
Durant el mes de febrer, el
Racó de Salut va aplegar llibres sobre la malaltia del Càncer (el 4 de febrer va ser el Dia
Mundial del Càncer). El mes
de març es van seleccionar
llibres sobre deixar de fumar,

Racó de Salut:
L’activitat física feta cada
setmana és bona per a totes les
edats. Es tracta de moure el cos,
fent esport o qualsevol activitat
física, si és regular i constant.
Els beneficis demostrats són:
• Redueix el risc de patir
malalties del cor, diabetis i
hipertensió arterial.
• Enforteix els músculs, ossos i
manté àgils les articulacions.
• Ens sentim millor, amb més
energia i a la vegada és relaxant,
també dormim millor.
• Ajuda a mantenir un pes
saludable, perquè regula la
gana i crema greixos i sucre.
• Ajuda la canalla a relacionarse amb els altres i a créixer més
alegres i més sans.
• Donat que ajuda a controlar els
problemes de salut esmentats,
si som constants, reduïm o
evitem la medicació i, per tant,
els seus efectes secundaris.
• Si ens movem a l’aire lliure,
coneixem millor el nostre entorn
i això ens ajuda a socialitzar-nos
amb persones afins i que viuen
a prop nostre.
Però què vol dir fer activitat
física regular?
• Persones adultes: 30 minuts.

5 o més cops a la setmana (2,5
hores a la setmana).
• Infants i gent jove: 1 hora diària
(7 hores a la setmana).
Per arribar a aquest objectiu, és
totalment vàlid anar comptant
els minuts actius que fem i
sumar-los al final del dia o la
setmana, fins i tot quan són
activitats diferents. És molt
útil i ens sorprendrà saber els
molts minuts físics que arribem
a fer durant el dia, sobretot si
ens proposem d’anar sense
cotxe per recórrer les distàncies
habituals que fem per anar a
comprar, a l’escola o la feina.
Per poder sumar minuts actius
és molt recomanable fer servir
un podòmetre o cronòmetre
del mòbil. Són molt fàcils de
fer servir i n’hi ha de molt bons
i gratuïts.
Per tant: ACUMULA
Per als que camineu, per millorar
l’efectivitat de la caminada,
podeu portar dos bastons.
D’aquesta manera, a més de les
cames, també es mou la part
superior del cos, es corregeix
la postura de la columna i
es modera la pressió sobre
turmells, genolls i malucs. I, a
més a més, crema més energia

alimentació sana i fer exercici, ja que la temàtica era la
“prevenció cardiovascular”. I,
durant aquest mes d’abril, hi
trobareu llibres sobre “activitat física”.
A part de llegir l’espai “Racó
de Salut” de l’Informa’t i de

consultar els llibres que trobareu a la biblioteca, també
us animem a remenar el prestatge virtual sobre SALUT que
trobareu a la Biblioteca Virtual
de la Diputació de Barcelona
(http://bibliotecavirtual.diba.
cat/salut).

Persona activa- persona feliç
que la caminada tradicional.
És molt important portar roba
adequada i sobretot el calçat,
així ens sentirem més còmodes,
evitarem lesions i millorarem
l’efectivitat de l’exercici. Després
ens podem canviar ràpidament
a la feina o a l’escola, si cal.
Recordeu de portar aigua.
Tenim molt a prop nostre una
ampla xarxa de rutes saludables
per fer activitat física a l’aire
lliure. Podeu consultar a la web
de l’Ajuntament i a la biblioteca
també trobareu més informació.
Més informació:
Canal Salut: canalsalut.gencat.
cat
Pla d’Activitat Física Esport i
Salut: pafes.cat
061 CatSalut Respon
Equip d’Atenció Primària Vall
del Tenes

* A la Biblioteca Ca l’Oliveres trobaràs una selecció de llibres sobre la
temàtica tractada. També pots consultar el prestatge virtual de “Salut”
que ofereix la Biblioteca virtual de la
Diputació de Barcelona. http://bibliotecavirtual.diba.cat/salut

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

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

La història i la llegenda de Sant Jordi
Què diu la història?

era jove i bella. Hi hagué ciutadans que

Sant Jordi (Diòspolis, Palestina, 270

es van oferir per reemplaçar-la, però el

– Nicomèdia, Bitínia, 303) va ser un

rei fou sever i inexorable, i amb el cor

militar romà d’origen grec convertit al

ple de dol, va dir que tant era la seva

cristianisme i mort com a màrtir per no

filla com la de qualsevol dels seus súb-

voler abjurar de la seva fe. És venerat

dits i s’avingué que fos sacrificada.

en la majoria de confessions cristianes

La donzella eixí de la ciutat i ella sole-

i en l’Islam, esdevenint un dels sants

ta s’encaminà cap al llac on residia la

més populars, especialment durant

fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i

l’edat mitjana.

afligit, mirava des de la muralla com se

De la vida del sant no se’n tenen da-

n’anava al sacrifici.

des històriques, només referències en

Però fou el cas que, quan va ésser un

multitud de llibres.

xic enllà de la muralla, se li presentà un

La tradició catòlica el fa fill de Geronci,

jove cavaller, cavalcant un cavall blanc, i

un oficial romà de Capadòcia destinat

amb una armadura tota daurada i lluent.

a Diòspolis, actual Lod (Israel). Allà, es

La donzella li digué que fugís ràpida-

casà amb una jove local, anomenada

ment, ja que per allí rondava un mons-

Policrònia, i tingueren un fill; Georgios

tre que així que el veiés se’l menjaria. El

(en català, Jordi).

cavaller li digué que no temés, que no

En arribar a la majoria d’edat, Jordi

li havia de passar res, ni a ell ni a ella,

s’allista a l’exèrcit romà, tot seguint

ja que havia vingut expressament per

els passos del seu pare. Quan tenia

combatre la fera i així alliberar del sacri-

trenta anys, el destinaren a Nicomè-

fici de la princesa, com també a la vila.

dia com a tribú i féu part de la guàrdia

La fera, va sortir de cop i volta amb gran

personal de l’emperador romà Dio-

horror de la donzella i amb gran goig

clecià.

del cavaller. Va començar una inten-

El martiri de Jordi va durar set anys

sa però breu lluita, fins que el cavaller

i durant aquests Jordi haurà mort i

li va clavar una bona estocada amb la

ressuscitat tres cops: cremat, tallat

Font amb la imatge de Sant Jordi, realitzada el 1926 per l’escultor Frederic Galcerà Alabart,

seva llança, que va deixar malferida a la

en dos per una roda d’espases i en-

al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya.

terrible bèstia. El cavaller, que era Sant

verinat. Els autors afegeixen a les

Jordi, lligà el monstre pel coll i la donà

resurreccions un seguit de turments:

Què diu la llegenda?

vila un drac ferotge i terrible, que pos-

a la donzella perquè ella mateixa la por-

cops de mall, graelles roents, sandà-

La història per la qual és conegut el

seïa les facultats de caminar, volar i ne-

tés a la ciutat, i la fera seguí tota mansa

lies amb claus, plom fos, pedres sobre

sant arreu del món és per la mort que

dar, i tenia l’alè pudent, fins al punt que

i atemorida. La llegenda explica fins i

el cap i columnes al cos, etc. Segons

va provocar al drac que pretenia men-

des de molt lluny amb les seves alena-

tot, que els habitants de la vila havien

les diferents actes, entre martiris i tur-

jar-se Cleodolinda, una preciosa don-

des enverinava l’aire, i produïa la mort

vist tota aquella gesta des de la muralla

ments, Jordi encara tenia forces per a

zella. Aquesta narració la va escriure Ia-

de tots els qui el respiraven. Era l’estrall

i que rebé amb els braços oberts a la

fer miracles a tort i a dret. Finalment

copo da Varazze al segle XII en la seva

dels ramats i de les persones i per tota

donzella i el cavaller. A la plaça major de

Jordi morí decapitat, tot i que abans

obra “La Llegenda Àuria”. Prompte es

aquella contrada regnava el terror més

la vila, els vilatans van acabar de rema-

va tenir temps de veure com els seus

va escampar per tot Europa fins a arri-

profund. Els habitants van pensar que

tar aquell ferotge animal. De la sang que

botxins eren devorats per un foc ce-

bar a tota la Corona d’Aragó.

si li donaven cada dia una persona que

en brollà, en sorgí ràpidament un roser,

lestial.

Conta la llegenda que Sant Jordi era un

li serviria de presa, no faria l’estrall a tort

amb les roses més vermelles que la

A cada versió, la passió de Sant Jordi

soldat romà nascut al Pròxim Orient i és

i a dret. Tot el veïnat va decidir de fer

princesa hagués vist mai. D’aquest ro-

guanyava en inversemblança. Final-

el gran protagonista d’una gran gesta

cada dia un sorteig entre tots els habi-

ser el jove cavaller tallà una rosa i l’oferí

ment l’any 496, el papa Gelasi pro-

cavalleresca que se situa a Líbia. Tot i

tants de la vila i que aquell que destinés

a la princesa.

mulgà un decret segons el qual l’acta

això, certa tradició catalana (Costumari

la sort seria lliurat a la fera.

martyrum de Sant Jordi passa a ser

Català de Joan Amades) la creu esde-

Així es va fer durant molt de temps i

considerada apòcrifa i desautoritzà

vinguda a la població de Montblanc

el monstre se’n devia sentir satisfet, ja

els autors. El papa pontificà: «Jordi

(Conca de Barberà); o bé no en fa cap

que deixava de fer els estralls i mal-

serà un d’aquells sants venerats pels

referència (Les Tradicions religioses de

vestats que havia fet abans. Però... vet

homes, els actes del qual només co-

Catalunya d’Agna de Valldaura).

aquí que un dia, la sort va voler que la

neixerà Déu».

Diuen que assolava els voltants de la

filla del rei fos la destinada. La princesa
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