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sumari
Lliçà d’Amunt sol·licita formació 
d’Auxiliar d’Hoteleria

L’Assemblea Jove decideix qui actuarà 
a la Nit Jove de Festa Major

I Torneig de Futbol Solidari a benefici 
del Banc d’Aliments

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

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 butlleti@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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Juny és el mes que marca la fi 
del curs escolar i de les diferents 
activitats esportives, culturals i 
educatives que es fan arreu del 
poble i, per tant, és el mes on es 
concentren la majoria de les clo-
endes i dels acomiadaments, al-
guns d’ells molt emotius, com és 
el cas dels nois i noies de 6è de 
Primària que deixen l’escola de 
tota una vida per passar a l’insti-
tut o els de 2n de Batxillerat que 
salten cap a la universitat. A tots 
vosaltres, moltes felicitats pels 
estudis realitzats i encoratjar-vos  
a seguir amb força i il·lusió en 
aquesta nova etapa formativa 
que començareu passat l’estiu.
Per altra banda, l’ensenyament 
de conductes i actituds en els 
contextos esportius-educatius 
exigeix dels agents socialitza-
dors, directes i indirectes, i la uti-
lització sistemàtica de certes ha-

bilitats. Per això, perquè l’esport 
arribi a ser un element educatiu, 
cal dotar, a totes aquelles perso-
nes que actuen com a models, 
d’estratègies, valors, destreses, 
habilitats, que beneficiïn els jo-
ves esportistes, amb l’objectiu 
de prevenir possibles comporta-
ments antiesportius.
Els joves trien practicar un es-
port fonamentalment perquè se 
senten motivats envers la seva 
pràctica, per la recerca de re-
coneixement dels seus iguals 
i sobretot per la necessitat de 
sentir-se part d’un grup. L’esport 
facilita les relació amb els altres 
i permet el desenvolupament 
de qualitats personals i socials. 
L’esport educatiu és un espai on  
els joves esportistes poden gau-
dir dels seus companys i dels 
seus adversaris i on qualsevol 
sistema de puntuació o compe-

tició ha de funcionar únicament 
com una eina per facilitar la con-
vivència i l’educació.
A partir d’aquest enfocament, 
la pràctica de l’esport pretén 
socialitzar, integrar, adaptar i 
dotar d’habilitats pro socials a 
les persones que de manera 
directa o indirecta participen en 
els contextos esportius en edat 
escolar. L’esport educatiu ha de 
formar els joves esportistes, ha 
de ser beneficiós per a la soci-
etat i ha de ser potenciat des de 
les institucions, sobre els quals 
es fonamenta la societat. Les 
activitats esportives, sobretot en 
les primeres edats, ofereixen a 
les persones la construcció de 
la seva escala de valors i del seu 
desenvolupament moral i per-
sonal. Valors com el respecte, la 
companyonia i la solidaritat han 
de  ser interioritzats i aplicats 

pels nostres joves.
I qui també ha d’aprendre i com-
partir aquests valors “olímpics” 
de la vella Grècia són els pares 
i mares que a vegades obliden 
els comportaments pro socials i 
pro esportius. Cada vegada són 
més freqüents actituds totalment 
intolerables per part dels adults. 
La xacra de la violència entre els 
pares i mares als camps espor-
tius hauria de ser fulminat i de-
nunciat.  
Per tot això, celebrem de nou la 
Nit de l’Esport, per donar valor al 
que vol dir formar part del món 
esportiu i fer alhora un reconei-
xement de l’esforç i dels mèrits 
dels nostres esportistes locals. 
Enguany, el divendres 30 de 
juny, en un nou emplaçament, la 
Piscina municipal, se celebrarà 
aquesta gran festa de l’esport, la 
gala esportiva de Lliçà d’Amunt. 

El Registre Municipal d’Entitats compta amb més d’un centenar 
d’entitats locals. En la darrera enquesta ciutadana ens hem inte-
ressat per saber si els lliçanencs i lliçanenques formen part d’al-
guna d’aquestes entitats i, en cas afirmatiu, quin tipus d’entitat.

El resultat ha estat que, de les 19 persones que han participat a 
l’enquesta, un 16% ha contestat que forma part d’alguna entitat 
cultural; un 26% ha dit que forma part d’alguna entitat veïnal; un 
16% ha contestat que forma part d’alguna entitat esportiva; un 
26% ha dit que forma part d’algun altre tipus d’entitat (educativa, 
solidària, social...); i un 16% ha triat l’opció No sap/No contesta.

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

opinió

Enquesta Ciutadana

Salutació de l’Alcalde

Forma part d’alguna entitat local? De quin tipus?
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El divendres 30 de juny tor-
narem a celebrar la festa dels 
esportistes de Lliçà d’Amunt. 
Torna la Nit de l’Esport.
La Nit de l’Esport és una festa 
de reconeixement al sacrifici i 
a l’esforç que dia a dia realit-
zen les entitats i els esportistes 
locals.
La jornada començarà a les 
20.30h amb el lliurament de 
premis pels mèrits aconseguits 
durant l’any 2016 i la tempo-
rada esportiva 2016-2017 i, 
posteriorment, l’acte esdevin-
drà social, amb un sopar a peu 
dret, que permetrà la interrela-
ció de tot el teixit esportiu de 
Lliçà d’Amunt.
Els preus, com sempre, se-
ran populars (10€) i els tiquets 
es podran comprar al Pavelló 
d’Esports i a l’OAC de l’Ajunta-
ment abans del 23 de juny.

La regidoria d’Esports us ani-
ma a participar a la gran festa 
de l’esport lliçanenc i agraeix 
la col·laboració dels patrocina-
dors que, un any més, fan cos-
tat en l’organització d’aquest 
acte.  
* S’ha creat l’etiqueta #Nitde-
lEsportLliçà per utilitzar a les 

xarxes socials en tot el referent 
a aquest esdeveniment i s’ha 
organitzat un concurs d’Insta-
gram on les tres fotos de l’ac-
te que tinguin més nombre de 
M’agrada seran premiades i 
els autors rebran abonaments 
d’1, 2 o 3 mesos per al gimnàs 
del Pavelló d’Esports.

notícies de l’Ajuntament

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

Desè aniversari de la Nit de 
l’Esport

Imatges de la Nit de l’Esport 2016.

Premis

PREMIS A ENTITATS 
ESPORTIVES I/O CLUBS 
D’ESPORTS COL·LECTIUS 

• Per ascens de categoria 
d’alguns dels equips que 
integren l’entitat i/o club (es 
donaran tants premis com 
ascensos s’hagin aconse-
guit).

• Per la consecució de 
títols com a campions de la 
categoria corresponent (es 
donaran tants premis com 
títols aconseguits).

PREMIS A ENTITATS 
ESPORTIVES I/O CLUBS 
D’ESPORTS INDIVIDUALS

• Per la consecució de 
títols com a campions de 
la modalitat de l’esport que 
practiquen (es donaran tants 
premis com persones hagin 
aconseguit títols).

• Per la consecució d’algun 
rècord a la modalitat es-
portiva que practiquen (es 
donaran tants premis com 
persones hagin aconseguit 
rècords).

PREMIS ALS VALORS ES-
PORTIUS
Cada entitat i/ o club, 
independentment d’haver 
aconseguit cap títol o cap 
ascens, presentarà una can-
didatura pels Valors Espor-
tius que representa la seva 
entitat.

 • Premi a l’entitat i/o club 
per desenvolupar una tasca 
formativa, esportiva i social 

en el municipi per esportis-
tes en edat escolar.

• Premi a l’entitat i/o club 
per la consolidació i difusió 
de Lliçà d’Amunt mitjançant 
la pràctica esportiva i pel 
desenvolupament de grans 
esdeveniments.

• Premi a l’entitat i/o club 
per desenvolupar una tasca 
important en el foment de 
l’esport femení.

• Premi a l’entitat i/o club per 
mantenir l’esperit esportiu 
en la pràctica del lleure.

PREMIS AL MÈRIT ESPOR-
TIU

• Premi a la Millor Esportista 
de l’any, que pretén signifi-
car a una esportista feme-
nina per la seva trajectòria, 
tant per la temporada objec-
te dels premis com al llarg 
de la seva carrera esportiva.

• Premi al Millor Esportista 
de l’any, que pretén sig-
nificar a aquell esportista 
masculí per la seva trajec-
tòria, tant per la temporada 
objecte dels premis com 
al llarg de la seva carrera 
esportiva.

PREMI ESPECIAL DE LA 
REGIDORIA D’ESPORT
Premi de reconeixement i 
distinció honorífica de la 
Regidoria d’Esports a la 
persona que per la seva 
trajectòria ha fet possible un 
desenvolupament de l’esport 
lliçanenc. 

En l’edició d’enguany, que coincideix amb el 10è aniversari, la Nit de 
l’Esport comptarà amb un canvi d’ubicació, a la Piscina Municipal, 
tot i mantenir el format de l’any passat. 
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4a edició del Curs de dina-
mitzadors i dinamitzadores
Els dinamitzadors i dinamitza-
dores són persones que s’en-
carreguen de muntar activitats 
per al temps d’oci i gaudeixen 
interactuant amb altres perso-
nes. 
D’edicions anteriors d’aquest 
curs va sorgir el grup Tricric, 
que col·labora activament amb 
la regidoria de Joventut, en-
carregant-se d’activitats com 
La Lliçama, jornades de jocs 
de taula, taller de menjar japo-
nès...
Si creus que t’agradaria col-
laborar en el muntatge d’acti-
vitats, apunta’t a aquest curs, 

on t’ensenyaran quin  és el rol 
del dinamitzador/a i quines són 
les claus a l’hora de dissenyar 
activitats (no està pensat per 
desenvolupar un treball remu-
nerat).
El curs és gratuït i està enfocat 
a joves a partir de 14 anys. La 
durada és de 16 hores, els dies 
11, 13, 18 i 20 de juliol, de 10h 
a 14h. 
Si s’assisteix a totes les ses-
sions i se supera una pràctica 
final, es rebrà un diploma.

1a edició del curs de premo-
nitor/a de lleure
El curs de premonitor/a de lleu-
re pretén ser una introducció al 
món del lleure educatiu, a l’ho-
ra d’exercir d’ajudant de mo-
nitor/a. També aporta nocions 
útils per a qui vulgui formar-se 
com a monitor/a de lleure a 
partir de la majoria d’edat.
Si t’agrada treballar amb in-

fants, estàs pensant a ser aju-
dant de monitor/a o vols pro-
var en l’educació en el temps 
de lleure, aquest és el teu curs. 
El curs és gratuït i està enfocat 
als joves d’entre 14 i 17 anys. 
La durada és de 12 hores, els 
dies 19, 21 i 26 de juliol, de 
10h a 14h (no està pensat per 
desenvolupar un treball remu-
nerat).

Les inscripcions per aquests 
dos cursos són del 5 de juny al 
5 de juliol al Galliner. Les pla-
ces són limitades.

notícies de l’Ajuntament

Cursos de Dinamitzadors/es i Premonitors/es
La regidoria de Joventut organitza dos cursos per a joves que vulguin col·laborar en el muntatge d’activitats o 
provar en el món del lleure educatiu.
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Ajuts de material escolar d’educació infantil, primària i secundària, 
i d’escolarització i menjador d’escoles bressol per al curs 2017-18. 
Període de presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol.

Ajuts escolars

Cal presentar i registrar la sol-
licitud en el model normalitzat, 
omplerta i signada, juntament 
amb tota la documentació 
obligatòria i complementària, 
mitjançant fotocòpia i original 
per a la seva comprovació, a 

les dependències de la regi-
doria d’Acció Social (c/. Rafel 
Casanova, 8 - 1r, telèfon 93 
860 72 20; Horari: de dilluns 
a divendres de 9 a 13 hores 
i dilluns a la tarda de 16 a 18 
hores).

La sol·licitud  es pot recollir a 
l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà (OAC), a les dependènci-
es d’Acció Social i al web de 
l’Ajuntament: www.llicamunt.
cat, on també es poden con-
sultar les bases.

Primers resultats de les 
preinscripcions escolars
La preinscripció escolar per 
al curs 2017-2018 de segon 
cicle d’educació infantil, edu-
cació primària, centres inte-
grats i educació secundària 
obligatòria va tenir lloc del 23 
de març al 4 d’abril.  
Durant aquest període, hi ha 
hagut un total de 89 alumnes 
preinscrits al curs de P3 de 
les escoles del municipi, de 
126 nens i nenes censats. Les 

escoles oferien 100 places: 
50 a l’escola Lliçà d’Amunt, 
25 a l’escola Rosa Oriol i 25 
a l’escola Martí i Pol. 
Per altra banda, hi ha hagut 
una demanda total de 139 
sol·licituds de preinscripció 
al 1r curs d’ESO entre els dos 
instituts, de 185 nois i noies 
censats. Els instituts oferien 
167 places: 60 a l’institut Hi-
pàtia i 107 a l’institut Lliçà. 

Servei Comunitari
Des de fa un temps, la Gene-
ralitat va incloure a la norma-
tiva dels instituts que tots els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO ha-
vien de complir un cert temps 
del seu currículum al servei a 
la comunitat. Aquest projecte 
es diu Servei Comunitari i els 
nostres instituts també l’han 
de complir. 
El Servei Comunitari comprèn 
una part d’aprenentatge que 
es realitzarà dins l’horari esco-
lar i un servei actiu a la comu-
nitat que es durà a terme fora 
d’aquest horari, d’acord amb 
les necessitats de l’entitat amb 
què es col·labora, on l’alum-
nat posa el seu coneixement 
i competències al servei dels 
altres i aprèn a ser un ciutadà 
des de la pràctica. Els objec-
tius d’aquest projecte són:
- Desenvolupar la competèn-
cia social i ciutadana, afavorint 
una actitud crítica i compro-
mesa davant la societat, per 
tal d’esdevenir membres ac-
tius en una societat catalana 
democràtica i participativa.
- Desenvolupar habilitats rela-
cionades amb el disseny i re-
alització de projectes i amb el 
treball d’equip.
- Donar a conèixer a l’alum-
nat i les seves famílies la xar-
xa associativa i les entitats de 

l’entorn, per tal de promoure la 
participació dels joves.
- Promoure el treball en xarxa 
entre els diferents agents edu-
catius de l’entorn.
- Donar una resposta educati-
va a les necessitats emergents 
de l’entorn escolar.
- Augmentar la participació en 
el teixit associatiu i les entitats 
de caire social per fomentar el 
compromís amb la construcció 
d’una societat més justa, co-
hesionada i arrelada al territori.

El paper de les entitats
Les entitats són imprescin-
dibles per portar a terme els 
projectes de Servei Comunita-
ri. Les entitats socials i educa-
tives són les que poden oferir 
als centres educatius, des de 
la seva activitat quotidiana, 
l’espai on desenvolupar el ser-
vei comunitari.

CRIDA A LES ENTITATS:
Si us interessa participar-hi poseu-vos en contacte amb la 
regidoria d’Educació: 938607220 / educació@llicamunt.cat

Lliçà d’Amunt sol·licita 
formació d’Auxiliar d’Hoteleria
L’Ajuntament ha demanat al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya l’autorització per començar el proper 
curs 2017-2018 un curs de PFI (Programa de Formació i Inserció) 
d’”Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració” i està pendent 
de la confirmació.

El Programa de Formació i In-
serció (PFI) s’adreça a joves no 
ocupats que compleixin com a 
mínim 16 anys d’edat i com a 
màxim 21 anys d’edat a l’ini-
ci del curs, que hagin deixat 
l’Educació Secundària Obliga-
tòria (ESO) sense obtenció del 
títol i que, en el moment d’ini-
ciar el curs, no segueixin estu-
dis en el sistema educatiu ni 
participin en altres accions de 
formació.
L’objectiu d’aquest programa 
té una triple finalitat: educati-
va, formativa i professionalit-
zadora. 
La vessant educativa i forma-
tiva del “Curs d’Auxiliar d’Ho-
teleria: cuina i serveis de res-
tauració” es duria a terme als 
espais de l’Escola de Música 
La Vall del Tenes, mentre que 
la part professionalitzadora 
es faria al Restaurant La Cruï-
lla-Portal Vell del nostre muni-
cipi.
L’inici del curs seria el 2 d’oc-
tubre i la inscripció es faria 
durant els mesos de juliol i se-
tembre. Per fer la inscripció, 
caldria demanar cita prèvia, 

trucant al telèfon 93 860 72 20 
o bé enviant un correu electrò-
nic a educació@llicamunt.cat.  

Per a més informació, us po-
deu posar en contacte amb la 
regidoria d’Educació.
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Forma’t: “Vull ser cangur” i Forma’t +16: 
“Vacances econòmiques”

Espai Jove El Galliner

INFORMACIÓ DELS RISCOS 
DEL CONSUM DE TABAC
Dijous 1 de juny
Fumes o coneixes algú que 
ho faci? Tens dubtes? Vine i 
informa’t dels riscos associats 
al consum de tabac, després 
tu mateix o mateixa ja trauràs 
conclusions.  

TARDES DE “CHILL OUT”
Divendres de juny
Vols passar una tarda tranquil-
la amb els teus amics i ami-
gues? Tots els divendres de 
juny ambientem l’era perquè 
pugueu passar les tardes de 
calor,  ben relaxats i relaxa-
des! Penjarem hamaques, hi 
haurà zona amb coixins, hi 
haurà música... 

SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 2, 9, 16 i 30 de 
juny
Vols proposar noves activitats 
per a l’Espai Jove El Galliner 
(tallers, xerrades, sortides, 
festes, projectes...? T’es-
perem totes les tardes dels 
divendres!
Vine, proposa, organitza i 
mou-te! 

T’AJUDEM A MUNTAR LES 
TEVES VACANCES!
Dilluns 5 de juny
Vols marxar de vacances i 
no saps per on començar a 
organitzar-ho?
Al Galliner t’ajudem a fer-ho. 

FORMA’T +16: VACANCES 
ECONÒMIQUES
Dimarts 6 de juny
Vine a conèixer les diferents 
opcions i recursos que tens 
per a viatjar, i gasta menys 
aquest estiu. 

TARDES CREATIVES: 
PERRUQUERIA ALTERNATIVA
Dimecres 7 de juny
Si vols aprendre a fer o ar-
reglar rastes naturals, rastes 
amb cabell sintètic, metxes 
de colors diferents i divertits, 
o xurros de fils de colors, no 
t’ho perdis! Ens posarem ven 
guapos i guapes per lluir-ho 
aquests estiu! 

FORMA’T: VULL SER 
CANGUR
Dijous 15 de juny
T’has plantejat treballar 
cuidant infants i no ho has 
fet mai? Vols que et donem 
recursos perquè milloris la 
teva tasca?  

CUINA JOVE
Dijous 29 de juny
Vols aprendre a cuinar? Un 
cop al mes realitzarem tallers 
de cuina jove, receptes fàcils 
i ràpides per cuinar sense pa-
res! Aquest mes farem galetes 
decorades amb Fondant. Vine 
a fer unes galetes personalit-
zades i originals, per regalar o 
menjar-te-les.  

TARDES CREATIVES
Dimecres 28 de juny
Vine al Galliner i passarem 
la tarda fent-nos fotografies 
divertides, amb complements, 
disfresses... el “Summer 
Time”  ja ha arribat al Galliner!

* Tots els tallers comencen a 
les 17:30h, són gratuïts, però 
cal inscripció prèvia. Pots 
inscriure’t al web espaijovega-
lliner.cat, trucant al 93 860 70 
01 o envia’ns un WhatsApp al 
673 930 937.

Reunions informatives 
sobre els Casals

La veu dels joves:    Sergi Serna 

• Reunió del Casal Jove: 
Dimecres 21 de juny a les 19h 
a la Biblioteca.

• Reunió del Casal d’Estiu: 
Dijous 22 de juny a les 19h a 
l’Escola Lliçà d’Amunt.

El Sergi Serna (19 anys) ha gua-
nyat la categoria de fusteria del 
Concurs CatSkills, el Campio-
nat de Catalunya d’estudiants 
de Formació Professional. La 
regidoria de Joventut ha volgut 
que ens expliqui què ha aportat 
aquesta experiència a la seva 
vida.
- Quant de temps fa que et de-
diques a la fusteria?
- Aquest és el tercer any. Vaig fer 
dos anys de Grau Mig de Fus-
teria i Moble, ara estic cursant 
un Grau Superior de Disseny i 
Moblament.
- Per què vas escollir la fus-
teria?
- Inicialment no volia estudiar 
fusteria. Vaig intentar estudiar un 
Cicle Formatiu d’Esports, però 
no vaig poder. Llavors vaig deci-
dir-me per la fusteria per apren-
dre un ofici.
- Quant de temps hi dediques? 
- El primer any només hi dedi-
cava les tardes, després vaig 
començar a fer encàrrecs també 
al matí. I a final de curs ja dedi-
cava molt de temps a preparar 
el concurs.
- Com va sorgir això de partici-
par del concurs CatSkills?
- Hi van els 3 millors del centre. 

Jo vaig voler participar, però en 
un concurs previ els nervis em 
van trair. Inicialment no van voler 
escollir-me, però després vaig 
demostrar que hi havia d’anar. 
Un cop al CatSkills vaig guanyar 
el concurs de Catalunya, llavors 
em vaig classificar per anar al 
SpainSkills.
- En què consisteix el concurs?
- El concurs tenia una durada 
de 13 hores i en aquell temps 
havíem de fer una peça, seguint 
uns plànols que teníem des d’un 
mes abans. Durant aquest mes 
no penses en cap altra cosa.
- Què creus que t’aportarà 
aquesta experiència?
- He après molt preparant els 
concursos; m’he pogut conèixer 

a mi mateix, a organitzar-me i 
saber fins on puc arribar. També 
m’emporto l’experiència que he 
viscut amb d’altres companys. 
Tots els participants hem fet 
molta pinya i ens donàvem su-
port els uns als altres. També he 
conegut molts professionals del 
sector. He fet molts contactes 
amb professionals i empreses. 
- Quan acabis això, què?
- M’agradaria molt ser interiorista 
i fer un Màster. He passat de ser 
mal estudiant a voler fer un Màs-
ter! Ara he creat un perfil a Ins-
tagram (@your_nature_wood) on 
vaig penjant les coses que faig.

Pots llegir l’entrevista completa a: 
www.espaijovegalliner.cat 

La regidoria de Joventut con-
tinua amb el projecte Forma’t i 
Forma’t + 16 amb una  temàtica 
diferent cada mes. Aquest pro-
jecte pretén donar informació 
actualitzada i útil als joves del 
municipi, a través de tallers for-
matius teòrics i pràctics, on es 
parla de diferents temes d’inte-
rès: estudis, recerca de feina, 
participació, salut, etc., temes 
a petició dels joves i adaptats a 
l’alumnat que realitza els tallers.
Aquest mes, per als més joves, 
amb el Forma’t “Vull ser can-
gur”, s’ensenyaran quins són 
els aspectes bàsics que s’han 

de tenir en compte a l’hora de 
tenir cura dels infants (higiene, 
àpats, accidents, etc). També 
es treballarà la part més lúdica, 
on s’ensenyarà a explicar con-
tes, jocs i activitats per gaudir 
del lleure. El taller es realitzarà 
el dijous 15 de juny a les 17.30h 
a l’Espai Jove el Galliner.
I, de cara a les vacances, s’ha 
preparat el Forma’t +16 “Va-
cances econòmiques”, on es 
parlarà de diverses maneres 
de guanyar diners i viatjar al-
hora (camps de treball, feines 
d’Aupair, etc.) o viatjar econò-
micament estalviant en trans-

port, allotjament i manutenció. 
Aquest taller es realitzarà el di-
marts 6 de juny a les 17.30h  a 
la sala multimèdia de la Biblio-
teca de Ca l’Oliveres. 
Per assistir als tallers cal apun-
tar-se prèviament de forma pre-
sencial o per telèfon (ja que hi 
ha places limitades). 
Qui ho consideri oportú podrà 
demanar hora per un assesso-
rament personalitzat. 
I, el Punt d’Informació Juvenil 
oferirà, com sempre, la carte-
llera actualitzada, fent especial 
èmfasi en temes d’estudis du-
rant tot el mes. 
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Rapsusklei i Pure Nigga, a la 
Nit Jove de Festa Major 2017

La regidoria de Joventut va 
celebrar, el passat 6 d’abril, la 
tercera fase del procés parti-
cipatiu ‘La nit jove de Festa 
Major la muntes tu!’ amb una 
assemblea oberta per decidir 
com serà la primera nit de Fes-
ta Major 2017. 
El procés consultiu s’ha de-
senvolupat en tres fases: en 
primer lloc, durant el mes de 
març, es van recollir propos-
tes musicals a través d’un for-
mulari online habilitat al web 
de l’Espai Jove El Galliner; un 
cop rebudes les propostes, 
el personal de la regidoria de 
Joventut va comprovar la via-
bilitat econòmica i la disponi-
bilitat dels artistes proposats; 
i en tercer lloc es va portar a 
terme l’esmenada assemblea 
en la qual els joves assistents 
van poder escollir, segons les 
seves preferències, entre les 
següents propostes:
- FM VERSIONS: Grup gua-
nyador Contraband + Ragga-
tunning + Punxa discos
- FM JAMAICAN NIGHT: Grup 

guanyador Contraband + Ro-
mesko Selectors + Dread Fyah 
+ Pure Nigga + Luv Messen-
ger + Attitude Dancehall Crew 
(Dancers).
- FM URBAN NIGHT: Grup 
guanyador Contraband + Rap-
susklei + Pure Nigga + Dj
- FM ELECTRONIC NIGHT: 
Grup guanyador Contraband + 
Du’art + Paula Cazenave
Finalment, els joves assistents 

van decidir, mitjançant votació, 
que la ‘FM Urban Night’ és la 
millor proposta per començar 
la Festa Major de Lliçà d’Amunt 
2017, que tindrà lloc el diven-
dres 8 de setembre. Aquesta 
proposta inclou en primer lloc 
el grup de música guanyador 
del concurs de bandes Con-
traband, un concert de Pure 
Nigga, seguit de Rapsusklei, i 
un DJ per acabar la nit.

L’Assemblea Jove decideix que Rapsusklei i Pure Nigga protagonitzin 
la Nit Jove de Festa Major 2017. 

Tercera fase del procés participatiu, una assemblea oberta. 

Slap, guanyador del 
Contraband

Survival Zombie

Monogràfic de Twerking

El grup de música Slap va 
ser el guanyador del primer 
concurs de bandes de músi-
ca juvenils de Lliçà d’Amunt, 
el Contraband, organitzat per 
un grup de joves del munici-
pi, dins del projecte de Pres-
supostos Participatius de la 
regidoria de Joventut, i amb 
la col·laboració de l’ateneu 
L’Aliança.
Police Line, Mediterrània 
Band, Tirant Lo Band, Con-

fiscat, D-Rumba, La Cabaña, 
Pillats per Banda i Slap són 
les 8 bandes de música for-
mades per gent jove ama-
teur, tots i totes menors de 
30 anys, que van participar 
en el Contraband, els ves-
pres de dos divendres i dos 
dissabtes del mes d’abril, a 
l’ateneu l’Aliança. 
El premi pel grup guanyador, 
Slap, és l’oportunitat d’es-
tar en un estudi professional 

de gravació, a Guisla studi, 
i gravar durant 10 hores, a 
més  de poder tocar profes-
sionalment en un escenari 
dins de la cartellera d’actua-
cions de la Nit Jove de Festa 
Major. 
El premi per la segona banda 
classificada, La Cabaña, és 
un xec de 300€ bescanviable 
per material musical i tècnic 
a la botiga Cau de Músics de 
Granollers.

L’Ajuntament vol fomentar l’ús 
i la participació dels i les joves 
en els centres cívics del muni-
cipi. Per això, les regidories de 
Centres Cívics i de Joventut 
han organitzat un Monogrà-
fic de Twerking per a joves al 
Centre Cívic Ca l’Artigues. 
Si t’agrada ballar i tens entre 
12 (1r d’ESO) i 30 anys, durant 
el mes de juny es farà un  Mo-
nogràfic de Twerking, perquè 
el jovent pugui aprendre el ball 
que està de moda en aquest 
moments.  
Les classes seran impartides 
per Annette, una professora 

experta en aquest estil de ball 
i ballarina d’Attitude Danceha-
ll Crew.
Dies: 5, 12, 19 i 26 de juny (4 
sessions)
Horari:  de 18h a 19h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Arti-
gues
Preu: Gratuït
Inscripcions: Les places són 
limitades i per participar-hi us 
heu d’apuntar el primer dia, el 
dilluns 5 de juny. Per fer la ins-
cripció s’haurà d’omplir una 
autorització; si sou menors 
d’edat l’han d’omplir els vos-
tres pares i mares. 

Atenció, notícia d’última hora! 
Els zombies han pres els car-
rers i algunes cases del poble! 
Sí, sí, zombies! 
Vine a demostrar la teva mes-
tria com a supervivent al nos-
tre Survival Zombie. 
I si ets zombie també tens una 
cita amb nosaltres per  ense-
nyar a la resta de zombies que 
ets el millor caçant supervi-
vents. 
Si vas néixer entre els anys 
1987 i 2001, quedem el proper 
divendres 7 de juliol al Pinar de 
la Riera. 
Aforament limitat a 80 perso-
nes (60 supervivents i 20 zom-
bies).
Pots inscriure’t fins al diven-
dres 30 de juny. 

Més informació, bases de l’ac-
tivitat i inscripcions a la pàgina 
de Tricric:
tricric.wixsite.com/tricric

La segona banda classificada va ser La Cabaña. 
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Final de temporada de les 
activitats infantils de la 
Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres ha programat dues activitats per cloure 
la temporada de “Niu de paraules”, “Contes al vol” i “Taller creatiu”.
Com a activitat final de “Niu 
de paraules” i “Contes al 
vol”, el dissabte 3 de juny 
a les 11h podreu gaudir de 
l’espectacle “Pianíssimo”  de 
Jeep Gasulla, titellaire, músic 
i actor.
Un titella toca el piano amb 
els peus, un pop toca la ba-
teria, el Sr. Baix és el baixista 
més alt de tota la comarca, 
un pallasso toca el saxo, un 
pagès toca la guitarra, un 
drac no pot deixar de ballar... 
Entre conte i cançó, en Jeep 
Gasulla introdueix d’una for-
ma divertida els instruments 
musicals i les seves famílies. 
Una activitat fresca, lúdica i 

pedagògica adreçada a tots 
els públics, a partir d’1 any.
I el dimarts 20 de juny a les 
17:30h per finalitzar l’activi-

tat “Taller creatiu”, tindrem 
una tarda de jocs tradicionals 
a l’era de la biblioteca amb 
coca i xocolata per a tothom.

“Bellesa Invisible” de Júlia 
Cantos
Durant el mes de juny, a la planta 1 de la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
trobareu l’exposició “Bellesa Invisible” de la lliçanenca Júlia Cantos.
La passió de la lliçanenca Júlia 
Cantos és la macro fotografia, 
i a través d’ella capta uns és-
sers diminuts, gairebé imper-
ceptibles, gairebé invisibles, 
com són els insectes.
Sóc conscient que aquest és 
un tipus de fotografia que pot-
ser per algunes persones sigui 
poc atractiu, per això inten-
to que les meves fotografies 
no sigui només un “retrat del 
bitxo” sense res més. Intento 
copsar l’atmosfera en la qual 
es mouen, una realitat petita, 
tot intentant reflectir el conjunt 
de la bellesa del subjecte i el 
medi immediat que l´envolta i 
on es desenvolupa.
A través de les fotografies de 
la Júlia ens aproparem al món i 
a la bellesa dels insectes.

El Local Social de Ca 
l’Artigues, un espai per a 
tothom 
Un cop finalitzat el concurs 
públic per a l’explotació del 
Bar del Local Social de Ca 
l’Artigues,  el nou adjudicatari 
va posar en marxa el servei el 
passat mes de febrer. 
El Local Social és un espai de 
relació veïnal que acull dife-
rents tipus d’activitats adre-
çades al màxim de persones 
possible. El bar està pensat 
com un servei complemen-
tar-hi però alhora com un ele-
ment dinamitzador. 
El nou adjudicatari del servei 
de bar va presentar un projec-
te que facilita que tothom, fins 
i tot col·lectius que abans no 
utilitzaven el local social, ara hi 
accedeixin i es puguin fer seu 
aquest espai social i relacional.
L’Ajuntament ha apostat per 

aquest projecte amb l’objectiu 
de millorar l’oferta sociocul-
tural del local social, les rela-
cions veïnals i intergeneraci-
onals, i aconseguir una millor 
cohesió social entre el veïnat 
de la zona. 
Fins ara, el col·lectiu de la gent 
gran era el que més utilitzava 
el local social. Alguns usuaris 
i usuàries podien pensar, errò-
niament, que el local social era 
un espai exclusiu per a la gent 
gran. L’Ajuntament vol deixar 
clar que aquest local social 
mai ha tingut la consideració 
d’un casal de gent gran i que 
l’objectiu de l’administració lo-
cal és obrir-lo a altres col·lec-
tius que n’han fet demanda, 
sense deixar d’atendre, és clar, 
a les persones grans.

Com cada any, al mes de juny 
els Centres Cívics Municipals 
celebren una festa de cloen-
da de les activitats que s’hi 
han fet durant la temporada. 
En aquesta festa, les entitats, 
col·lectius i grups d’usuaris i 
usuàries fan exposicions de 
treballs dels tallers (pintura, 
costura, manualitats, patc-
hwork...) a l’interior del cen-

tre cívic i exhibicions dels 
cursos (ball, gimnàstica, 
ioga...) a l’exterior.
Dates i horaris de les cloen-
des:
- Centre Cívic Ca L’Artigues: 
divendres 9 de juny a partir 
de les les 17h
- Centre Cívic Palaudàries: 
divendres 16 de juny a partir 
de les les 17h.

Festa de cloenda d’activitats 
als Centres Cívics
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L’Ajuntament i la Comissió 
del Sopar de les Àvies convi-
den totes les àvies del poble 
a participar en el 31è Sopar 
de les Àvies, que tindrà lloc 
el divendres 8 de setembre a 
la plaça de Catalunya, en el 
marc de la Festa Major. 
Com en els darrers anys i com 
a mesura d’estalvi, no s’han 
enviat les més de 1.000 cartes 
que s’enviaven a totes les do-
nes a partir de 55 anys inscri-
tes al Padró d’habitants i pos-
sibles àvies. La crida es fa a 
través dels mitjans de  comu-
nicació municipals. Les àvies 
que vulguin participar-hi, per 
tal de formalitzar la inscripció, 
han d’omplir una butlleta que 
trobaran a l’OAC de l’Ajunta-
ment, al Casal de la Gent Gran 
i als Centres Cívics de Ca l’Ar-
tigues i de Palaudàries, en els 
seus respectius horaris. Un 
cop emplenada aquesta but-

lleta, han de dipositar-la a les 
urnes que hi haurà als espais 
esmentats, entre el dilluns 5 i  
el divendres 16 de juny. 
Les àvies que participen al 
Sopar de les Àvies han de cui-
nar una cassola per a 10 per-
sones, en funció de les seves 
especialitats o preferències. 
Les cassoles que cuinin les 
àvies formaran part dels di-
versos elements culinaris que 
degustaran més de cinc-cen-
tes persones agermanades en 
aquest sopar. El primer plat i 
les postres aniran a càrrec de 
l’organització.

L’Ajuntament es fa càrrec de 
la despesa de la matèria pri-
ma, a més de convidar les 
àvies cuineres gratuïtament 
al sopar. Durant la resta de 
l’any, amb les àvies que hi 
han participat es fan diver-
ses trobades, un berenar, una 
excursió... amb l’objectiu de 
mantenir el contacte i d’apor-
tar noves idees per a prope-
res edicions del Sopar de les 
Àvies.
Si necessiteu més informació 
podeu posar-vos en contacte 
amb la regidoria de Cultura 
trucant al tel. 938415225. 

notícies de l’Ajuntament

I Torneig de Futbol Solidari
Les regidories d’Acció Social i Esports han organitzat el I Torneig de 
futbol solidari, una iniciativa dels joves de l’Espai Creix que té per 
objectiu recaptar aliments per al Banc d’Aliments.
Aquest torneig tindrà lloc el dis-
sabte 3 de juny al Parc de Can 
Godanya. Al matí, a les 10h, juga-
ran els grups benjamí i aleví, de 
3r a 6è de Primària. A la tarda, a 
les 17h, jugaran els grups infan-
til, cadet, juvenil i veterà, d’ESO i 
adults. 
Es distribuïrà entrepà, aigua i frui-
ta, i es donarà un petit obsequi a 
tots els participants. 
Per participar-hi calia inscriure’s 
prèviament. La inscripció no tenia 
un cost econòmic però es dema-
naven 2 kg de menjar per donar 
al Banc d’Aliments (llet, sucre, 
llegums, xocolata...), que s’hi farà 
arribar el mateix dia del torneig.  

Xerrada sobre la prevenció 
d’accidents a la llar
La regidoria de Salut, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, ha organitzat una xer-
rada adreçada a gent gran sobre 
la prevenció dels accidents a la 
llar. L’objectiu de la xerrada és 
preveni i saber actuar correcta-
ment davant d’una emergència 
domèstica; aprendre les mesu-
res adequades en cada actuació 
de risc al domicili; i aprendre a 
donar resposta davant d’un ac-
cident. 
La xerrada tindrà lloc el dijous 15 
de juny, a les 17h, al Centre Cívic 
Palaudàries. 

Tindrà una durada de dues hores 
i constarà d’una part explicativa i 
una part participativa d’intercan-
vi d’opinions.  
Els continguts concrets que es 
tractaran seran:
- Diferents riscos segons els es-
pais d’un domicili (cuina, bany, 
dormitori, menjador...).
- Accidents més freqüents a la 
llar: mesures preventives, correc-
ta manipulació d’aparells i actu-
acions segons la seva gravetat.
- Elements imprescindibles en 
una farmaciola domèstica.
- La teleassistència.

Veredicte del V Concurs de 
punts de llibre
L’Aleix Martínez, la Mireia Por-
queras i l’Eva Guerrero van ser 
els guanyadors del V Concurs 
de punts de llibre, convocat per 
la regidoria de Cultura amb mo-
tiu de la festivitat de Sant Jordi.
La temàtica d’aquesta edició era 
lliure, però havia d’estar relacio-
nada amb Sant Jordi. El concurs 
constava de quatre categories 
segons les edats dels partici-
pants; les persones premiades 
van ser:
Categoria de 5 a 8 anys: Aleix 
Martínez Muñoz, 7 anys
Categoria de 9 a 11 anys: Mireia 
Porqueras Maudes, 10 anys

Categoria de 12 a 17 anys: Eva 
Guerrero Robles, 14 anys
Categoria de 18 a 30 anys: 
aquesta categoria va quedar de-
serta per manca de participació.
Les persones guanyadores van 
obtenir entrades per a diferents 
parcs d’atraccions i un lot de 
material de dibuix, en funció 
de la categoria, a més els seus 
dibuixos seran punts de llibre 
que es donaran en el servei de 
préstec de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres.
Amb tots els punts presentats 
es va fer una exposició a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres. 

Vols cuinar en el Sopar de les Àvies?

Edició de l’any passat del Sopar de les Àvies. 
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A finals d’abril van finalitzar les 
obres de millora de diversos 
camins rurals del municipi, que 
es van iniciar el passat mes de 
febrer.
En concret, les tasques han 
consistit a repassar el ferm exis-
tent amb motoanivelladora; la 
formació de trenques, cunetes 
i pendents longitudinals i trans-
versals; i finalment, l’anivellació i 
compactació de la capa d’àrids.
La relació de camins arranjats 
és la següent: de Les Torres, Ca 
l’Aguilar, Can Pedrós, Can Perit-

xo, Can Genís, Can Xicota, de 
Can Xicota a Granollers, Can Vi-
nyeta, Can Teixidor, Camí Antic 
de Caldes i Can Bosc.
Les feines d’arranjament es van 
adjudicar per Junta de Govern 
Local a l’empresa Excavacions 
Germans Casas S, per un im-
port total de 29.990€ més IVA.

“Fem-la petar” en català
La biblioteca ofereix un grup de conversa per practicar català.
Des del mes d’abril que la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres torna a 
tenir el grup de conversa en 
català “Fem-la petar” adreçat 
a totes aquelles persones que 
vulguin practicar el català i uti-
litzar-lo en el seu dia a dia. 
En aquests moments, el grup 
compta amb 8 persones in-
teressades en parlar català, 
i està dinamitzat per la Sílvia, 
una voluntària del programa 
Voluntariat per la Llengua, la 
qual proposa diferents temà-
tiques a conversar en català. 
Des de la biblioteca es propor-
cionen materials de suport per 
al bon ús de la llengua catala-
na. 
Les persones que hi estiguin 
interessades cal que contactin 
amb la biblioteca per fer la ins-
cripció. 

“Instants musicals”amb 
bombons
Aquest mes hi haurà la darrera sessió de la temporada. 
El mes de juny es farà la dar-
rera sessió dels “Instants mu-
sicals” d’aquesta temporada, 
unes breus audicions musicals 
que hem tingut des del mes de 
febrer i que han anat a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes. 
En aquestes quatre sessions 
hem pogut escoltar un duet de 
guitarres, un duet de flautes, 
un piano elèctric i un duet de 
clarinets. 
I per posar el punt i final a 
aquesta activitat, dimarts 6 de 
juny, a les 18h, tornarem a es-
coltar alumnes de l’escola de 
música i es repartiran bombons 
entre els assistents a l’audició.

Biblioteca Ca l’Oliveres

SERVEI DE SALA D’ESTUDI 
Fins al 18 de juny
Horari: dissabtes de 16h a 
20h i diumenges de 10h a 14h
Lloc: sala d’actes

EXPOSICIÓ: “BELLESA 
INVISIBLE” 
Juny
A través de les fotografies 
fetes per la lliçanenca Júlia 
Cantos, ens aproparem al 
món i a la bellesa dels insec-
tes. 

CLUB DE LECTURA PER A 
JOVES “DEIXA’M LLEGIR!”:
Dijous 1 de juny
Tertúlia i berenar amb l’autor 
local Lluís Oliván. Parlarem de 
la seva novel·la “El guardián 
de las hogueras”. A càrrec de 
Joana Moreno i Laura Bartui-
lli. Si tens entre 11 i 15 anys, 
t’agrada llegir i vols passar 
una bona estona, informa’t 
a la Biblioteca. Cada primer 
dijous de mes.
Hora: 18h

ACTIVITAT INFANTIL: “PIA-
NÍSSIMO”
Dissabte 3 de juny
Un titella toca el piano amb 
els peus, un pop toca la ba-
teria, el Sr. Baix és el baixista 
més alt de tota la comarca, 

un pallasso toca el saxo, un 
pagès toca la guitarra, un 
drac no pot deixar de ballar... 
A càrrec de Jeep Gasulla. 
Adreçat a infants d’1 any en 
endavant.
Hora: 11h

INSTANTS MUSICALS
Dimarts 6 de juny
A càrrec d’alumnes de l’Es-
cola de Música de la Vall del 
Tenes. Audició musical de 
20 minuts de durada, on els 
alumnes de l’escola de mú-
sica toquen diferents peces i 
instruments. Al final de l’au-
dició es repartiran bombons 
entre els assistents. 
Hora: 18h

CLUB DE LECTURA PER A 
ADULTS
Dimarts 6 de juny
Tertúlia de la novel·la “El cielo 
es azul, la tierra blanca” de 
Hiromi Kawakami. 
Hora: 18.30h

TALLER CREATIU: “JOCS A 
L’ERA DE LA BIBLIOTECA”
Dimarts 20 de juny
Jugarem als jocs tradicionals 
a l’era de la Biblioteca i en 
acabar hi haurà berenar per a 
tothom. 
Hora: 17.30h

notícies de l’Ajuntament

Arranjament de camins 
rurals
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Finalitzades les obres 
de renovació de les 
canonades d’abastament 
d’aigua dels carrers 
Anselm Clavé i Tenes

Millora del clavegueram

Pavimentació del nucli antic

A banda de la pavimentació 
prevista, aquestes obres con-
templen el soterrament parcial 
del cablejat aeri en el tram infe-
rior del carrer Major fins al car-
rer de Sant Julià. En el moment 
d’iniciar les obres, l’Ajunta-
ment estava pendent de rebre 
l’autorització de la companyia 
elèctrica Endesa per al despla-
çament de les línies. A l’espe-
ra d’aquesta autorització i per 
tal de no endarrerir les obres, 
aquestes es van iniciar pel car-
rer de Mossèn Blancafort, que 
estarà tallat al trànsit de vehi-
cles fins a la finalització de les 
mateixes.
Les fases i els terminis d’exe-
cució previstos són els se-

güents:
1ª fase: del 24 d’abril al 9 de 
juny:
Carrer de Mossèn Blancafort, 
Plaça de la Font i Tram superior 
del carrer Major.
2ª fase: del 12 de juny fins a fi-
nalitzar les obres:
Tram inferior del carrer Major i 
Carrer de Sant Julià.
Per a l’estacionament de vehi-

cles es poden utilitzar totes les 
zones habilitades al nucli urbà, 
com els aparcaments del car-
rer de l’Aliança, de l’Esplai, del 
carrer del Torrent Merdanç, etc.
La Mesa de contractació va 
adjudicar l’obra a l’empresa 
Obres Ortuño SL per un import 
de 135.100 euros més IVA i un 
termini d’execució de quatre 
mesos. 

A finals d’abril es van iniciar les obres de pavimentació del nucli 
antic, que afecten els carrers Major, Mossèn Blancafort i Sant Julià, 
i la plaça de la Font.

Obres de pavimentació del nucli antic. 

L’Ajuntament fa millores a la xarxa de clavegueram del municipi a la 
zona del carrer d’en Bosc, al nucli urbà. 

Obres de millora del clavegueram al carrer d’en Bosc. 

Els treballs es van iniciar a la 
zona del pou de registre de 
la pollancreda i han seguit 
pel mateix carrer d’en Bosc 
fins a la cruïlla amb el camí 
de Can Carreres. També es 
farà un tram de claveguera al 
camí de Can Roget.
L’actuació preveu la instal-
lació d’un tub de polietilè de 
350 mil·límetres de diàmetre 
amb diversos pous de regis-
tre i connexions als habitat-
ges. Posteriorment, es re-
omplirà, es compactarà i s’hi 
col·locarà una capa d’asfalt 
de 5 cm de gruix.
El camí de Can Bosc s’ha 
adequat com alternativa per 
al pas de vehicles durant 
les obres, que està previst 
que s’allarguin durant uns 
dos mesos. Estan execu-
tades per l’empresa Obres 
i Paviments Llobet i tenen 
un pressupost de gairebé 
40.000 euros. 

Ja han finalitzat les obres de re-
novació de la xarxa d’aigua del 
carrer del Tenes i part del carrer 
d’Anselm Clavé. I, donat el mal 
estat en que va quedar el pavi-
ment del carrer del Tenes, tam-
bé s’ha reasfaltat completa-
ment el tram superior d’aquest 
carrer, entre Folch i Torres i la 
carretera. Amb aquesta actu-
ació queda pràcticament aca-
bat el Pla d’Inversions d’Aigua 
2016, del qual falten un parell 
de petites accions, i ja s’està 
treballant en els detalls del PIA 
2017. 
D’aquesta manera es fa efecti-
va la separació de l’abastament 
d’aigua del centre urbà del 
de Can Xicota i la baixada de 
pressió de servei a tot el centre 
urbà. 
A falta de fer el tancament de-
finitiu del capítol econòmic, 
l’obra ha representat una in-
versió total aproximada de 
200.000 €. 
Cal dir que la posada en marxa 
de la xarxa de distribució d’ai-
gua ha presentat moltes com-
plicacions en el seu tram final, 

la connexió a les canonades 
existents de l’avinguda dels 
Països Catalans, especialment 
la dels números senars entre 
Tenes i València. Les manipu-
lacions efectuades han tensio-
nat molt la canonada en aquest 
tram, evidenciant el seu mal es-
tat amb diverses avaries recur-
rents en molt poc temps. Des 
del servei d’abastament s’està 
valorant la possibilitat de rea-
litzar una obra d’urgència per 
substituir aquest tram. 
La inversió en renovació de ca-
nonades i altres actuacions a 
la xarxa d’aigua realitzada en 
els darrers trimestres comença 
a rendir resultats, ja que s’ha 
aconseguit revertir la tendència 
creixent en el número d’avaries 
dels darrers anys, i el 2016 hi va 
haver un 32% menys d’avaries 
que l’any anterior. Tot i així, les 
xifres d’incidències encara són 
massa elevades, però “el com-
promís de l’Ajuntament per se-
guir invertint per millorar la xar-
xa d’aigua és total”, comenta 
Iban Martínez, regidor de Com-
panyies de Serveis.

Número d’avaries per trimestre
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El període d’activitat del mosquit 
tigre a Catalunya comprèn des del 
mes de maig fins al mes de novem-
bre. El més efectiu per controlar la 
plaga d’aquest mosquit és evitar la 
posta d’ous i el creixement de les 
seves larves aquàtiques, i eliminar 
tots els punts d’aigua on pot créi-
xer.
Característiques
El mosquit tigre adult fa entre 2 i 
10 mm. Se’l reconeix per les ratlles 
blanques al cap i al cos. Els ous i 
les larves viuen en petites mas-
ses d’aigua estancada, en àrees 
exteriors, properes a la presència 
humana. No els agrada posar els 
ous en aigües en moviment ni en 
masses d’aigua grans. Volen no-
més fins a uns 400 metres del lloc 
de cria. 
És actiu sobretot de dia i princi-
palment a l’exterior de les cases, i 
s’amaga en àrees ombrívoles. 
Efectes
L’efecte negatiu d’aquesta espècie 
sobre la població és una pèrdua de 
la qualitat de vida a causa de les 
nombroses picades i, encara que 
els riscos sanitaris per transmis-
sió de malalties són molt reduïts, 
no són absents, ja que a Itàlia es 
va detectar un brot de Chikungu-
nya, malaltia que té com a vector 
el mosquit tigre asiàtic. El virus del 
Zika també es pot contagiar a tra-
vés d’aquest mosquit. Existeix el 
risc d’altres danys econòmics in-
directes sobre el turisme, l’activitat 
industrial o el mercat immobiliari, 
així com la incidència ambiental 
sobre la biodiversitat, per despla-
çament d’espècies autòctones.
Prevenció
La prevenció és el millor mètode 
de control d’aquest mosquit. El 
més important i efectiu és evitar la 
posta d’ous i el creixement de les 
seves larves aquàtiques, i elimi-
nar tots els punts d’aigua on pot 

créixer. L’aplicació d’insecticides 
sobre el mosquit adult no és un 
mètode eficaç per controlar-ne la 
plaga. Per això, cal evitar les acu-
mulacions d’agua a casa:
- Buidar dos cops per setmana els 
recipients de l’exterior que puguin 
acumular aigua: joguines, cen-
drers, gerros, galledes, plats sota 
els testos, plats d’animals domès-
tics, piscines de plàstic, etc. 
- Buidar dos cops per setmana o 
tapar amb tela mosquitera espessa 
els safareigs i les basses petites. 
- Evitar acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals de 
desguassos.
- Evitar els forats i les depressions 
del terra on es pugui acumular ai-
gua i tapar els forats dels troncs 
d’arbres omplint-los de sorra. 
- Eliminar l’aigua dels recipients on 
trobem larves del mosquit.
Podem evitar l’entrada del mosquit 
als edificis instal·lant teles mosqui-
teres que n’impedeixin el pas per 
finestres, portes i altres obertures.
Per evitar les picades és recoma-
nable que porteu roba de màniga 
llarga i pantalons llargs (millor si 
són de color clar), així com mitjons. 
Per curar les picades renteu i des-
infecteu bé la zona de la picada. El 
tractament és simptomàtic; en cas 
que persisteixin les molèsties con-
sulteu el vostre metge.
Si opteu per utilitzar un repel·lent 
cal:
- Fer-lo servir només a l’exterior i 
durant el temps necessari, i com-
plir estrictament les instruccions 
d’ús, especialment el nombre 
d’aplicacions diàries permeses.
- No aplicar-lo en nens menors de 
2 anys. En nens més grans s’evita-
rà sempre que es pugui i mai no es 
posarà a les mans dels infants, ja 
que se les poden portar a la boca 
o als ulls.
- No és aconsellable aplicar-lo a la 
roba.
- Quan ja no sigui necessari el re-
pel·lent, cal netejar bé la pell amb 
aigua i sabó.
- Si presenteu algun tipus de reac-
ció a la pell, renteu-vos bé la zona 
amb aigua i sabó, i consulteu el 
vostre metge.     

notícies de l’Ajuntament

Prevenció per al control del 
mosquit tigre

Manteniment de franges

Prevenció d’incendis
La prevenció d’incendis forestals és una tasca fonamental en el 
nostre municipi, ja que molts barris estan situats molt a prop dels 
boscos. 
Pel període de màxim risc d’in-
cendis, que va del 15 de juny 
al 15 de setembre, l’Ajunta-
ment torna a comptar enguany 
amb tot un seguit de mesures 
i actuacions rellevants: la di-
fusió d’un Ban municipal; el 
suport al dispositiu local de 
vigilància i extinció d’incendis 
proporcionat per l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Ci-

vil (dos vehicles, 6-10 efectius, 
diàriament); el Pla de Vigilància 
Complementària d’Incendis 
Forestal, dirigit per la Diputa-
ció de Barcelona (ruta diària 
per Santa Eulàlia de Ronça-
na, Lliçà d’Amunt i Lliçà de 
Vall, entre el 15 de juny i l’1 
de setembre); el pla de man-
teniment de parcel.les i zones 
verdes municipals; l’enviament 

d’una circular informativa als 
propietaris de parcel·les i l’ini-
ci d’expedients disciplinaris i 
sancionadors als propietaris 
que no les han mantingut cor-
rectament; el manteniment de 
camins forestals amb la parti-
cipació de l’Ajuntament i l’ADF, 
i l’ajut econòmic de la Diputa-
ció; i el control de fogueres de 
Sant Joan i Sant Pere. 

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense con-
tinuïtat immediata amb la 
trama urbana, que regula la 

creació de les franges contra 
incendis, estableix que cal 
fer un manteniment de la ve-
getació del perímetre de les 
zones urbanes que limiten 
amb sòl forestal i, per aquest 

motiu, entre els mesos de 
maig i juny es porta a ter-
me aquesta tasca al nostre 
municipi, amb una extensió 
afectada de prop de 70 hec-
tàrees. 

L’Ajuntament està duent a terme el manteniment de les franges 
perimetrals contra incendis forestals. 

Fogueres de Sant Joan i Sant Pere
Les persones que vulguin fer 
fogueres durant aquestes re-
vetlles caldrà que sol•licitin 
autorització  a l’Ajuntament o a 
la Policia Local, com ja s’ha fet 

en d’altres anys. Tanmateix, si 
es produeix una situació d’alt 
risc d’incendi en aquelles da-
tes, la Generalitat de Catalunya 
podria decretar la prohibició de 

totes les fogueres. 
Atenció: l’ús de coets pirotèc-
nics està prohibit a TOT el mu-
nicipi per l’alt risc de calar foc 
al caure. 

Desbrossament de parcel·les
Abans del 15 de juny, els propietaris de parcel·les sense edificar 
estan obligats a desbrossar-ne la vegetació. 
Els propietaris de parcel.les 
sense edificar estan obligats 
a mantenir en condicions ade-
quades la seva propietat, tant 
pel que fa a aspectes sanitaris 
i ambientals com de prevenció 
d’incendis. En aquest sentit 
són molts els propietaris que 
no desbrossen regularment les 
seves parcel.les, perjudicant 
els veïns i augmentant el risc 
d’incendi, tant en la seva ge-
neració com en la propagació.

La Llei 5/2003 de mesures de 
prevenció d’incendis en ur-
banitzacions se suma a l’or-
denança municipal de policia 
i bon govern al determinar 
l’obligatorietat de desbrossar 
la vegetació d’aquests solars, 
que cal fer abans del 15 de 
juny, en què comença el perí-
ode de màxim risc d’incendi 
forestal. 
A mitjan de maig es va envi-
ar una circular informativa als 

propietaris de parcel·les per 
tal d’informar-los de les seves 
obligacions de mantenir-les 
correctament. A partir del 15 
de juny l’Ajuntament iniciarà 
una campanya de control de 
les parcel.les amb la finalitat 
d’obrir  expedients disciplina-
ris i sancionadors a les parcel-
les que es troben en pitjor es-
tat de manteniment o que han 
estan denunciades per aquest 
motiu.
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Acords presos en Junta de 
Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 3 D’ABRIL

Obres de reasfaltat del tram 
del carrer del Tenes comprès 
entre els carrers d’Anselm 
Clavé i Folch i Torres
Amb motiu de les obres de reno-
vació de la xarxa d’aigua al car-
rer del Tenes, va ser necessari 
obrir una rasa de 1’10 metres, 
a part de múltiples travessades 
i pedaços. Un  cop feta la repo-
sició de la rasa, el paviment de 
la calçada va quedar molt ape-
daçat, amb la part antiga en un 
estat excessivament deteriorat.
A més, l’estat del paviment 
del carrer del Tenes, en el tram 
comprès entre els carrers d’An-
selm Clavé i de Folch i Torres 
era molt deficient, ja que una 
bona part s’havia esquarterat i 
hi havia flonjalls. 
Per això, l’Ajuntament va decidir  
reasfaltar el paviment d’aquest 
sector i la Junta de Govern Local 
va acordar encarregar aquests 
treballs a l’empresa Obres i Pa-
viments Llovet SL, l’empresa 
que està executant l’obra civil 
de renovació de la xarxa d’ai-
gua,  per l’import de 10.202,50€ 
més IVA. 

Concurs pel manteniment de 
les franges de protecció con-
tra els incendis forestals 2017
La Junta de Govern Local va 
aprovar els Plecs de Clàusules 
tècniques i econòmic adminis-
tratives i va convocar el proce-
diment per a la contractació de 
la prestació del servei de man-
teniment de les franges de pro-
tecció dels barris residencials 
contra els incendis forestals de 
l’any 2017.

Sol·licitud d’ajut per al mante-
niment de franges de protec-
ció contra incendis forestals
Aprovació de la sol·licitud d’ajut 
per al tractament de la vegeta-
ció de les franges de protecció 
contra incendis forestals en ur-
banitzacions i nuclis de població 
per a l’any 2017, per un import 

de 40.932€, d’acord amb la 
Resolució ARP/2439/2016, de 
24 d’octubre, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca de la Generalitat de Catalu-
nya. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 10 D’ABRIL

Cofinançament del romanent 
negatiu del Consorci d’Edu-
cació Especial Montserat 
Montero
La Junta de Govern Local va 
aprovar el contingut de l’Ad-
denda al Conveni de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal 
i l’Ajuntament per al cofinança-
ment del romanent negatiu del 
Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero. 

Subvenció per al tractament 
de la vegetació en urbanitza-
cions
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’acceptació de la sub-
venció de 21.774.000€ atorgada 
pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya dins la convocatòria  2017 
d’ajuts per al tractament de la 
vegetació en urbanitzacions i 
nuclis de població afectats per 
la Llei 5/2003, que té un cost to-
tal de 82.531,16€.

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 10 D’ABRIL

Ajuts
La Junta de Govern Local va 
acceptar l’ajut de 3.023,30€ 
atorgat per la Diputació de 
Barcelona dins del Programa 
complentari d’escolarització 
en primera infància per al curs 
2016-17, així com l’ajut també 
de la Diputació de Barcelona 
per la contractació, mitjançant 
Plans d’Ocupació Local, dins 
del Programa complementa-
ri de foment de l’ocupació pel 
2016-2018, per un import de 
225.807,53€, desglossat per als 
anys 2017 i 2018.

Dia Mundial del Medi 
Ambient i Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible

Per tal de posar de relleu la 
greu situació ambiental al 
món, l’any 1972 l’Assemblea 
General de les Nacions Uni-
des va declarar el dia 5 de 
juny com a Dia Mundial del 
Medi Ambient. 
L’Ajuntament ha organitzat 
per aquest mes de juny al-
gunes activitats relacionades 
amb el respecte i la millora 
del nostre entorn per com-

memorar aquesta efemèride, 
que coincideix amb la cele-
bració de la Setmana Euro-
pea de l’Energia Sostenible:
- “Digues la teva, natural 
ment”: Com en anys ante-
riors, l’alumnat de les escoles 
participa en un concurs de 
petites reflexions sobre medi 
ambient. Les millors frases 
seran seleccionades i retola-
des en els autobusos urbans.

- Recull de libres especialit-
zas a la Biblioteca Ca l’Olive-
res.
- Punt d’Informació sobre 
estalvi i eficiència energèti-
ca als domicilis: diumenge 
18 de juny, al matí, a la zona 
del mercat setmanal. Vine a 
prendre com controlar i reduir 
la despesa energètica i reduir 
les emissions que afavorei-
xen el canvi climàtic. 

L’Ajuntament commemora aquestes efemèrides amb algunes 
activitats relacionades amb el medi ambient i l’energia sostenible 
durant aquest mes de juny. 

Modificacions viàries
La regidoria de Transport Públic i Mobilitat porta a terme modificacions 
viàries per permetre el pas de la nova línia de transport urbà A1 per 
Can Rovira. 
La regidoria de Transport Públic 
i Mobilitat canviarà el recorregut 
de la LA1 per poder donar cober-
tura als dos Can Rovira en cada 
viatge; actualment, aquesta línia 
passa de manera alternativa per 
Can Rovira Nou i Can Rovira Vell.  
Per dur a terme aquesta millo-
ra, prèviament cal fer algunes 
modificacions viàries, que van 
començar a mitjans de maig, 
acompanyades del canvi de 
senyalització i pintura vial per-
tinents.
La línia LA1, que a partir del 4 
de setembre, amb la posada en 
servei de la nova xarxa de TLA 
s’anomenarà A1, passarà de 8 
expedicions al dia a 15, com la 
resta de línies que composen la 
xarxa.  
La regidoria de Transport Públic 
i Mobilitat també està treballant 
en el servei de bus urbà del mes 
d’agost, quan es farà el rodatge 
de les noves línies A3, A4, A11 
i A22, que començaran a ple 
rendiment el mes de setembre i 
acabaran de configurar la nova 

xarxa de Transport Públic de Lli-
çà d’Amunt (TLA), que millorarà 

la cobertura i reduirà el temps 
dels desplaçaments. 

Nova senyalització viària a Can Rovira.
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Resolució del 
Parlament sobre 
Gallecs i entorns
La resolució que va aprovar la 
Comissió de Territori del Parla-
ment de Catalunya el 29 de març 
sobre l’espai natural de Gallecs 
no va incloure la inclusió de ter-
renys privats de Lliçà de Vall i 
Lliçà d’Amunt. Pel que fa a Lliçà 
d’Amunt, la proposta inicial abas-
tava la inclusió dels masos de Can 
Lledó, Can Manent, Can Pasqual, 
Can Rovira i Can Masvell i el Bosc 
de Can Roure per enllaçar amb els 
espais agroforestals de Palaudà-
ries, incloent el parc de l’escola 
Miquel Martí i Pol, tot envoltant 
la urbanització de Palaudalba. La 
resolució tampoc va incloure el 
nou traçat de tren entre Sabadell 
i Granollers passant pels nuclis de 
població de Polinyà, Palau-Solità i 
Plegamans, Caldes, Lliçà d’Amunt 
i Granollers. 

Figueras equipa 
una sala del Liceu
El fabricant de seients per a col-
lectivitats Figueras, amb seu a 
Lliçà d’Amunt, ha equipat la nova 
sala polivalent Tenor Viñas del 
Gran Teatre del Liceu de Barce-
lona. Es tracta d’un espai amb 
capacitat per a 42 persones, amb 

usos diversos, que s’ha resolt amb 
la instal·lació de seients mòbils.  

L’Aliança busca 
fórmules per 
afrontar un deute
L’Ateneu l’Aliança busca fórmules 
per superar una delicada situació 
econòmica, amb un deute de prop 
de 80.000 euros, entre capital i in-
teressos, per un préstec hipoteca-
ri que es va concertar fa 10 anys 
per fer obres d’adaptació a la nor-
mativa de seguretat i accessibilitat 
als locals. 

Relats presenta al 
Parlament el seu 
darrer llibre
En un acte presidit per la presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, el periodista lliçanenc Vi-
cenç Relats va presentar el passat 
mes d’abril el seu llibre “El Port de 
la Selva després de les bombes” 
(Ed. Gent i Terra) a l’auditori de la 
cambra catalana.

Mario Sinués 
guanya l’Open 
Provincial de BTT
Mario Sinués, el “biker” de Lliçà 

d’Amunt de l’Amunt Club Ciclis-
ta-TBikes, va guanyar l’Open Pro-
vincial de Barcelona de BTT.

Empreses 
constituïdes
- S’ha constituït la societat Ca-
ballo Camp Rodo SL, dedicada a 
l’explotació de cavalls; l’ensinis-
trament d’animals i altres tipus de 
serveis i atenció d’animals domès-
tics com la importació i l’exporta-
ció d’animals domèstics. 
- S’ha constituït la societat Joliu 
Gastronòmic SL, dedicada a l’hos-
teleria en general; a la pastisseria; 
al venda de productes alimentaris; 
plats precuinats, begudes i la seva 
venda on line. 

Un incendi crema 
parcialment el 
magatzem de 
Vivers Ernest
Un incendi va destruir el passat 25 
d’abril al migdia dos magatzems 
d’uns 400 metres quadrats cadas-
cun  de l’empresa Vivers Ernest, 
situada a la carretera de Grano-
llers a Caldes. L’espai de la botiga 
només es va veure afectat pel fum. 
Fins a 13 dotacions dels Bombers 
van treballar per apagar el foc. Els 
clients que hi havia en aquell mo-

Què ha dit la premsa?
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ment -una dotzena- i els treballa-
dors van resultar il·lesos. 

Can Quimet Gall 
participa en la 
segona edició de 
Benvinguts a 
Pagès
Unes 30 cases de pagès, restau-
rants, allotjaments i activitats del 
Vallès Oriental participaran en la 
segona edició de la mostra Ben-
vinguts a pagès, que es farà entre 
els dies 3 i 5 de juny. Es tracta d’un 
cap de setmana de portes obertes 
perquè la ciutadania pugui conèi-
xer i tastar els productes cultivats 
o criats arreu del país. L’explota-
ció agrària Can Quimet Gall del 
nostre municipi hi participarà. 

Empreses de ser-
veis s’interessen 
per obrir al costat 
de Leroy Merlin
Diverses empreses de serveis, en 
particular cadenes de restauració 
de menjar ràpid i tallers mecànics 
per a vehicles, s’han interessat 
per instal·lar-se al polígon de Can 
Montcau, on la cadena de brico-
latge Leroy Merlin preveu obrir la 

primera botiga al Vallès Oriental el 
març de l’any vinent. 

Alumnes de 
l’escola Martí i Pol, 
al projecte Art i 
Escola
Alumnes de l’escola Miquel Martí i 
Pol han participat en el programa 
Art i Escola, que ha reunit 31 cen-
tres educatius i uns 3.300 alumnes 
d’Infantil, Primària i Secundària. 
Aquest programa està organit-
zat per H. Associació per les Arts 
Contemporànies i el Centre de Re-
cursos Pedagògics d’Osona, amb 
el suport d’ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies. 

Presó per a dos 
lliçanencs per 
enverinar 
rapinyaires
El Jutjat Penal número 3 de Gra-
nollers ha condemnat a 10 me-
sos de presó dos homes de Lliçà 
d’Amunt com a autors de delictes 
de maltractament a animal do-
mèstic de caça amb verí i per un 
delicte en grau de temptativa con-
tra la fauna protegida per haver fet 
servir coloms com a esquer per 
enverinar aus rapinyaires.
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Obres de millora del ferm de la C-17 entre Parets del Vallès i La Garriga

Ciutadans de Lliçà d´Amunt 
han rebut una carta d´invita-
ció al Programa de Detecció 
Precoç de Càncer de Còlon 
i Recte. El criteri de selecció 
de la població diana és l’edat, 
homes i dones de 50 a 69 
anys durant l’any en que es 
cursa la invitació (poden tenir 
49-70 anys) que posseeixin la 
targeta sanitària i que tinguin 
el domicili en el municipi on 
està implementat el progra-
ma. Els criteris d’exclusió són 
tant la voluntat  de ser exclòs 
del programa com els antece-
dents de patologia colo-rec-
tal personal i/o familiar, que 
poden excloure permanent o 
temporalment del programa. 
Davant qualsevol dubte, els 
ciutadans es poden adreçar 
al metge de família o trucar al 
telèfon de contacte que hi ha 
a la carta d´invitació.
El Càncer de Còlon i Recte 
és una malaltia amb un ele-

vat impacte a Catalunya. És 
el tercer càncer en freqüèn-
cia entre homes i el segon en  
dones. És la segona causa de 
mort per càncer a Catalunya, 
tant en homes com en dones, 
després del càncer de pulmó i 
del de mama respectivament. 
Cada any moren 2.132 perso-
nes per aquest tumor.
Diversos assajos aleatoritzats 
han demostrat que la detec-
ció precoç amb la prova de 
detecció de sang oculta en 
femta (PDSOF) redueix la 
mortalitat per CCR, amb una 
reducció del 15% al 25% de 
la mortalitat si es fa en una pe-
riodicitat biennal. El cribatge 
amb PDSOF també pot reduir 
la incidència de CCR com a 
conseqüència de la detecció 
i posterior resecció de lesions 
premalignes.
El circuit a seguir és el se-
güent: es rep la carta d’invita-
ció per participar en el progra-

ma, el participant va a l´oficina 
de farmàcia comunitària que 
voluntàriament participi al 
programa i obté el col·lector 
per la mostra per posterior-
ment retornar-lo (seguint les 
indicacions tècniques), s´en-
via la mostra  al laboratori d´a-
nàlisis i en uns dies es rep una 
carta al domicili informant del 
resultat de la prova
Si la prova surt negativa torna-
rà a rebre una carta d´invitació 
al programa passats 2 anys.
En el cas que la prova surti po-
sitiva es cita al participant per 
fer una entrevista presencial a 
l´Hospital General de Grano-
llers per valoració de les pos-
sibles situacions que requerei-
xin alguna actuació específica 
i valoració de les possibles 
contraindicacions per la rea-
litzacció de la colonoscòpia, 
que és la prova d´elecció per 
a l´estudi de les persones amb 
resultat positiu de la PDSOF. 

Programa de Detecció Precoç de Càncer de 
Còlon i Recte

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya va iniciar el 
2 de maig obres de millora a 
l’autovia C-17 entre Parets del 
Vallès i la Garriga que perme-
tran afavorir la seguretat i la 
comoditat en la conducció. 
Els treballs consisteixen prin-
cipalment en la renovació del 
paviment en un tram que té 
una longitud de 13 quilòme-
tres i doble calçada. Aques-
ta actuació compta amb un 
pressupost de 3 milions d’eu-
ros i tindrà un termini d’execu-
ció de sis mesos.
La C-17 és un nexe de co-
municació entre l’entorn me-
tropolità de Barcelona i Oso-
na, fins arribar a Ripoll. Té un 
trànsit molt intens, de prop 
de 53.000 vehicles al dia a la 
zona de l’Ametlla del Vallès, 
amb un percentatge de ve-
hicles pesats superior al 6%, 
que produeix un desgast del 

paviment. El tram on ara s’ac-
tua s’ha iniciat a la zona de 
l’enllaç amb la C-33 i finalitza 
al sud del pas per la Garriga. 
Abasta els termes municipals 
de Parets del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Grano-
llers, Canovelles, l’Ametlla del 
Vallès, i la Garriga. 
Les obres consisteixen en 
una millora general del ferm 
i l’adequació de les barreres 
de seguretat i la senyalització 
vertical i horitzontal. Així ma-
teix, es preveu la reparació i 
la substitució, si és necessari, 
dels junts d’estructures que 
estiguin deteriorats i la millora 
de les cunetes.

Restriccions al trànsit
Els treballs comportaran res-
triccions al trànsit totes les 
nits de diumenge a dilluns fins 
les nits de dijous a divendres, 
de 22h a 6h en el tram de Pa-
rets a Granollers i de Grano-

llers a La Garriga de 20h a 6h, 
deixant lliure un carril per sen-
tit de circulació.

Actuacions de millora de la 
C-17
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat té en licitació 
dues obres més de seguretat 
viària a l’autovia C-17 per un 
valor total de 2,2 milions d’eu-
ros. En concret, s’han previst 
treballs de tractament amb 
paviment antilliscant en punts 
del tram entre la Garriga i 
Centelles i de protecció de ta-
lussos entre Granollers i Cen-
telles. Es preveu que aquestes 
obres s’iniciïn abans de l’estiu. 
Paral·lelament, té en fase de 
projecte dues actuacions de 
millores addicionals a la C-17 
entre la Garriga i Centelles, 
corresponents al reforçament 
del ferm i d’elements com la 
senyalització, el drenatge i les 
barreres de seguretat.  

i

Circuit informatiu

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat envia els 
comunicats als Ajuntaments

Els Ajuntaments 
difonen la informació 
a la ciutadania

ES RECOMANA ES RECOMANA

Abans de les 12 h del matí

Quan es preveuen 
nivells elevats 
d’ozó troposfèric

que la població sensible 
redueixi l’exercici físic intens, 
especialment a l’exterior

EN CAS D’AVÍS PREVENTIU 

O AVÍS

INFORMAR ESPECIALMENT A  

COL·LECTIUS/ENTITATS SENSIBLES

• Web de l’ajuntament
• Xarxes socials 
• Radio local
• Pantalles informatives
• Correu electrònic
• Pregons

CAMPANYA 

INFORMATIVA

• Triptic: distribució de 
maig a setembre
• Butlletí municipal
• Cartells
• Xerrades

LLI: que la població sensible*
redueixi l’exercici físic intens, 
especialment a l’exterior
LLA: que la població sensible eviti                                                                                                        
l’exercici físic intens, especialment
a l’exterior, i que la població general 
redueixi l’exercici físic intens, també 
especialment a l’exterior.

• Casals d’avis
• Casals d’estiu i esplais
• Residències de gent gran
• Llars d’infants i centres educatius
• Centres esportius
• Oficines d’informació turística
• Veïns en general

MITJANS DE COMUNICACIÓ UTILITZATS

Bústia : vigilancia_ozo.tes@gencat.cat  

mediambient.gencat.cat/campanyaozo 

@mediambientcat  #ozó2017

• Avís preventiu per nivells elevats d’ozó troposfèric. Més 
informació bit.ly/1HgBRNl #ozó2017

• SUPERACIÓ DEL LLINDAR D’INFORMACIÓ: 
Avís de superació d’ozó: es recomana a la població sensible 
reduir l’exercici físic a l’exterior. Més info bit.ly/1HgBRNl #ozó2017

• SUPERACIÓ DEL LLINDAR D’ALERTA: 
Avís d’alerta per ozó: es recomana a la població reduir l’exercici 
físic a l’exterior i a la sensible evitar-lo bit.ly/1HgBRNl

EXEMPLES DE TWEETS

Tota la població i especialment els col·lectius 
sensibles rebin la informació d’autoprotecció 

Llindar d’informació (LLI)
(>180 µg/m3 en 1 h)
Llindar d’alerta (LLA)
(>240 µg/m3 en 1 h)

L’hora immediatament posterior 
a la superació

MITJANS DE DIFUSIÓ RECOMANATS

DESTINATARIS

AVÍS  PREVENTIU AVÍS

Protocol d’actuació en cas d’avís preventiu o superació dels llindars d’informació i/o alerta

OBJECTIU

*La població especialment sensible és qualsevol persona (infants i adults) amb problemes de cor o de pulmons.

OZÓ TROPOSFÈRIC

notícies del poble
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Les necessitats de la ciutadania canvien. L’ajuntament ha de respondre-hi per a oferir una millor atenció i servei a aquells qui 
en fan ús. El nostre grup treballem dins el govern municipal per acomplir-ho i així poder donar respostes a algunes d’aquestes 
noves necessitats.
Després de gairebé un any de preparació, aquest setembre les línies de bus passaran a tenir un nou recorregut. Els canvis 
promoguts des del nostre grup a govern, permeten que hi hagi més freqüència i més proximitat al centre,  que són part de les 
grans demandes que fan els veïns de Lliçà, amb qui ens hem anat trobant en reunions mantingudes als barris. 
Treballem per completar aquest nou model a partir del proper any, per aconseguir una mobilitat que respongui a la acessibilitat 
real de la ciutadania. Encara queda molt per fer.
Dins del nostre ideal de poble imaginem voreres amples i eixos transitables on poder passejar, una plaça del poble, que histò-
ricament no hem tingut però seria agradable poder tenir i en la que hi conflueixerien esdeveniment socials, culturals, reivindi-
catius... anhelem un model de poble pel qual treballem dia a dia.

Aquest mes de juny fa 10 anys que el PSC governa al municipi. Tot i haver fet molt, no ha estat fàcil. Aquests anys han vingut 
marcats per una profunda crisi econòmica a nivell mundial; per la necessitat de centrar novament el model productiu de la nos-
tra comunitat dotant-lo de major competitivitat amb la implantació de grans empreses; i per la crisi de confiança de la societat 
cap a les i els polítics i les institucions democràtiques.
Molts d’aquests avenços ja no tenen marxa enrere. Aquest és el nostre millor llegat. Un llegat històric. Només en la nostra 
primera legislatura vàrem invertir més de 35 milions d’euros. Empreses privades han invertit més de 400 milions d’euros en el 
nostre poble des que governem. Hem reduït el deute dels 14 milions d’euros l’any 2011 als menys de 6 milions el passat 2016.
I el més important. Hem sabut dialogar, entendre’ns i governar amb tot l’arc plenari, avantposant els interessos del municipi 
als interessos personals i polítics. Hem de continuar treballant per fer de Lliçà d’Amunt un poble millor, un poble per viure i per 
viure’l.

EUiA, como partido obrero, nos preocupamos por mejorar el bienestar de nuestros vecinos en el municipio y tenemos un claro 
compromiso por mejorar las condiciones generales de la Clase Trabajadora. En consecuencia, el pasado mes de abril tuvimos 
una charla coloquio en nuestro local (Francesc Macià 16) en la que tuvimos la presencia de la eurodiputada de IU Paloma López, 
que junto a Gonzalo Plata (Secretario General de CCOO de la comarca) y Miguel Angel Boiza (Secretario General Intercentros 
CCOO Nissan), nos dieron una visión de cómo la precariedad laboral, fomentada por el gobierno del PP, está causando una subi-
da clara en la siniestralidad laboral. Los trabajadores/as se están matando literalmente en sus puestos de trabajo debido a la pre-
cariedad laboral legislada en la última reforma laboral. El miedo a perder el puesto de trabajo, por cuatro duros, está haciendo que 
los trabajadores/as no denuncien ciertas prácticas que ponen en riesgo su salud. No se puede permitir que los mismos que se 
están llenando los bolsillos de robar dinero de las arcas públicas, aprueben leyes que hacen que estén muriendo en España una 
media de más de un trabajador diario en el 2016. Creemos que estas jornadas nos sirven para crear una consciencia real de lo 
que está pasando a nuestro alrededor. No faltéis a la siguiente charla coloquio, contra más opiniones más se enriquece el debate.

Fa ja alguns anys que tenim una base permanent d’ambulàncies a Lliçà d’Amunt, situada en els seus inicis en  l’edifici de Pro-
tecció Civil, i ara des de fa poc al CAP la Cruïlla. Aquesta dotació compta amb els equips necessaris per a qualsevol urgència 
donant servei principalment al nostre municipi, a  Lliçà de Vall i a Santa Eulàlia. Hem pogut constatar la professionalitat del 
personal d’aquesta unitat, i el seu bon tracte tant als usuaris com als seus familiars. Tota aquesta feina està reforçada per  la 
gran tasca que es porta a terme des de Protecció Civil. Aquest organisme, que compta amb tècnics formats i motivats, ac-
tua coordinadament amb les ambulàncies, facilitant les seves tasques. Protecció Civil realitza, en el cas que sigui  necessari, 
primeres assistències, tant a nivell  domiciliari com en els diversos esdeveniments del municipi, resolent les incidències on 
actuen, que no són poques, d’una manera eficient, voluntària i desinteressada. Felicitem doncs a aquest col·lectiu,  creiem que 
és de justícia donar a conèixer aquesta gran tasca que realitzen, que evidentment nosaltres recolzem. Gràcies a la gent que 
forma i ha format part de Protecció Civil. Bona feina!

De nuevo nos llevamos otra sorpresa con este gobierno municipal: de las 5 mociones que presentamos al Pleno este pasado 
30 de Marzo, nos encontramos que solo nos aprueban 1, votan en contra 3 y nos hacen pactar el retirar la última. 
Queremos expresar nuestra indignación ya que es incomprensible y nada ético el votar “en contra” 3 mociones que favorecían 
el bienestar de nuestros vecinos.
La 1ª fue la de la instalación de contenedores de reciclaje de aceite doméstico, alegando que esta acción ya estaba empezada 
por el equipo de gobierno. La 2ª rechazada fue reclamando el mantenimiento y la instalación de nuevos elementos infantiles en 
el parque Ibáñez, donde alegaban algo semejante. La 3ª fue sobre la instalación de cámaras de vigilancia en materia de tránsito 
y de seguridad en el municipio, esta vez alegando que el coste era muy elevado y que no había tanta sensación de inseguridad 
ni accidentes sucesivos. Y nos propone el Alcalde retirar la última sobre la colocación de la bandera española y del retrato de 
S.M. el Rey de España, a cambio de retirar ellos el retrato del Honorable Sr. Puigdemont. 
Si, harán historia juntos, sigan así.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Els veïns del barri de Sant 
Baldiri ja estan preparant un 
any més l’Aplec del seu Sant 
Patró. Enguany, la 23ª edició, 
recau en els dies 4 i 5 de juny.
El diumenge dia 4 es farà una 
arrossada popular com ja és 
tradició. Aquest any, però,  
vindrà precedida per un es-
pectacle de màgia dirigit als 
més petits, tot i que estem se-
gurs que també entretindrà als 
més grans.
El dilluns dia 5 (dilluns de Pas-
qua Granada) es durà a terme 
la part més litúrgica de la festa 
amb una Missa a les 19h en 
honor al Sant.

Associació Aplec Sant Baldiri

Entitats i 
Bústia del 
lector

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.

opinió
IV Trail Nocturn

Sortida de final de curs de la 
Coral l’Aliança

Sortida de final de curs a Cardona.

Dissabte 17 de juny fem la tra-
dicional sortida de final curs 
a Montblanc: una sortida cul-
tural amb cantada a diferents 
indrets de la població.
Una experiència que vam co-

mençar a Ripoll, vam continuar 
a Cardona, l’any passat  a Ca-
pellades, i aquest  any a Mont-
blanc.

Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt

El proper 17 de juny a les 
22.00h es donarà tret de sor-
tida a la que serà la quarta 
edició del Trail Nocturn Ate-
neu l’Aliança. La cursa, que 
transcorre per camins i cor-
riols del municipi, consta de 
dos recorreguts de 6 km i de 
12 km, serà de perfil tècnic 
però abastable per a tots els 
perfils de corredor. 
Les inscripcions on-line es 
van obrir el passat mes de 
maig i estaran obertes fins 
el 15 de juny. I, si no us heu 
pogut inscriure, ho podeu fer 
el mateix dia a partir de les 
18h.
Els preus són de 10€ per a 
socis de l’ateneu i 12€ per 
a no socis. El preu inclou la 
participació a la cursa i el 
sorteig dels obsequis dels 
espònsors, els avitualla-
ments i l’obsequi del trail. 
La tarda està pensada per a 
tots. Per això, hi haurà habi-
litada una Fun Zone. 
A més, aquest any el nens i 
nenes podran tornar a cór-
rer en un circuit pensat es-
pecialment per a ells i elles. 
L’Spartan Infantil o cursa 
d’obstacles serà un repte es-
portiu divertit per a tots. La 
sortida es farà a les 19.00h.

Per participar només cal fer 
una aportació d’un aliment. 
Les inscripcions seran pre-
sencials i es faran fins a 30 
minuts abans de la sortida.

Podeu trobar aquesta infor-
mació i més a:
www.trail.lalianca.cat

Ateneu l’Aliança

Dilluns 5 de juny: BierTast
Maridatge de 4 platillos amb 4 
mitges cerveses. A càrrec de 
Cervesa Sobretot.
Hora: 20.30h
Preu: 15 € socis i 18 € no so-
cis (requereix reserva prèvia).
Lloc: Bar l’Aliança o Sala de 
l’Ateneu l’Aliança (segons 
aforament)
Organitza: Ateneu l’Aliança
Informació i reserves: 
93.841.45.33 (data límit:  1 de 
juny)

Dimarts, dimecres i dijous 
(6, 7 i 8 de juny): BierTapes
Vine al bar a degustar les ta-
pes dels participants i vota!
Hora: A partir de les 19h, 
cada dia.
Preu: tapa + cervesa 25 cl = 
3,5 €
Lloc: Bar de l’Ateneu l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt
Organitza: Ateneu l’Aliança
Inscripcions per participar al 
concurs: 93.841.45.33 (data 

límit: 1 de juny)
Divendres 9 de juny: Bier-
Garten
Cerveses, salsitxes i concerts.
19h: Obertura de l’espai.
23h: Actuació de Catfolkin.
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l’Ateneu 
l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Dissabte 10 de juny: Bier-
Garten
Cerveses, salsitxes i concerts. 
A la tarda, un inflable per als 
petits!
19h: Obertura de l’espai
22.30h: Actuació d’El Sobri-
no del Diablo. Tot seguit, final 
de festa amb el grup de folk 
Pony Pisador
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l’Ateneu 
l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Ateneu l’Aliança 

Programació BierGarten 2017

23a edició de l’Aplec de Sant Baldiri

Ermita de Sant Baldiri. 
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opinió Entitats i Bústia del lector

Racó de Salut:   Onada de calor 
Quan les temperatures són 
anormalment altes, la calor 
excessiva pot ser un pe-
rill per a la salut. Les tem-
peratures molt extremes i 
l’excés de calor produeixen 
una pèrdua de líquids i de 
sals minerals (clor, potassi, 
sodi, entre altres) necessaris 
per a l’organisme. Això pot 
agreujar una malaltia cròni-
ca o provocar deshidratació 
i esgotament. Si l’exposició 
a temperatures tan elevades 
es perllonga, es pot patir un 
cop de calor, que és una si-
tuació que pot acabar sent 
greu.
Hi ha alguns símptomes que 
ens poden alertar:
• temperatura molt alta,
• mal de cap,
• nàusees,
• set intensa,
• convulsions,
• somnolència o pèrdua del 
coneixement.
Davant d’aquests símpto-
mes, traslladeu la persona 
a un lloc més fresc, doneu-li 
aigua, mulleu-la, venteu-la i 
aviseu urgentment els ser-
veis d’emergències (112).

Què heu de fer en cas 

d’onada de calor?
Protegiu-vos del sol i de la 
calor.

A casa, controleu la tem-
peratura
• Tanqueu les persianes de 
les finestres on toqui el sol 
directament durant les hores 
de sol.
• Obriu les finestres de casa 
per refrescar-la durant la nit.
• Estigueu-vos a les estan-
ces més fresques.
• Feu servir algun tipus de 
climatització per refres-
car-vos i refrescar l’ambient 
(ventiladors, aire condicio-
nat, ventalls, entre altres). 
Si no teniu aire condicionat, 
mireu de passar les hores de 
més calor en llocs climatit-
zats (biblioteques, cinemes, 
etcètera).
• Refresqueu-vos sovint amb 
dutxes o tovalloles amara-
des d’aigua.

Al carrer, eviteu el sol di-
recte
• Poseu-vos gorra o barret.
• Poseu-vos roba lleugera 
(com la de cotó), de colors 
clars i que no sigui ajustada.
• Procureu de caminar per 

l’ombra, estar sota un pa-
ra-sol quan sigueu a la platja 
i descanseu en llocs frescos 
del carrer o en espais tan-
cats que estiguin climatit-
zats.
• Porteu aigua i beveu-ne 
sovint.
• Mulleu-vos una mica la 
cara i, fins i tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes en 
cotxe durant les hores de 
més sol i no hi deixeu mai 
els infants o persones fràgils 
amb les finestres tancades.

Limiteu l’activitat física du-
rant les hores de més calor
• Eviteu de sortir a les hores 
del migdia, que és quan fa 
més calor.
• Reduïu les activitats inten-
ses.

Hidrateu-vos sovint i vigi-
leu l’alimentació
Quan fa calor, el cos perd 
líquid en forma de suor. Per 
això és important beure mol-
ta aigua, sobretot els infants 
i les persones grans. És re-
comanable avançar-se a la 
set en tot moment i propor-
cionar aigua a l’organisme 
abans que en demani.

• Beveu aigua i sucs de fruita, 
fins i tot, sense tenir set.
• No prengueu begudes alco-
hòliques.
• Eviteu els menjars molt ca-
lents i els que aporten moltes 
calories.

Ajudeu els altres
Els nadons i infants petits, la 
gent gran i les persones amb 
malalties cròniques són prio-
ritaris. Si coneixeu gent gran 
o malalta que viu sola:
• Mireu de visitar-los almenys 
dos cops al dia. Mante-
niu-vos-hi en contacte fre-
qüent.
• Ajudeu-los a seguir aquests 
consells.
• Si prenen medicació, revi-
seu amb el seu metge si pot 
influir en la termoregulació o 
si s’ha d’ajustar o canviar.

Més informació al Canal 
Salut:
 La calor: http://ca-
nalsalut.gencat.cat/ca/
v i d a - s a l u d a b l e / c o n -
sells-per-a-tot-lany/con-
sells_per_l_estiu/la_calor/
 Cop de calor: http://ca-
nalsalut.gencat.cat/ca/
salut-a-z/c/cop-de-calor/
cop-de-calor/
 Pla d’actuació per preve-
nir els efectes de les ona-
des de calor sobre la salut 
(POCS): http://canalsalut.
gencat.cat/ca/professi-
onals/vigi lancia-epide-
miologica/-pla-dactua-
cio-per-prevenir-els-efec-
tes-de-les-onades-de-ca-
lor-sobre-la-salut-pocs/ 

Equip d’Atenció Primària 
Vall del Tenes
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Sant Jordi, més enllà de la festa del llibre i la 
rosa
L’institut Hipàtia ha organitzat 
la diada de Sant Jordi amb 
gran èxit, mostrant el que po-
den arribar a fer els alumnes 
que constitueixen el centre, 
més enllà de les assignatures 
que tenen cada dia.
Per començar el dia festiu, l’ins-
titut havia preparat tallers per als 
alumnes mentre altres anaven 
muntant taules a la plaça Ca-
talunya a fi de fer un esmorzar 
amb consciència, amb estalvi. 
Els alumnes de 3r havien or-
ganitzat la llista de menjar que 
calia portar per classes i nivells 
a fi que no hi hagués més men-
jar del compte, ja que la idea és 

aprendre a estalviar i reciclar. 
Després de l’esmorzar comuni-
tari, tothom cap a l’Aliança on 
alumnes de diferents nivells i 
guiats per la Bego i el Carles, els 
professors de música, han fet 
una mostra del musical del Petit 
Príncep: fantàstic! Ha estat un 
acte molt amè tenint en compte 
que eren els alumnes qui, des-
prés d’uns mesos d’assaig, han 
aconseguit cantar-nos can-
çons per fer-nos reflexionar.
La darrera part ha estat l’entrega 
de premis de tots els concursos 
proposats tenint en compte 
les assignatures de matemàti-
ques, visual i plàstica i totes les 

llengües treballades a l’aula; 
així hi havia premi de poesia, 
de narrativa, narrativa audio-
visual, fotografia matemàtica, 
el còmic en anglès, les proves 
cangurs, elaboració del punt 
de llibre i del cartell de la diada. 
L’AMPA hi ha col·laborat amb 
els premis i cal donar les grà-
cies en especial a l’institut, per 
fer que aquests joves siguin 
capaços d’escriure, dibuixar, 
actuar, cantar, imaginar, crear i 
fer-nos veure que com deia el 
Petit Príncep, l’essencial és 
invisible als ulls.

AMPA Hipàtia d’Alexandria

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.

El passat cap de setmana 1 
i 2 d’abril es va celebrar el 
XXXIX Campionat de Karate 
infantil a la ciutat de Córdoba 
i l’alumne de 6è de la esco-
la Lliçà d’Amunt Miquel Azor 
Moyano es va proclamar en 
tercer lloc amb la medalla de 
bronze en la modalitat de Ku-
mite.

En Miquel Azor Moyano, que 
forma part del Club Karate 
Nokachi, també es va procla-
mar tercer en la modalitat de 
Kata i tercer en la modalitat de 
Kumite el passat  4 de març 
en el Campionat de Catalunya 
de Karate celebrat a Reus. 

Irene Moyano Escamilla

Programació del SEOVT

PUNT DE PARTIDA! 
12/06 I 26/06 (9:30-11:30)

FES UN CV EFICIENT!

(JUNY)

07/06 I 19/06 (09:30-11:30)

SUPERA L'ENTREVISTA!
14/06 I 28/06 (09:30-11:30)

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU!
05/06 I 21/06 (09:30-11:30)

Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) 

Miquel Azor, bronze en el Campionat d’Espanya 
de Karate

Més Activitats

XERRADA AMB EL 
PERIODISTA XAVIER MORET
Divendres 2 de juny
Xavier Moret és periodista espe-
cialitzat en reportatges de viatges. 
Ens parlarà dels viatges, per què 
els fem, on anem, que està de 
moda, etc. i després se centrarà 
en Islàndia, país que coneix molt bé.
Hora: 20h 
Lloc: ateneu l’Aliança
Organitza: ateneu l’Aliança

FESTA DEL BARRI DE CAN 
FARELL
Dv 16, ds17 i du 18 de juny
Organitza: AV de Can Farell

REVETLLA DE SANT JOAN
Divendres 23 de juny
Sopar i ball. Cadascú s’ha de 
portar el sopar; la coca i el cava 
els porten l’associació.
Hora: a partir de les 20h
Lloc: Patinòdrom
Tiquets: fins al 19 de juny, de dl a 
dv, de 17h a 20h, al local social
Preu: 4€ socis; 7€ no socis
Organitza: AV de Ca l’Estapé

FESTA DEL BARRI DE 
L’ALIANÇA
Dv 30 de juny i ds 1 de juliol
Organitza: Associació Veïnal 
Barri L’Aliança

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 26 de maig a l’1 de juny
J. Torras (Bigues): del 2 al 8 de juny 
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 9 al 15 de juny
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 16 al 22 de juny
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 de juny
P. Lozano (Bigues): del 30 de juny al 6 de juliol 

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)

Farmàcies
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“La Sagrera, nit d’estiu”
Després de l’èxit de l’any 
passat, enguany celebrarem 
una nova edició de “La Sa-
grera, nit d’estiu”. Serà el 
dissabte 10 de juny, a partir 
de les 7 de la tarda.
Per als qui no hi vau poder as-
sistir o no en teniu coneixença, 
“La Sagrera, nit d’estiu” consis-
teix en un seguit d’actes que se 
celebren pels voltants de l’Es-
glésia de Sant Julià durant una 
tarda-vespre, dels quals des-

taca l’exposició de la creació 
artística de persones relaciona-
des amb Lliçà d’Amunt.
Paral·lelament, hi ha diverses 
activitats perquè pugueu gau-
dir del nostre barri i redesco-
brir-lo pausadament: pujada al 
campanar de l’església; expo-
sició sobre el lliçanenc Fran-
cisco Tombas (cap de mecà-
nics de Derbi amb diferents 
títols mundials de motociclis-
me de velocitat); “merendero 

de verbena” a la plaça de la 
Font amb La Canya i Kan Ros; 
concerts amb The Band Co-
vering Hits i Police Line Band; 
espai chill out; batukada...
A més, tindrem com a entitat 
convidada el grup de Diables 
de la Vall del Tenes.
Us hi esperem. Sigueu ben-
vinguts de nou a “La Sagrera, 
nit d’estiu”.

Associació Barri La Sagrera



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

Telèfons

És una celebració que l’Esglé-
sia Catòlica fa coincidir amb 
la data de naixement de sant 
Joan Baptista i que ha esde-
vingut una festa amb elements i 
costums molt marcats i simbò-
lics: el foc purificador, els banys 
de mitjanit, les herbes de sant 
Joan, les cançons, el ball o els 
guariments i més rituals mà-
gics. L’origen de la celebració 
de la Nit de Sant Joan és pagà 
i forma part del grup de festes 
solsticials, com Nadal. Amb 
una tradició que es remunta a 
molt abans de la implantació 
del cristianisme, és un culte al 
sol, a l’allargament del dia, pel 
solstici d’estiu. 

Fogueres
Cada poble i cada barri fa les 
fogueres i les revetlles pròpies. 
La festa que es fa al voltant dels 
focs pot ser de moltes menes: 
sopars populars, espectacles 
pirotècnics amb diables i bèsti-
es, orquestres i grups musicals 
que fan ballar el públic, etc. 
Durant la nit de Sant Joan, les 
fogueres s’encenen quan el sol 
es pon i s’alimenten fins ben 
entrada la nit, o la matinada, 
amb tota mena d’andròmines 
combustibles. Atreta pel mag-
netisme del foc, la gent s’hi 
aplega, canta i balla al voltant… 
i els més agosarats hi salten per 
sobre o trepitgen les brases. 
La relació entre el foc i el sols-
tici d’estiu ve de molt lluny: se 
sap que les civilitzacions medi-
terrànies més antigues ja cele-
braven la nit més curta de l’any 
encenent fogueres. En el curs 
de la història el ritu ha perviscut 

en les diverses circumstànci-
es: es va cristianitzar a la fi de 
l’imperi Romà, es va mantenir 
més endavant gràcies a la per-
missivitat cultural dels àrabs i 
en èpoques més dures va so-
breviure per l’arrelament en 
l’àmbit familiar. El fet és que 
la tradició dels focs es manté 
ben viva gràcies al contingut 
social, col·lectiu i cerimoniós 
que porta implícit. 
L’ús de pirotècnia és un dels 
derivats del ritual dels focs: 
la nit de Sant Joan s’encenen 
i esclaten bengales, piules, 
trons voladors, traques, vol-
canets, coets sorpresa, rodes, 
bombetes, xiuladors i focs 
d’artifici, i aporten soroll i llu-
minositat a la festa.

La Flama del Canigó
Com a continuació d’una ini-
ciativa encetada el 1955 per 
l’excursionista nord cata-
là Francesc Pujades, des de 
l’any 1966, diversos col·lectius 
i organitzacions distribueixen 
la Flama del Canigó, des del 
cim de la muntanya, arreu de 
les terres de parla catalana per 
encendre les fogueres de la Nit 
de Sant Joan. La flama roman 
encesa tot l’any al Castellet de 
Perpinyà i es renova cada 23 de 
juny de bon matí al cim del Ca-
nigó. A Barcelona, la Flama hi 
arriba d’ençà de la dècada dels 
setanta. Per exemple, com en 
molts municipis, el 23 de juny 
a la tarda la Flama del Canigó 
arriba a les places de pobles i 
ciutats. Tot seguit, els represen-
tants de cada barri agafen el 
foc que encendrà les fogueres 

de tota la ciutat. Amb l’encesa 
dels fogueres comencen les 
revetlles a les places i carrers 
i, paral·lelament, els sopars 
populars, espectacles pirotèc-
nics, balls i molta gresca fins 
a la matinada. La Flama surt 
del cim del Canigó la matinada 
del 23 de juny i comença a es-
campar-se per tots els Països 
Catalans a través de centres 
de repartiment i cadenes de re-
lleu, de manera que es calcula 
que aquella nit s’encenen unes 
3.000 fogueres amb el foc que 
prové del cim del Canigó.

Gastronomia
En aquesta nit, per sopar, és 
habitual de fer reunions famili-

ars o bé d’anar a alguna festa 
popular amb taules preparades 
a la vora d’una foguera. Llavors 
es menja tota mena de coques. 
A Catalunya i al País Valencià, 
la més habitual és la coca de 
Sant Joan de pa de pessic i 
fruita confitada, però també 
se’n fan de recapte, de llar-
dons, pinyons i de moltes altres 
menes. Antigament, les coques 
per aquesta diada eren rodones 
amb un trau al mig, la qual cosa 
es podria relacionar amb algu-
na mena d’antic ritus solar. Avui 
en dia, la talla estàndard sol ser 
canònica, o sigui que fa el do-
ble de llarg que d’ample. Com 
que és dia de festa, és tradicio-
nal de prendre vi o cava.

Revetlla de Sant Joan
La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc, 
la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, se celebra arreu dels Països Catalans i 
altres indrets durant la nit entre el 23 i 24 de juny. És una nit màgica en què se 
celebra el solstici d’estiu, amb dos dies de retard. 

genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

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


