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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Han estat aprovades les
xifres oficials de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) del padró d’habitants
de l’1 de gener del 2016,
ja som 14.759 lliçanencs
i lliçanenques, només 17
persones més que l’any
anterior, anem més lents
però seguim creixent.
En canvi el creixement
del sector industrial va a
tota marxa amb la conseqüent generació de llocs
de treball. Ja són una realitat la posta en marxa
de l’empresa Il·luminació
Albaladejo, SL o el moviment de terres i futura
construcció de l’ampliació
de la secció logística de

l’empresa
d’alimentació
Ecoveritas, SA, entre altres.
El sector comercial i de
serveis també tenen el seu
paper important en la reactivació de l’economia local
amb la futura construcció
d’un nou Esclat al costat
del Parc de la Felicitat o la
construcció d’un complex,
en el Polígon Industrial de
Can Montcau, de comerços, serveis i restauració
on el principal operador
serà Leroy Merlin.
I això no acabarà aquí; al
costat del la parcel·la comercial on s’ubicarà Leroy
Merlin hi ha una parcel·la
on s’està començant a

concretar possibles usos
lligats amb l’oci i la restauració.
L’economia es reactiva,
l’atur descendeix, però ni
molt menys el que nosaltres desitjaríem, per això
lligarem acords amb les
empreses que s’instal·lin
en el nostre municipi per
a què l’ocupació que generin prioritzin sempre la
nostra gent, a l’hora que
seguirem formant i assessorant als nostres aturats
per a què el seu accés al
món laboral els hi sigui
més fàcil.

Enquesta Ciutadana

Coneix el reconeixement “Lliçanenc de l’Any”; va
participar en la votació de la primera edició?
0%

L’any passat es va celebrar la primera edició del reconeixement
“Lliçanenc de l’Any”, que la votació popular va atorgar a l’entitat
Càritas Parroquial. En la darrera enquesta ciutadana ens hem
interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques coneixen
aquesta distinció i, en cas afirmatiu, si van participar en la votació de la primera edició.
El resultat ha estat que, de les 30 persones que han participat a
l’enquesta, un 60% ha contestat que la coneix i hi va participar;
un 27% ha dit que la coneix però no hi va participar; un 13% ha
contestat que no la coneix; i ningú ha triat l’opció No sap/No
contesta.

13%

27%

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

Si la conec i hi vaig
participar
Si la conec, però no
hi vaig participar
60%

No la conec
NS/NC
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de l’Ajuntament

Vota el Lliçanenc de l’Any 2017!

De l’1 al 31 de març estarà obert el període de votacions per escollir el Lliçanenc de l’Any 2017. Les votacions es
poden fer presencialment a les urnes situades en diferents equipaments municipals on també hi ha les paperetes
amb els tres candidats o bé on-line a través del formulari que trobareu al web municipal.
L’Ajuntament vol distingir anualment aquelles persones físiques o jurídiques que, per la
seva trajectòria, honorin la població. Torna el Lliçanenc de
l’Any, que en la primera edició
del 2016 va distingir l’entitat
local Càritas Parroquial.
El procediment per elegir el
Lliçanenc de l’Any 2017 es va
iniciar, el mes passat, amb la
constitució d’una Comissió,
formada per un representant
de Càritas Parroquial i cinc
representants més de diferents àmbits del municipi i
de l’Ajuntament, la qual es va
reunir per avaluar i proposar
tres candidats a Lliçanenc de
l’Any 2017.
Ara presentem aquests tres
candidats finalistes i s’obre un
període de votacions populars, de l’1 al 31 de març, en
diferents equipaments munici-

pals i on-line.
El resultat de les votacions o el
nom del Lliçanenc de l’Any es
donarà a conèixer en un acte
públic el divendres 21 d’abril,
a les 19h, a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres, on
la Comissió anomenarà els
atributs de la persona física
o jurídica escollida i l’Ajuntament li farà lliurament d’una
distinció acreditativa.
Com l’any passat, la persona guardonada amb aquest
reconeixement honorífic serà
l’encarregada de dur a terme
el Pregó de la Festa Major i
ocuparà un lloc preferent en
diferents actes organitzats pel
Consistori local durant l’any
en curs.
En el web municipal (www.llicamunt.cat) trobareu informació més detallada de les tres
candidatures.

Qui són els candidats d’aquest any?
Vicenç Relats
El lliçanenc Vicenç Relats és periodista i editor. Va iniciar-se en el periodisme als 80 fent de
corresponsal en mitjans comarcals –com Ronçana i Plaça Gran– i va impulsar la revista local
A mig Tenes. Ha treballat a TV3, als diaris Avui i El Punt Avui i com a cap de premsa del
Departament de Benestar de la Generalitat. Col·labora a El 9 Nou, Ràdio Granollers, VOTV,
Catalunya Ràdio i Lliure i millor. Des del 2011 dirigeix la revista-llibre Vallesos, premiada com
a millor revista catalana l’any 2014. És autor de mitja dotzena de llibres entre l’assaig i la
història, el darrer dels quals “El Port de la Selva després de les bombes” (Gent i Terra, 2016).
És membre de la junta de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). Ha
rebut diversos premis per la seva tasca periodística en els àmbits social, cívic i cultural.

Maria Soley
La lliçanenca Maria Soley és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i professora
titular del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica es desenvolupa
a la Universitat de Barcelona i de Calgary (Canadà). En l’àmbit de la recerca científica ha
publicat més de 55 treballs en revistes internacionals i dirigit 7 tesis doctorals i 14 màsters
experimentals, sobre temes relacionats amb el control del metabolisme, la funció de factors de
creixement, especialment del factor de creixement epidèrmic (EGF), i la seva participació en la
resposta a l’estrès i en el procés d’envelliment. A nivell divulgatiu és coautora del llibres “Cos
antic, entorn modern. El nostre cos està preparat per la vida moderna?” i “Per què envellim?”.

Màrius Gómez
El lliçanenc Màrius Gómez és fotògraf i llicenciat en Disseny Gràfic per l’Escola Massana de Barcelona. Ha realitzat més de 55 exposicions individuals en galeries i festivals nacionals i internacionals. Com a dissenyador gràfic, treballa habitualment per a companyies i empreses de sectors
molt diversos. Forma part de l’organització de la Biennal Olot Fotografia i del Festival Revela-T.
També és comissari d’exposicions per a diferents espais i galeries. El 2007 va crear Espai Garum,
situat a Lliçà d’Amunt, que defineix com la galeria d’art més petita del món(un mini aparador que
permet que l’art estigui a l’abast de tothom), on, des de llavors fins ara, ha organitzat més de 100
exposicions de creadors de diverses disciplines, a més de trobades culturals, concursos, recitals
de poesia, etc. A més, és impulsor i jurat del Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley.

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.
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Notícies destacades de la
Biblioteca
Exposicions, xerrades, tallers...
Exposició: “Montserrat Roig.
45 anys de vida, 25 de llegat”
De l’1 al 19 de març la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà
aquesta exposició de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL).
Després de 25 anys de la seva
mort i només amb 45 anys de
vida, Montserrat Roig ha deixat un extens ventall d’articles
periodístics, novel·les, contes
i assaigs que s’han convertit
en un referent del periodisme
i de la literatura a casa nostra i
a escala internacional. La seva
obra ha creuat les fronteres
i ha estat traduïda a 10 idiomes. Aquesta exposició fa una
aproximació a l’autora a través
d’un recorregut per la seva
vida i obra, i dibuixa el prisma
a través del qual veia el món.
El dimarts 7 de març, a les
18:30h, en el Club de lectura,
es farà una tertúlia literària de
la novel·la ”El temps de les cireres” de Montserrat Roig.

Ei jove, vine als tàndems!
Aquest és el 4t curs que l’Escola d’Anglès del muncipi
porta a terme els Tàndems,
sessions lúdiques de con-

versa en anglès entre joves,
amb la finalitat d’estimular
la fluïdesa oral dels participants. I vist l’èxit que ha tingut aquesta iniciativa, col·laboraran amb la Biblioteca Ca
l’Oliveres per oferir una sessió de Tàndems en aquest
espai.
Aquesta sessió, adreçada a
joves d’entre 12 i 15 anys,
tindrà lloc el divendres 31
de març a les 18h. Per participar-hi cal tenir un nivell
d’anglès per defensar-se una
mica oralment. Per parelles,
es parlarà en anglès durant
un o dos minuts de diferents
temes que es projectaran,
i s’aniran donant punts als
participants a mesura que es
vagin assolint. L’objectiu no
és parlar bé, sinó llançar-se
a parlar. De seguida veureu
que ho podeu fer millor del
que us penseu!
Llegim poesia!
Per celebrar el Dia Mundial
de la Poesia i l’arribada de la
primavera, teniu una cita el dimarts 21 de març a les 18h a
la Biblioteca Ca l’Oliveres per
llegir i escoltar poesia, en la 4a
edició del Recital poètic popular.
El poeta Miquel Martí i Pol en
una de les conferències que
va fer davant un públic universitari sobre què és la poesia,
que es recull en el llibre “Què
és poesia?”, ens parla dels beneficis immediats i necessaris
que es poden obtenir amb la

la Gent Gran.
Aquest taller està adreçat a les
persones usuàries del Casal.
Per participar-hi, cal inscriure’s
prèviament al mateix Casal. El

EXPOSICIÓ: “MONTSERRAT ROIG.

igualtat de gènere. Per a nens i nenes a

45 ANYS DE VIDA, 25 DE LLEGAT”

partir de 3 anys.

De l’1 al 19 de març

Hora: 11h

Una aproximació a l’autora a través

lectura de poesia:
- Permet recuperar el gust pel
silenci en un món desgavellat
i sorollós
- Torna a fer sentir el gust per
la paraula en un món terriblement mediatitzat
- Restitueix el gust per la intimitat en un món incert i vulnerable
- Permet de reafirmar el gust
per la lliure reflexió en el món
del pensament únic.

d’un recorregut per la seva vida i obra, i

TALLER CREATIU: “COLORS DE

dibuixa el prisma a través del qual veia

PRIMAVERA”

el món. Exposició cedida per la Coor-

Dimarts 14 de març

dinadora d’Associacions per la Llengua

Pintarem amb les mans i els dits unes

Catalana (CAL).

flors de primavera.
Hora: 17.30h

CLUB DE LECTURA JOVE “DEIXA’M

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

LLEGIR!”:

tir de l’1 de març. Places limitades.

Dijous 2 de març
A càrrec de Joana Moreno i Laura

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Bartuilli. Amb la novel·la ‘L´esperit dels

“AGLÁOPE” DE CARLOS RIVERO

gels’ de Maite Carranza. Si tens entre

Divendres 17 de març

11 i 15 anys, t’agrada llegir i vols passar

Carlos Rivero viu a Lliçà d’Amunt i és

una bona estona, informa’t a la bibliote-

un apassionat de l’escriptura i la lectura

ca. Cada primer dijous de mes.

des de petit. Presentarà el seu primer

Hora: 18h

llibre, una novel·la romàntica.
Hora: 19h

TALLER DE RAP-POESIA MODERNA
Dijous 2 de març

NIU DE PARAULES: “GLUPS”

A càrrec de Pau Llonch d’At-versaris.

Dissabte 18 de març

Taller de rima i rap tècnic per treballar

A càrrec de Marta Gorchs.

l’escriptura i fer creacions literàries.

Glups! és un petit espectacle de contes

Adreçat a joves a partir de 12 anys.

i cançons populars i de tradició oral per

Hora: 18h

als més petits, explicats amb suport

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

d’un ukelele i de petits instruments de

tir de l’1 de març.

percussió.
Per a infants d’1 a 3 anys.

Vine a rapejar poesia!
La Biblioteca Ca l’Oliveres ha
programat un taller de rap-poesia moderna amb Pau Llonch
per al dijous 2 de març a les
18h.
Entre les múltiples facetes de
Pau Llonch (columnista, col·
laborador de ràdio, conferenciant, etc.) destaca, sobretot,
la de músic, motiu pel qual el
2009 la seva banda de rap At
Versaris va obtenir el reconeixement dels Premis Enderrock
com a millor disc de la modalitat de pop-rock.

Taller de ioga al Casal de la Gent Gran
La regidoria de Gent Gran ha
organitzat un taller de ioga,
anomenat “Del cos al cor”, que
tindrà lloc el dissabte 18 de
març, de 10h a 13h, al Casal de

Biblioteca Ca l’Oliveres

preu és de 10€.
En aquest taller, teòrico-pràctic, es parlarà sobre l’evolució
del ioga i s’aprofundirà en la
seva pràctica.

INSTANTS MUSICALS

Hora: 11h

Dimarts 7 de març

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

A càrrec de l’Escola de Música de la

tir de l’1 de març. Places limitades.

Vall del Tenes. Audició musical de 20
minuts de durada, on els alumnes de

4A EDICIÓ DEL RECITAL POÈTIC

l’escola de música toquen diferents pe-

POPULAR 2017

ces i instruments.

Dimarts 21 de març

Hora: 18h

Per celebrar el Dia Mundial de la Poesia
i l’arribada de la primavera, un any més,

CLUB DE LECTURA

amics de la biblioteca, narradors locals

Dimarts 7 de març

i tot el voluntariat s’uneixen per recitar

A càrrec de Lola Treserras. Amb la novel·la

poesia. Després del recital hi haurà un

Temps de cireres de Montserrat Roig.

petit refrigeri.

Hora: 18.30h

Hora: 18h

CONTES AL VOL: “NENS I NENES,

SESSIÓ DE TÀNDEMS.

NENES I NENS”

CONVERSA EN ANGLÈS

Dissabte 11 de març

Divendres 31de març

La Joana és una nena que havia de

Sessió lúdica de conversa en anglès en-

sortir nen i dir-se Joan, com l’avi. Juga

tre joves. A càrrec de l’Escola d’Anglès.

a hoquei, pinta i li agrada vestir-se de

Adreçat a joves d’entre 12 i 15 anys que

fúcsia. Amb els seus amics s’inventen

tinguin un nivell d’anglès que els permeti

un munt de jocs on tots poden fer-ho

defensar-se una mica oralment.

tot, tant si són nens com si són ne-

Hora: de 18h a 19h

nes. Tractarem d’una manera lúdica

Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-

i no moralitzant el tema cultural de la

tir de l’1 de març. Places limitades.
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Senyalització d’espais sense fum

El Pavelló d’Esports, el Camp de Futbol, el Patinòdrom i el Parc de la República de Ca l’Artigues són espais esportius
que ja tenen l’enganxina identificativa d’entorn sense fum, que prohibeix fumar-hi sota sanció.
Les regidories de Salut i Esports han senyalitzat alguns
espais esportius amb enganxines identificatives d’entorn
sense fum. Aquests espais
són el Pavelló d’Esports, el
Camp de Futbol, el Patinòdrom i el Parc de la República de Ca l’Artigues. També es
pintarà al terra les zones habilitades per fumar i les protegides.
En aquests espais està prohibit fumar en aplicació de l’Ordenança municipal de Policia i
Bon Govern (article 18) i de la
Llei 14/2010, del 27 de maig,
dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
(art. 67.2). En relació al consum de tabac, l’article 18 de
l’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern diu:

1. Es prohibeix el consum de
tabac a la totalitat de les instal·lacions municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants,
encara que no siguin
utilitzades exclusivament per
a ells i encara que estiguin
ubicades a l’aire lliure.
2. Es prohibeix el consum de
tabac a la totalitat a les terrasses de bar de les instal·lacions municipals esportives i
culturals on es desenvolupin
activitats per a infants, encara
que estiguin ubicades a l’aire
lliure.
3. Es prohibeix el consum de
tabac a la totalitat de parcs
infantils.
Les infraccions d’aquesta dis-

posició seran sancionades
amb multa de 100 euros.
Recordem que l’Ajuntament
es va sumar a la celebració de
la Setmana sense fum, del 24
al 31 de maig passat, i es va
comprometre a millorar la informació dels espais on no es
pot fumar, entre altres accions
com informar sobre els perjudicis del tabac i ajudar les
persones que volen deixar de
fumar (es va fer difusió dels
materials de la campanya al
web i les xarxes socials, i el
Centre d’Atenció Primària va
donar informació personalitzada sobre com deixar de fumar). L’objectiu de la Setmana
Sense Fum, que acaba el 31
de maig amb el Dia Mundial
sense Tabac, és sensibilitzar
la població de la importàn-

Mercat de segona mà
mensual

Després de l’èxit del Mercat de segona mà que es programa en
el marc de la Fira de Nadal, la regidoria de Cultura ha apostat per
programar-lo un cop al mes.
El Mercat de segona mà tindrà lloc el segon diumenge
de cada mes, entre les 9h i
les 14h, a la plaça de Catalunya, a partir d’aquest mes
de març.
Aquest mercat de segona mà
és obert a tothom qui vulgui
vendre objectes que tingui i
ja no utilitzi: llibres, joguines,
objectes de decoració, parament de la llar, roba, objectes antics, etc.). D’aquesta
manera, es dóna una segona
vida a aquests objectes, que
algú ja no fa servir i a un altre
li poden interessar.

Per participar en el Mercat
de segona mà mensual cal
posar-se en contacte amb
Mercè Falgar, que és la promotora d’aquesta iniciativa,
ja que és ella qui es va posar en contacte amb la regidoria de Cultura per tirar
endavant aquest projecte
(whatsapp 619 90 71 73 o
c/e
mfs.mercatsegonama@
gmail.com).
També podeu contactar amb
ella si voleu rebre més informació sobre aquesta iniciativa o que us ajudi a muntar la
parada.

cia que té per a la salut el fet
de no iniciar-se o abandonar
l’hàbit tabàquic i poder gaudir
d’un ambient lliure de fum.
Les entitats esportives han
estat informades oportunament i s’han sumat a la tasca

de conscienciació d’associats, aficionats, pares i totes
aquelles persones que conviuen amb l’esport per aconseguir, entre tots, que els
equipaments esportius siguin
entorns sense fum.

V Concurs infantil i juvenil
de punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de
Cultura ha convocat el V Concurs de punts de llibre.

lliurar els dibuixos a la Biblioteca Ca l’Oliveres, l’Espai
Jove El Galliner i l’Ajuntament.

Aquest concurs consta de
quatre categories: una per
a participants d’entre 5 i 8
anys, una altra per a participants d’entre 9 i 11 anys,
una tercera per a participants
de 12 a 17 anys i una quarta
per a participants de 18 a 30
anys. La temàtica d’aquesta
cinquena edició és lliure, tot
i que ha d’estar relacionada
amb la festivitat de Sant Jordi.

Els guanyadors obtindran entrades per a diferents parcs
d’atraccions, un lot de material de dibuix o un curs a
l’Escola Joso, en funció de
la categoria, i els seus dibuixos seran punts de llibre que
es donaran en el servei de
préstec de la Biblioteca Ca
l’Oliveres. Amb tots els punts
presentats es farà una exposició que es podrà veure del
21d’abril al 5 de maig a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

El termini per presentar els dibuixos finalitza el divendres 7
d’abril. Els participants poden

Trobareu les bases del concurs al web municipal:
www.llicamunt.cat.
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Notícies destacades de la
regidoria de Joventut
Cursos, tallers, ...

Forma’t +16: I ara què estudio?
La regidoria de Joventut continua amb el projecte Forma’t
+16, que pretén donar informació actualitzada i útil als joves
majors de 16 anys del municipi,
a través de tallers formatius teòrico-pràctics en els quals es parla de diferents temes d’interès:
estudis, recerca de feina, participació, salut, etc., temes escollits
a petició dels joves i adaptats a
l’alumnat que realitza els tallers.
Per aquest mes de març, el
tema escollit ha estat els estudis
de continuïtat, és a dir, aquells
que es cursen després de l’Educació Secundària Obligatòria
(Programes de Formació i Inserció, Batxillerat, Cicles, Graus
universitaris...).
Els assistents valoraran totes les
opcions disponibles de cara a
escollir la més adequada per al
seu futur. Al mateix temps, es resoldran tots aquells dubtes que
vagin sorgint.
Aquest taller tindrà lloc el dimarts 14 de març, a les 17.30h,
a la sala multimèdia de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Per assistir-hi, cal apuntar-se
prèviament, ja que les places
són limitades.
És recomanable portar un Pen
Drive a la sessió.
A més, qui ho consideri oportú
podrà demanar hora per un assessorament més personalitzat.
Per altra banda, el Punt d’Informació Juvenil actualitzarà la
cartellera, fent especial èmfasi
en temes d’estudis.
Si ets jove... Mou-te i vine al
cinema!
Si tens entre 12 (a partir de
1r d’ESO) i 17 anys i vols que
passem una tarda tots junts al
cinema, no t’ho pensis i apunta’t! Aquesta sortida jove serà
el divendres 31 de març, des de

les 16:30h a les 20:30h aproximadament.
Anirem a la sessió de tarda dels
Cinemes del Nord de Granollers.
El preu de la sortida és de 4€,
que inclou el transport d’anada
i tornada amb el bus urbà i l’entrada al cinema. Els i les joves
aniran acompanyats pels dinamitzadors/es del Galliner.
Per inscriure’t has de venir a
l’Espai Jove el Galliner de l’1 al
24 de març i apuntar-te, firmar
l’autorització i fer el pagament
de la sortida. Hi ha un màxim de
20 places.
Entre tots triarem la pel·lícula,
així que sinó et vols quedar sense plaça, mou-te, vine i no t’ho
perdis!
Per més informació ens podeu
trucar al 93 860 70 01 o enviar-nos un WhatsApp al 673 930
937.
Curs intensiu de monitors/es
per Setmana Santa
La Regidoria de Joventut organitza una nova edició del Curs
intensiu de Monitors i Monitores d’Activitats d’Educació en
el Lleure per a joves de Lliçà
d’Amunt d’entre 18 i 30 anys.
Aquesta nova edició del curs es
durà a terme durant les festes
de Setmana Santa, els dies 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 22 i 23 d’abril
i 6, 7 i 13 de maig, en horari de
matí i/o tarda. Els matins de 9h
a 14h i les tardes de 15h a 20h.
La formació anirà a càrrec de
l’Escola EDUCA.
Les inscripcions es faran presencialment, del 6 al 30 de
març, de dilluns a divendres, de
16h a 20h, a l’Espai Jove El Galliner, per ordre d’arribada fins al
límit de places disponibles.
El curs té un preu de 180€.
Arriba “Contraband”, el concurs de joves bandes musicals de Lliçà d’Amunt

Aquesta primavera tindrà lloc a
Lliçà d’Amunt el primer concurs
de bandes musicals amateurs
organitzat per una comissió
de joves que participen en els
Pressupostos Participatius de
Joventut 2017.
‘Contraband’ és un nou repte
per a joves bandes de música
que tinguin ganes de donar-se
a conèixer participant en aquest
concurs, que tindrà lloc durant
els mesos d’abril i maig, a l’Ateneu L’Aliança, entitat que també
hi col·labora.
El concurs està dirigit a gent
jove amateur, que no hagi gravat cap disc ni tingui cap contracte discogràfic o de management vigent. Podran interpretar
qualsevol estil musical, sempre i
quan no contingui bases simulades, és a dir, tota la música haurà de ser en directe.
Les actuacions s’iniciaran el dia
21 d’abril i seguiran els divendres consecutius fins que tots
els grups hagin tocat; el divendres següent es durà a terme el
lliurament de premis.
Les inscripcions tindran lloc del
10 de març al 7 d’abril presencialment a l’Espai Jove El Galliner
o de manera telemàtica al web
www.espaijovegalliner.cat.
S’hi poden inscriure bandes on
la meitat dels seus components
siguin joves menors de 30 anys.

Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES

TARDES CREATIVES

Dimecres 1, 8, 15 i 22 de març

Dilluns 27 de març

Curs

Vols

Ja arribat la primavera i volem de-

aprendre a fer cal·ligrafia amb dife-

bàsic

de

Lettering.

corar les vidrieres de l’Espai Jove

rents estils de lletres? T’agradaria

amb la tècnica del lettering que hem

aprendre una nova manera de de-

après aquest mes. Vine i escriu en

corar amb lletres fàcils i boniques?

el vidre pensaments positius i que

Doncs, no t’ho perdis! Aquest taller

surti el sol!

es realitzarà en quatre sessions de
tarda, l’ultima sessió la finalitzarem

CUINA JOVE

creant una lamina de dibuix amb la

Dijous 30 de març

tècnica del lettering que et podràs

Vols aprendre a cuinar? Un cop al

endur a casa.

mes realitzarem tallers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar

SI ETS JOVE... MOU-TE!

sense pares! Aquest mes aprendrem

Divendres 3, 10, 17 i 24 de març

a fer cupcakes, magdalenes de sa-

Vols proposar noves activitats per

bors, olors i colors diferents, amb

a l’Espai Jove El Galliner (tallers,

decoracions variades a sobre. Fes-

xerrades, sortides, festes, projec-

los d’allò més macos, personalitzats

tes...? T’esperem totes les tardes

i bons, amb aquest taller. Et recoma-

dels divendres! Vine, proposa, or-

nem portar una carmanyola per si

ganitza i mou-te!

te’ls vols emportar a casa, nosaltres
posem tots els ingredients!

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Dimarts 7 de març

SORTIDA JOVE: ANEM AL CINEMA

Aquest mes podràs trobar tota la

Divendres 31 de març

informació actualitzada sobre Es-

Vine a al cinema amb l’Espai Jove el

tudis al Punt d’Informació del Ga-

Galliner.

lliner, als taulells informatius i al

Hora de sortida: 16:30h

web espaijovegalliner.cat.

Hora de tornada: 20:30h aproximadament.
Inscripcions: cal inscripció prèvia de

FORMA’T +16

l’1 al 24 de març. Places limitades.

Dimarts 14 de març

Preu: 4€ Les dates d’inscripció són

I ara què estudio? Estàs acabant

del 1 al 24 de març

l’ESO, el Batxillerat, un cicle... i no
saps amb quins estudis continuar?

* Tots els tallers comencen a les

En aquest taller et podràs orientar,

17:30h,

coneixent totes les opcions que

inscripció prèvia. Pots inscriure’t al

existeixen, per decidir quina és la

web espaijovegalliner.cat, trucant al

que més et convé. És recomanable

93 860 70 01 o envia’ns un WhatsApp

portar un pen drive. Taller gratuït.

al 673 930 937.

Lloc: sala d’ordinadors de Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: cal inscripció prèvia.
Places limitades.

TALLER DE PERRUQUERIA JOVE
Dijous 16 de març
Vine i aprèn a fer-te tu mateix o
mateixa pentinats d’allò més originals. Si tens utensilis a casa com
planxes, rulos, etc. que no saps
com fer-los servir, porta’ls i ens ho
mirem. Taller gratuït.
Inscripcions: cal inscripció prèvia.

són

gratuïts,

però

cal

notícies de l’Ajuntament
Dia Internacional de les Dones
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es reivindiquen millors
condicions de treball, de vida i de drets per a les dones, amb la
finalitat d’assolir una igualtat efectiva entre dones i homes.
El Pla d’Igualtat Dona-Home,
adscrit a la regidoria d’Acció Social, coordina les activitats que
s’organitzen a Lliçà d’Amunt per
commemorar aquesta diada,
en la qual, a més de la regidoria d’Acció social, col·laboren les
regidories de Cultura (Biblioteca
Ca l’Oliveres), Esports, Joventut i
Transport públic i Mobilitat (TLA);
les associacions locals Amunt
Dones i Dones del Tenes; i la Diputació de Barcelona i l’Institut
Català de les Dones.
La programació d’enguany inclou l’exposició “Montserrat
Roig. 45 anys de vida, 25 de
llegat”, la tertúlia literària de la
novel·la “El temps de les cireres”
de Monserrat Roig del Club de
Lectura i la sessió de Contes al
vol “Nens i nenes, nenes i nens”,
activitats organitzades per la Biblioteca Ca l’Oliveres; el sopar
del Dia de la Dona, organitzat
per l’associació local Dones del
Tenes; i l’associació local Amunt
Dones ens convida a assistir al I
Torneig de futbol femení.
L’acte institucional de commemoració del Dia Internacional
de les Dones tindrà lloc el mateix dimecres 8 de març, a partir de les 17h, al Parc de Can
Godanya. L’acte, obert a tothom
i sense inscripció prèvia, consistirà en la lectura del manifest institucional, una xocolatada, tallers
per a nens i nenes i adolescents,
i una actuació musical amb el
grup local “Police Line”. Com
cada any, Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA) s’adherirà a la
celebració; el dia 8 de març tots
els seus vehicles circularan amb
una bandereta commemorativa
de la diada i s’obsequiarà els
usuaris amb una funda per a títols de transport amb un disseny
adient a la jornada.
A més de l’acte institucional, la
regidoria d’Acció social també ha organitzat la segona

Trasllat del Servei
d’Atenció Psicològica del
PADI
Davant la necessitat de comptar
amb un espai més privat i millorar així l’assistència, el Servei
d’Atenció Psicològica del Punt
d’Assessorament per a Dones
sobre Igualtat d’Oportunitats
(PADI) s’ha traslladat de les dependències de la regidoria d’Acció Social al Parc de Can Godanya, on s’accedeix pel carrer de
la Fàbrica (hi ha aparcament a
l’interior del recinte).
El Servei d’Atenció Psicològica
del PADI ofereix suport psicològic a les dones amb problemàtiques diverses: intrapersonals,
relacionals, familiars, socials,
laborals... Alguns exemples concrets de demandes són: baixa
autoestima, pors, ansietat, baix
estat anímic, dificultats de relació i comunicació, relació de
parella (insatisfacció, conflicte,
violència...), suport i orientació
en els processos de separació o
divorci, processos de dol, suport
a les dones cuidadores, atenció
als moments més complicats del
cicle vital de les dones (primeres

edició de la Bicicletada i botifarrada popular “Lliçà pedaleja per
la igualtat” i dos tallers:
- Bicicletada i botifarrada popular “Lliçà pedaleja per la
igualtat”:
Bicicletada lúdica per a tota la
família amb dos recorreguts:
un de curt, apte per a totes les
edats, i un de més llarg, per qui
vulgui continuar la pedalada. La
bicicletada acaba amb una botifarrada per a tots els participants.
Dia: dissabte 18 de març
Horaris: 11h Inscripcions; 12h
Bicicletada; 13h Botifarrada
Lloc: Parc de Can Godanya
Més informació: Pla d’Igualtat
(tel. 93.860.72.20).
- Taller de relaxació:

Aprèn les tècniques de relaxació
que t’ajudaran a recuperar el teu
benestar. A càrrec de la psicòloga del PADI Esther Menéndez.
Dies: dimarts 8, 15, 22 i 29 de
març i 5 d’abril
Horari: de 10 a 11.30h
Lloc: sala polivalent de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes
Inscripcions: regidoria d’Acció
social (938 417 220)
- Taller “Dona, empodera’t”:
Taller d’auto-explotació i creixement personal adreçat a dones.
A càrrec de Sandra Lozano, terapeuta Gestalt.
Dies: dijous 23 i 30 de març
Horari: de 17h a 20h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: regidoria d’Acció
social (938 417 220)
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relacions de parella, maternitat,
menopausa, fills que s’independitzen), afrontament de malalties
físiques, etc.
Aquest servei està obert a les
dones empadronades a Lliçà
d’Amunt a partir de 16 anys.
L’atenció es realitza en horari de
matí i els dilluns a la tarda, sempre amb visita concertada. La
sol·licitud de visita es continua
realitzant a través de la regidoria de Serveis Socials, de forma
presencial (carrer de Rafael de
Casanova, 8 -1a planta) o bé telefònicament (93.860 72 20).
El PADI també compta amb el
Servei d’Assessorament Jurídic, on una advocada orienta
legalment sobre diferents temes (separació, violència, pensió d’aliments, justícia gratuïta,
etc.). Aquesta atenció es manté
a les dependències generals de
la regidoria d’Acció Social amb
una freqüència quinzenal, els
dimecres, de 15h a 17h. La programació de les visites també es
realitza en aquesta regidoria.

Noves activitats als
Centres Cívics
La regidoria de Centres Cívics
ha organitzat noves activitats
en aquests equipaments municipals, situats a Palaudàries
i Ca l’Artigues, que completen
la programació que ja s’hi fa
des de després de l’estiu.
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES:
- Ioga
Dimarts, de 17:45h a 18:45h
- Divendres, de 16h a 17h Divendres, de 17h a 18h (les
inscripcions poden ser per 1
sessió o per 2 sessions)
- Pintura
Dijous, de 15:30h a 17:30h
I n f o r m a c i ó i i n s c r i p c i ons

al mateix centre cívic
(telf. 938 646 010- c/e
cc.palaudaries@llicamunt.cat);
horari: de 15h a 21h.
CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES:
- Ioga
Dijous, de 17h a 18h
- Activitat per a joves
Dimarts, de 18:30h a 19:30h
- Futbol per a joves
Dimarts i dijous, de 18:30 a
20h
Informació i inscripcions al
mateix centre cívic (tel.: 938
607 350-c/e cc.calartigues@llicamunt); horari: de 15h a 21h.

notícies de l’Ajuntament
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Sessió informativa “Fes-te
donant. Salva vides”
Professionals de la Fundació Josep Carreras explicaran, en una
xerrada informativa, que és la leucèmia i com fer-se donant de
medul·la òssia.
En el butlletí municipal del mes
de desembre informàvem que
Lliçà d’Amunt duria a terme
diferents activitats de coneixement i conscienciació sobre la
donació de mèdul·la òssia. En
el mateix butlletí, ja es parlava
de la leucèmia i dels passos
a seguir per fer-se donant de
medul.la òssia.
Seguint amb aquesta campanya de conscienciació, el dimecres 15 de març, a les 18h,
a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, tindrà lloc
una xerrada informativa sobre

la donació de medul.la òssia.
La xerrada anirà a càrrec de
professionals de la Fundació
Josep Carreras, que explicaran que és la leucèmia, com
es pot curar i quins passos
cal seguir per fer-se donant de
medul·la òssia.
La Fundació Josep Carreras
porta més de 25 anys treballant, a través de projectes, a
favor dels pacients i de la ciència, perquè la leucèmia sigui
algun dia una malaltia 100%
curable. El més destacable és
la creació de l’Institut de Re-

cerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) l’any 2010,
un dels pocs centres en el món
dedicat a la leucèmia i altres
malalties oncològiques de la
sang. L’IJC pretén fomentar el
desenvolupament de la recerca en el camp de la onco-hematologia, agilitzar l’aplicació
de nous tractaments, millorar
l’assistència i la supervivència
dels malalts, contribuir a la formació de nous investigadors i
establir sinergies amb altres
grups de recerca nacionals i
internacionals.

Nous elements infantils al
Parc de Can Rovira Vell
El Parc de l’Esport de Can
Rovira Vell va estrenar nous
elements infantils a finals de
gener. La Brigada d’Obres Municipal també ha pavimentat el
camí d’accés als lavabos i ha

col·locat més bancs a la zona.
El proper parc que estrenarà
nous elements de joc serà el
de la República, situat a Ca
l’Artigues, davant de l’escola
Rosa Oriol.

Parc de l’Esport de Can Rovira Vell

Racó de Salut:

Prevenció del risc cardiovascular

Les malalties cardiovasculars (angina de pit, infart de miocardi, ictus, embòlies, etc.) es donen quan coincideixen
un nombre suficient de factors desencadenants, que són els que anomenem factors de risc cardiovascular. La
principal estratègia davant les malalties cardiovasculars és la prevenció, millorar el control d’alguns dels factors de risc
cardiovasculars: Hipertensió, Síndrome metabòlica, Estrès, Obesitat, Sedentarisme, Tabaquisme i Dislipèmia (llegeix les
pautes a seguir en el web municipal).

Equip d’Atenció Primària Vall del Tenes

Parc de la República, a Ca l’Artigues, davant de l’escola Rosa Oriol

notícies de l’Ajuntament
Recuperació de l’activitat de
l’EMO
Des que es va signar el pacte de govern, un dels punts que tots
els grups polítics integrants del pacte tenien molt clar era donar
consistència i efecte vital a l’EMO (Empresa Municipal d’Obres).
Després de tot aquest temps
treballant, el mes passat va
sortir a concurs públic l’oferta
de dues places de feina, una
d’oficial de 1a de jardineria i
una altra de personal d’oficis
varis per poder fer front al manteniment del polígon industrial
de Can Moncau, feina que
l’Ajuntament ha encomanat a
l’EMO.
També s’estan preparant les
bases per a l’oferta d’un parell
de places més d’auxiliars de
jardineria per a la poda, des-

brossament i neteja viària dels
carrers del municipi.
Per altra banda, també ha
arribat a l’EMO l’encàrrec
per a la realització de les
o b re s d ’ u r b a n i t z a c i ó d e
Can Franquesa.

Segons el regidor i Conseller
delegat de l’EMO Felip Tura,
tots aquests projectes permetran arrencar l’EMO contractant
gent del municipi. Tura confia
que aquest sigui l’inici de moltes més propostes laborals.
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Dues zones d’aparcament
acondicionades al centre
Malgrat el mal temps, que va fer
endarrerir el calendari previst, les
obres d’acondicionament de les
zones d’aparcament del carrer

de l’Aliança i del costat de la Piscina Municipal ja estan acabades (asfatge i pintura), i obertes
al públic des de finals de gener.

Aparcament del carrer de l’Aliança

Restriccions de trànsit al
centre urbà per obres

Les obres de renovació de les canonades d’abastament d’aigua
afectaran la circulació de vehicles en els carrers de Tenes, Anselm
Clavé i Costa de Can Puig.

Durant la primera fase de
les obres de renovació de
les canonades d’abastament
d’aigua, en què es renovarà
la canonada sota la vorera
del carrer d’Anselm Clavé,
entre els carrers Costa de
Can Puig i Tenes, hi haurà
pas alternatiu de vehicles en
aquest tram, per poder executar l’obra amb seguretat.
Costa de Can Puig només
serà d’entrada cap al Casc
Antic i al carrer d’en Bosch, i
com a sortida alternativa pels
vehicles grans cap a Anselm
Clavé s’habilitarà el Camí del
Cementiri.
La segona fase, d’unes 4
setmanes, comporta el canvi de 3 canonades al carrer
del Tenes, una sota la vorera
i dues sota la calçada, motiu

pel qual és necessari tallar tot
l’ample del carrer. Un cop començada aquesta fase es podrà restituir la circulació normal al carrer d’Anselm Clavé.
El darrer tram del carrer de
Prat de la Riba també es tallarà a la circulació, excepte
veïns, ja que desemboca al
carrer del Tenes.
La circulació a l’avinguda dels
Països Catalans i al carrer de
Folch i Torrers no es tallarà i
només es veurà afectada el
dia que es facin els creuaments amb les noves canonades i els diumenges de mercat, en què es tallarà Països
Catalans a l’alçada de Castelló de la Plana per desviar el
trànsit per aquest carrer.
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, encara

no se sabia el dia d’inici de
les obres. De tota manera,
aquestes se senyalitzaran
oportunament i també se’n
farà ressò a través del web i
les xarxes socials municipals.
Segons el regidor de Companyies de Serveis, Iban
Martínez, “aquesta és l’actuació més important del Pla
d’Inversions 2016 de la xarxa d’abastament d’aigua”.
Si no s’ha pogut executar
fins ara, segons el regidor,
és pel retard de la Diputació
a atorgar el permís d’obra
sobre el carrer d’Anselm
Clavé. Martínez afegeix que
ja s’està treballant en l’elaboració del Pla d’Inversions
2017 perquè no s’aturi el ritme d’actuacions de millora
del servei.

Aparcament del costat de la Piscina Municipal

Reparació de sotracs
Darrerament s’han dut a terme
obres de reparació de sotracs
als carrers de Tramuntana, al
barri de can Farell, i de Lluís

Millet, al barri de Pinedes del
Vallès, executades per les empreses Llovet i Deumanl, respectivament.

Arranjament de camins rurals
El mes passat es van iniciar les
obres de millores de diversos
camins rurals del municipi.
La Junta de Govern Local del
passat dilluns 30 de gener va
adjudicar les feines d’arranjament a l’empresa Excavacions
Germans Casas, SL, per un import total de 29.990€ + IVA.
En concret, les tasques consistiran a repassar el ferm existent
amb motoanivelladora; formació

de trenques, cunetes i pendents
longitudinals i transversals; i finalment, anivellació i compactació de la capa d’àrids.
A la primera fase, la relació
de camins a millorar és la
següent: de Les Torres, Ca
l’Aguilar, Can Pedrós, Can
Peritxo, Can Genís, Can Xicota, de Can Xicota a Granollers,
Can Vinyeta, Can Teixidor i el
Camí Antic de Caldes.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 16 DE GENER

presentar la proposició més
avantatjosa.

Bar del Local Social de Ca
l’Artigues
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar el contracte
per a l’explotació del servei de
bar del Local Social de Ca l’Artigues al senyor César Alcocer
Molina per considerar que va

JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 23 DE GENER
Valoració del trasllat de les
oficines municipals
La Junta de Govern Local va
aprovar la proposta de col·laboració amb el Consell Co-

marcal del Vallès Oriental per
a la valoració del trasllat de les
oficines municipals a les naus
de Biokit (Can Malé), d’acord
amb la proposta de treball formulada, que inclou la recollida
d’informació, la proposta d’implantació general, l’estimació
de pressupost, la proposta de
calendari de trasllat i el pla de
finançament.

Reunió de treball entre els
equips de govern de Lliçà
d’Amunt i Granollers

Recordatori:
Moment de la reunió de treball.

Adhesió a la campanya “Casa
nostra és Casa vostra”

El Ple ordinari del 26 de gener va aprovar una moció d’adhesió a la
campanya “Casa nostra és Casa vostra”.
La campanya unitària “Casa
nostra és Casa vostra”, conformada per milers de persones a títol individual, col·
lectius i moviments socials,
ONGs i empreses del sector
cultural, té com objectiu denunciar la situació que viuen
les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la
ciutadania, i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el
lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes
catalanes han rebut la petició d’adhesió a la campanya
“Casa nostra és Casa vostra”

amb l’objectiu que el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les
persones que necessiten
protecció internacional.
Així, doncs, amb aquesta declaració institucional, Lliçà
d’Amunt se suma a la campanya i es reafirma com a
municipi acollidor donant suport a les iniciatives d’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels
conflictes armats a l’àrea
Mediterrània.
Juntament amb l’adhesió, la
moció convocava la ciutadania a mobilitzar-se a favor de
la campanya.

Els equips de govern de Lliçà d’Amunt i Granollers van
celebrar una reunió de treball, el passat 16 de gener a
l’Ajuntament del nostre municipi, per parlar de diferents
temes d’àmbit supramunicipal d’interès comú per a les
dues poblacions veïnes, per
tal de trobar sinèrgies de coordinació.
La sessió es va centrar en
temes vinculats a la mobilitat, principalment a l’eix
C-17, l’activitat industrial i
la promoció econòmica dels
dos municipis. Més concretament, es va parlar de

l’enllaç de la C-17 i de les
connexions amb el polígon
industrial de Cant Montcau,
de les afectacions de trànsit i
l’ampliació de la capacitat de
la carretera en el tram entre
Parets-Granollers, del projecte de camí de vianants per
connectar Granollers i Lliçà
d’Amunt, i dels estudis mediambientals per a la millora de
la qualitat de l’aire.
Els alcaldes dels dos municipis, Josep Mayoral i Ignasi
Simón, van presidir la reunió
i van estar acompanyats d’alguns regidors dels dos Ajuntaments.

notícies de l’Ajuntament
Xerrada sobre educació

La propera xerrada sobre educació dels fills i filles per a pares i
mares organitzada per la regidoria d’Educació se centrarà en el camí
cap a l’autonomia.
Aquesta xerrada, titulada “Caminant cap a l’autonomia”,
està adreçada a pares i mares
amb fills i filles d’entre 6 i 12
anys.
La xerrada està concebuda
com un espai de diàleg i reflexió. Tindrà una durada de
dues sessions: els dijous 9 i 16
de març, de 18h a 19.30h, a la
Biblioteca Ca l’Oliveres. L’aforament és limitat a 10-20 persones, per tant cal inscripció
prèvia (www.llicamunt.cat o 93

Jornades de portes
obertes i preinscripcions
als centres educatius
La preinscripció escolar per al
curs 2017-2018 del segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats
i educació secundària obligatòria serà del 23 de març al 4
d’abril.

860 72 20).
L’objectiu és compartir informacions, coneixements i
experiències entre els participants sobre el pas de la dependència a l’autonomia. Els
continguts específics que es
tractaran seran la dependència i l’autonomia; aspectes
que afavoreixen i aspectes
que obstaculitzen l’autonomia;
i les característiques personals dels nens i nenes, entre
altres temes.
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Prèviament a les preinscripcions, els centres educatius
organitzen jornades de portes
obertes per tal que les famílies
puguin conèixer com són i què
ofereixen.

ESCOLA ROSA ORIOL:
Dilluns 13 de març
de 17h a 19h
ESCOLA LLIÇÀ D’AMUNT:
Dimecres 15 de març
de 17h a 19h
ESCOLA MARTÍ I POL:
Pendent de confirmar
INSTITUT LLIÇÀ:
Dilluns 13 de març
de 17h a 19h
INSTITUT HIPÀTIA:
Dilluns 20 de març
de 17h a 19.30h

Nova aula de lactants

L’Escola Bressol Nova Espurna va començar l’any amb una nova
aula de lactants, de 0 a 1 anys, que el mes passat ja es va ocupar
amb 7 places de les 8 disponibles.
Aquesta ampliació d’aules
s’ha fet a partir de la demanda de places que l’escola bressol va rebre a finals d’any.
L’obertura de la nova aula
ha anat acompanyada de la
contractació de dues persones a través de la borsa
de treball existent per cobrir aquests tipus de necessitats.
Amb la nova aula, l’escola bressol Nova Espurna
compta, actualment, amb
dues classes de lactants,
amb 15 places ocupades,

Nova aula de lactants.

que es complementen amb
la classe de lactants de l’es-

cola bressol de Palaudàries,
que compta amb 8 nadons.

Comença el període de prohibició de fer foc
En el període comprès entre
el 15 de març i el 15 d’octubre
queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització
de fogons de gas, barbacoes
de qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin o

Canvi de data

no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres
que els envolta, en les comarques amb més risc d’incendi.
També queda prohibit cremar
rostolls, fer focs d’esbarjo, fer
foc per a activitats relaciona-

des amb l’apicultura, llençar
coets, globus, focs d’artifici o
altres artefactes que continguin
foc, i la utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en
vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Xerrada “Primers auxilis
per a infants”
Per a famílies amb infants fins als 3 anys. A càrrec de
l’Equip d’Atenció Primària de la Vall del Tenes.
Dia: Dilluns 13 de març
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: www.llicamunt.cat o 938607220
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crònica
Ple ordinari del 26 de gener
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió
del 24 de novembre.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del 7 de novembre al 30 de desembre, que van del
número 793 al 935.
3.- Donar compte de la xifra oficial de població 2016.
Es va donar compte de la xifra
oficial de població a 1 de gener
de 2016, que és de 14.759 habitants. L’Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que la població de Lliçà
d’Amunt segueix creixent, que la
majoria de població es concentra
en la franja dels 35 als 55 anys i
que hi havia hagut 895 altes, 881
baixes, 79 defuncions i 95 naixements.
4.- Imposició de sancions per
infracció a la normativa per la tinença de gossos perillosos.
El Ple va acordar sancionar dues
persones com a responsables d’infraccions molt greus relatives a
l’incompliment de la normativa de
tinença d’animals de companyia.
El regidor de Medi Ambient, Francisco León, va explicar els dos casos i va dir que el primer pas era
imposar una sanció econòmica i,
en cas de no pagar-la, el segon pas
seria resoldre els casos via judicial.
UNANIMITAT.
5.- Sol·licitud de compatibilitat
per efectuar funcions de psicòloga en l’àmbit privat.
El Ple va acordar reconèixer la
compatibilitat per efectuar funcions de psicòloga en l’àmbit privat
a una psicòloga municipal adscrita
a la regidoria d’Educació, amb una

sèrie de premisses.
UNANIMITAT
6.- Aprovació inicial de la Modificació del POUM en relació a la
qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl
no urbanitzable de Can Caponet,
Can Genàs i Can Julià.
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del vigent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
de Lliçà d’Amunt en relació a la
qualificació urbanística de l’entorn
de les construccions en sòl no urbanitzable de Can Caponet, Can
Genàs i Can Julià.
El regidor d’Urbanisme, Joaquim
Ferriol, va explicar que en aquesta
zona hi ha unes activitats que amb
el nou POUM queden fora d’ordenació i que s’ha d’esmenar l’errror.
UNANIMITAT
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
PP:
- Moció d’adhesió a la iniciativa
Meta 2017.
Aquesta moció instava al Govern
d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya a realitzar les actuacions
necessàries per anar adoptant mesures per garantir l’accessibilitat
de totes les persones, amb la seva
diversitat funcional, i, com a primera mesura, que es declarés 2017
com a Any de l’Accessibilitat Universal.També demanava l’adhesió
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
a la plataforma Meta 2017 amb els
compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries
d’accessibilitat universal, així com
fer un seguiment i inventari en la
Taula de Mobilitat de les zones del
municipi i dels equipaments muni-

cipals on queden pendents actuacions d’accessibilitat.
El PSC va dir estar d’acord a implicar l’Estat i la Generalitat en aquest
tema i va remarcar que, tot i haverhi una Pla d’Accessibilitat fet que
es va aplicant, arribar a fer de Lliçà
d’Amunt un municipi accessible és
molt costós econòmicament.
CiU va comentar que el govern
estatal del PP tampoc té les Corts
espanyoles adaptades.
UNANIMITAT
PSC:
- Moció per a l’inici urgent dels
processos de concertació territorial amb els municipis en matèria
d’ocupació.
Aquesta moció instava al Servei
d’Ocupació de Catalunya a iniciar
urgentment processos de concertació territorial i estratègies territorials amb col·laboració amb els
ajuntaments i consells comarcals
per tal de fomentar l’ocupació i el
desenvolupament econòmic, i a
coordinar les iniciatives públiques
i privades destinades a la creació
d’ocupació. També instava que,
mitjançant aquests instruments, es
pugui garantir l’estabilitat laboral
entre els professionals dels serveis
d’ocupació locals.
El PSC va comentar que aquest
tema Lliçà d’Amunt el vivia en primera persona.
ERC va apuntar que el pressupost
de la Generalitat pendent d’aprovació destinava uns diners a aquest
àmbit i que hi havia hagut diferents
programes per incentivar aquestes
polítiques dins del món local.
UNANIMITAT
- Moció per recuperar places residencials per a gent gran i centres
de dia als municipis.

Aquesta moció instava al Govern
de la Generalitat de Catalunya, entre altres punts, a garantir l’accés
a les prestacions econòmiques
vinculades al servei d’atenció residencial per tal de recuperar la seva
universalitat i els terminis de gestió,
a més d’aplicar de manera afectiva
els programes individuals d’atenció
de residència i centre de dia per a
persones amb grau de dependència que tenen adjudicades places
de residència o centre de dia públiques i per a aquelles persones que
tenen reconegudes prestacions
vinculades a residència.
El PSC va comentar que l’Ajuntament, encara que no en tingués la
competència, es feia càrrec del pagament de places residencials de
persones que esperaven valoració
o revisió d’atenció. També va comentar que, a nivell de la Vall del
Tenes, s’estava lluitant per tenir un
Centre de Dia.
Tots els grupos municipals van estar d’acord en aquesta necessitat i
ICV-EUiA va dir que la llei de dependència era una cosa molt bona
però que en faltava l’aplicació i que
caldria obrir els centres residencials tancats per falta de pressupost.
UNANIMITAT
Equip de govern:
- Moció per declarar Lliçà d’Amunt
municipi adherit a la campanya
“Casa nostra és casa vostra” que
denúncia la situació que viuen les
persones refugiades i migrants,
vol aconseguir la sensibilització i
mobilització de la ciutadania i demana polítiques de suport a l’acollida reals i efectives a les institucions sota el lema “volem acollir”.
Aquesta moció també demanava

convocar a la ciutadania a mobilitzar-se essistint a la convocatòria
de manifestació de la campanya el
18 de febrer a Barcelona i sumar-se
a la campanya del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
de suport a l’acollida de població
refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea
mediterrània.
El regidor de Cooperació, Antonio
Polo, va comentar que aquesta
moció venia motivada per l’incompliment dels acords per part de la
Unió Europea i de l’Estat espanyol
en relació a l’acolliment de persones refugiades.
El PSC va qualificar l’actitud d’Europa d’indignant; ICV-EUiA i ERC
van demanar més solidaritat i humanitat; CiU va fer extensiu el
suport a totes les persones persiguides per creences, races i pensaments polítics; i el PP també es
va manifestar a favor de l’acollida
de població refugiada, si bé va dir
no estar a favor de la plataforma
que impulsava la campanya.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
9.- Preguntes.
El PP va formular preguntes en
relació a 7 temes: l’acollida de població refugiada; la cobertura de
telèfons mòbils; el dret a l’habitatge; el carrer de Lluís Companys;
la rotonda Anselm Clavé-VB1432;
l’espai per als grupos municipals
a l’Informa’t; i els valors cadastrals
per aquest any 2017.

notícies
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del poble

Què ha dit la premsa?
Sortida directa
des del polígon de
Mango

Es treballa per crear una nova
connexió per facilitar la incorporació a la carretera C-17 en
sentit sud dels vehicles que
surtin del nou sector de Can
Montcau, on hi ha el parc logístic de Mango i l’empresa
Biokit i on s’ha d’obrir una
gran botiga de Leroy Merlin.
La idea és facilitar els moviments de camions en direcció
sud i restar pressió a l’enllaç
amb la carretera de Granollers
a Lliçà d’Amunt, la BV-1432.
També incorporaria una entrada directa cap al sector de
Can Montcau per als vehicles
que circulin pe la C-17 en sentit nord.

Radar

Trànsit ha instal·lat un radar de
tram entre Lliçà d’Amunt i Parets, en sentit sud. Els aparells
estan situats a Mango i Can
Romeu.

Empreses
constituïdes

S’ha constituït la societat Ser-

vicorte por hilo SL, dedicada
a la fabricació de productes
bàsics de ferro, acer i ferroaleacions i processos d’electroerosió i tall en fil en productes
metàl·lics.

Veritas destina
tres milions a
triplicar el
magatzem central
de Lliçà d’Amunt

La cadena de venda de productes ecològics Veritas, que
té el principal centre logístic a
Lliçà d’Amunt, disposarà del
triple de capacitat de magatzem un cop hagi acabat l’edificació d’una nova plataforma
logística al nostre municipi,
situada a pocs metres de l’actual, que li permetrà afrontar
el pla d’expansió en establiments per als propers anys.
Aquesta ampliació, de tres milions d’euros, es preveu que
estigui enllestida en l’últim trimestre d’aquest any.

El grup
propietari de

Veu dels Joves:
L’Albert Aguilera (19 anys), l’Ismael Rodríguez (19
anys) i el Luís Rayo (23 anys) són voluntaris de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt des de fa més de 3 anys.
La Regidoria de Joventut ha volgut trobar-se amb ells
perquè expliquin la seva experiència com a voluntaris
en aquesta associació i què ha significat en les seves
vides.
Què és Protecció Civil de Lliçà d’Amunt?
A: És una entitat formada per voluntaris del municipi
que s’encarrega de fer un servei de suport i assistència al ciutadà i d’ajuda a la Policia Local i als cossos
d’emergència.
Què és el que més us agrada de la feina que feu?
I: La satisfacció d’ajudar a aquells que no poden fer

Biokit creix amb
una compra als
Estats Units

EL SÍNDIC A
LLIÇÀ D’AMUNT

El grup d’instrumental mèdic WerfenLife, propietari de
l’empresa Biokit situada a
Lliçà d’Amunt, ha adquirit la
firma nord-americana Accriva
Diagnostics per 350 milions
d’euros. La companyia reforça
així la divisió de diagnòstic, en
el qual hi ha integrada Biokit.

El proper dimecres 8 de març de 2017
l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya
serà a Lliçà d’Amunt.

EL SÍNDIC A
Atendrem les persones que vulguin fer
LLIÇÀ D’AMUNT
consultes
o presentar queixes sobre

una actuació de l’Administració pública
iEltambé
contra
les empreses
que de
presten
proper
dimecres
8 de març
2017
serveis
d’interès
aigua,
l’equip del
Síndic degeneral
Greuges(llum,
de Catalunya
gas,
serà etc.).
a Lliçà d’Amunt.
Les
visites s’atendran
a la
Biblioteca
Ca
Atendrem
les persones
que
vulguin fer
l’Oliveres,
carrer
Castelló
de
la
Plana,
11.
consultes o presentar queixes sobre

Canvis a les línies
del bus urbà

L’Ajuntament farà canvis en
els recorreguts de les línies
d’autobús urbà per millorar el
servei reduint el temps de viatge o augmentant la freqüència de pas. La idea és passar
de tres línies actuals a sis que
es cobririen amb quatre vehicles en lloc dels tres que hi ha
ara. La nova estructura s’està
acabant de perfilar i està previst que comenci a aplicar-se
de forma progressiva a partir
de setembre. A més, la nova
estructura del bus urbà preveu ampliar el servei durant
els caps de setmana.

una actuació de l’Administració pública
i també contra
les empreses
que presten
Prèviament,
cal concertar
l’entrevista
serveis ald’interès
general (llum, aigua,
trucant
telèfon gratuït
gas, etc.).

900 124 124

visitesuns’atendran
a la Biblioteca
Ca
oLes
enviant
correu electrònic
a
l’Oliveres, carrer Castelló de la Plana, 11.

sindic@sindic.cat

Prèviament, cal concertar l’entrevista
trucant al telèfon gratuït

900 124 124
o enviant un correu electrònic a
Farmàcies
Farmàcies de guàrdia
(de 8h a 22h):
sindic@sindic.cat
P. Lozano (Bigues): del 24 de febrer al 2 de març
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 3 al 9 de març
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 10 al 16 de març
M. Vela (Santa Eulàlia): del 17 al 23 de març
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 24 al 30 de març
J. Torras (Bigues): del 31 de març al 6 d’abril

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)

Entrevista a voluntaris de Protecció Civil
algunes coses per si mateixos, com els avis, que sempre que et veuen t’agraeixen el suport.
L: Poder formar part d’un grup de persones amb els
mateixos interessos, que et fa sentir-te útil i valorat.
Quant de temps dediqueu al voluntariat?
L: Depèn de la temporada. Quan he estat estudiant li
he dedicat molt de temps, tot el meu temps lliure.
I: Jo intento venir com a mínim 3 o 4 dies per setmana.
Què creieu que us aportarà aquesta experiència
en la vostra vida social o laboral?
A: Una persona que ha format part de Protecció Civil
acaba els estudis amb una experiència molt gran després d’haver fet infinitat de serveis.
L: Experimentar diferents situacions i poder anar des-

cartant el què més et crida l’atenció de cara al teu futur laboral.
Per què vau decidir fer un voluntariat a Protecció
Civil?
I: Vaig presenciar un servei en el que vaig veure d’a
prop la manera d’actuar dels que ara són els meus
companys i la bona comunicació que hi havia entre
ells. Això em va servir de motivació.
A: Per mi són 3 coses molt importants: Tenia molt
temps lliure, ganes de formar part del món de les
emergències i per què un amic va entrar a Protecció
Civil.
* Pots llegir l’entrevista completa a: www.espaijovegalliner.cat
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Grups
Municipals

Volem apostar per a la Participació infantil.

Des del PSC hem proposat posar en marxa un projecte engrescador, un repte per a polítics, nens, nenes, tècnics i dinamitzadors

del nostre municipi. Volem incloure els nens i les nenes en el disseny del nostre poble com a ciutadans i ciutadanes que són.
Repte fonamentalment vinculat a fer efectiu el seu dret a exercir la seva ciutadania i prendre part activa del poble que habiten i del

qual en formen part. El PSC proposa la creació del Consell d’Infants Municipal, sent un òrgan de participació política que reconeix

que els nens i les nenes poden incidir en el poble, pensar-lo i transformar-lo. Des de el partit dels Socialistes de Catalunya creiem

fermament que el consell d’infants és una oportunitat d’enfortir col·lectivament la mirada plural que volem pel nostre municipi,
tenir una mirada fresca i enfortir el compromís col·lectiu. L’aposta decidida per incorporar cada vegada a més agents a aquest
govern obert que liderem és l’afany i l’ADN del nostre partit.

Ha passat un altre any i el municipi no ha debatut el model escolar. Aquest model és el que tant administració, centres i societat
han de concretar plegats. La prioritat d’ERC és evitar el tancament de més línies i escoles. Això vam defensar conjuntament en la
moció pel no tancament de línies de P3 a les nostres escoles. Ha estat insuficient, ja que el proper curs pot tornar a passar. L’emplaçament de les escoles respon a l’estructura de barris de Lliçà d’Amunt. Defineixen les 3 centralitats on els ciutadans gaudeixin
de serveis pròxims. També gaudim d’una oferta educativa que permet a les famílies poder escollir en funció del seu projecte i
les seves peculiaritats. Les escoles de barri permeten crear vincle i promoure l’arrelament als barris dels infants i les famílies.
Cal apostar per un pla d’entorn que defineixi i relacioni tots els elements educatius per potenciar el sistema educatiu en global.
L’alternativa pot passar per un model d’escola 3-16, que reforci la idea d’escola de barri amb projecte lineal i un model pedagògic
de continuïtat. Aquest s’adapta millor a les onades de natalitat. Però caldrà debatre-ho entre tots. L’Ajuntament ha d’implicar-se
més en l’educació. Hem de donar valor a l’educació pública.

Queremos que Lliçà d’Amunt se convierta en referente en algunas materias en las que tenemos posibilidades, como la agricultura. Recuperar competencias en materia de ocupación o ser referentes ya en materia de acogida de refugiados, son avances que
se van consiguiendo como equipo de Gobierno y que nosotros ponemos en valor.
Por otro lado nos parece lamentable que el grupo municipal del PP, no esté al tanto de todo lo que se hace en el municipio. Sus
reiteradas críticas en sus artículos a nuestro grupo en el Informa’t nos parecen injustificadas; siempre con su tema estrella de la
Querella, de la cual ellos fueron participes aunque siempre dicen que no. Eso de estar en la oposición no es fácil para un grupo
político acostumbrado a gobernar a base de decretazos y del apoyo de las grandes oligarquías financieras y empresariales de
este país. La prueba más evidente fue el pleno realizado el 26 de Enero, en el que echaban en cara al equipo de gobierno no estar
haciendo nada en materia de acogida de refugiados (sin haberse enterado que ya teníamos una familia conviviendo con nosotros
y que somos el primer pueblo en Cataluña en hacerlo). Es lamentable quejarse del nuevo formato del Informa’t y luego demostrar
con hechos como éste, que ni tan siquiera lo leen.

La bona feina dóna fruit.
Ja fa un any que en Manel Busquets està al front de la regidoria d’Esports i el fruit ja es comença a notar en el Municipi. Ha dut
a bon terme actuacions com: Camp de futbol (rehabilitació dels vestidors i de la bombonera, ubicació d’un mòdul aula i canvi de
gespa), piscina (rehabilitació dels vestidors i del bar, canvi del sistema de filtratge, col·locació d’una escala adaptada per discapacitats i gent gran) i a les instal·lacions municipals dels barris (substitució i renovació del material en mal estat). Però no tot ha
estat inversió, un nou ventall d’activitats com: les rutes saludables, els Hipopresius, el Ioga i el Pilates entre d’altres han fet que
durant el 2016 hagin passat 480 usuaris més que en el 2015 pel Pavelló. La nostra tasca però no tan sols s’ha limitat a la regidoria
d’esports; hem contribuït en les decisions d’altres regidories fruit del acord de Govern, que han fet que el Municipi amb un any
avanci de manera ferma, és clar que encara hi ha moltes mancances i per això continuarem treballant, tenim ganes de posar en
pràctica totes les nostres propostes.

En resposta a l’article d’ERC a l’Informa’t, voldríem recordar als “benpensats” regidors republicans, per si se n’han oblidat, que el
llavors alcalde del seu partit va signar l’any 2006 un conveni urbanístic amb DIKNAH SL i PUNTO FA S.L. (Sociedad Unipersonal
de Mango) per la reordenació de Can Moncau. En aquest conveni hi ha una clàusula que diu: DIKNAH S.L. farà una aportació
dinerària en concepte de donació a l’Ajuntament, de 3 milions d’euros, que serà independent de l’import monetari corresponent a
la cessió del 10% d’aprofitament. 1M€ es pagarà, a fons perdut, en el moment de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, i els altres 2M€ quan s’aprovi definitivament el Pla Parcial. DIKNAH S.L. avançaria l’import corresponent a la cessió
del 10%, menys 2,1M€ que s’havien abonat anteriorment pel mateix concepte.
Recordem també als “benpensats” regidors de CiU que qui era el seu alcalde el 26 de juliol de 2002 va signar amb DIKNAH S.L.
un conveni urbanístic per iniciar la modificació del Pla General urbanístic. En aquest cas l’empresa es comprometia a entregar en
metàl·lic un total de 2,1M€ a compte del 10% del resultat de parcel·lació.
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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.

Campionats de patinatge al Patinòdrom

El proper dia 11 de març organitzem
els Campionats de Catalunya de
Patinatge de Velocitat en pista,
per segon cop després del nostre
retorn a l’activitat del patinatge.
L’any passat vàrem organitzar
el Campionat de Catalunya
conjuntament amb l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, amb la
col·laboració de la Federació
Catalana de Patinatge (FCP) i
patrocinat per Xavisan i SkatePro.

Un dels nostres patinadors es va
proclamar campió de Catalunya
en pista guanyant les dues proves
celebrades al nostre patinòdrom.
També vam organitzar una prova
de nivell nacional com és la 5ª
cursa de la Lliga nacional de
clubs, amb els millors patinadors
estatals i donant un espectacle
que feia més de vuit anys sense
cap organització.
Aquest any, tornem a organitzar

el Campionat de Catalunya amb
el suport de l’Ajuntament i la
col·laboració de la FCP.
I, el mes de maig organitzem també el Campionat d’Espanya Infantil i Juvenil, i la Copa d’Espanya
Aleví els dies 13/14 de maig, amb
les futures promeses del patinatge
de velocitat, molts d’ells internacionals i medallistes europeus.
Club Patí Lliçà d’Amunt

Espectacle infantil a l’Aliança

Diumenge 19 de març a les 12h a
l’Ateneu l’Aliança us oferim un espectacle de teatre i òpera per a tots
els públics: EL CARRERÓ DE LES
BRUIXES de la companyia Pocacosa teatre!!
Han fet fora les Bruixes de tots els
pobles de Catalunya i s’han hagut
d’instal·lar a Cervera, en el Carreró
de les Bruixes. A cada casa hi viu

una d’elles i totes tenen una història
que explicar.
Un dia arriba la Bruixa Estruga amb
la intenció de quedar-se a viure allà
amb elles però per poder-ho fer
haurà de demostrar que és una bruixa professional i passar un seguit
de proves. Ho podrà aconseguir
tenint en compte que arriba tot just
al “Gran Dia”? Com s’ho farà una

Ball de la Roda de Gitanes

El dia 26 DE MARÇ a les 5 de la
tarda al pavelló Municipal podrem
gaudir d’una excel·lent tarda de
ball de gitanes. Aquest any, a més
de contemplar les colles del nostre
poble, podrem gaudir també de
l’espectacle que ens mostraran les
colles de Montmeló, Santa Eulàlia,
Mollet i Martorelles.
Aquest any és molt important per
a tota la família de les gitanes del
Vallès. Gràcies a l’esforç i negocia-

bruixa que canta òpera per aconseguir l’acceptació de totes les altres?
Serà capaç de fer-s’hi un lloc?
La venda d’entrades es fa a Taquilla.
Preu: fins a 12 anys i socis/es és de
3€; majors de 12 anys i no socis/es
5€.
Us esperem!
Ateneu l’Aliança

cions que està fent l’Agrupació del
ball de gitanes que ajunta a tots els
pobles que ballen aquests balls,
s’ha aconseguit tenir la primera ciutat gitanera amb l’objectiu de portar aquests balls, que formen part
de les Danses Vives de Catalunya,
a pobles i ciutats que no les coneguin.
La primera ciutat gitanera és PERPINYÀ, i allà ens hi trobarem les
colles de tots els pobles l’últim cap

de setmana de juliol.
Ja us anirem informant. Ara, doncs,
us convoquem pel diumenge 26 de
març al pavelló. Veniu a conèixer les
novetats d’enguany i per descomptat la nostra entrada conjunta, que
és la presentació de tots els balladors de les colles del nostre poble
amb un ball diferent cada any.
US ESPEREM.

BALL

Lloc: camp de futbol de Lliçà de Vall

Organitza: Ass. Dones del Tenes

Diumenge 11 de març

Informació: Ester (670 213 144)

Hora: 17h

Organitza: Associació Amunt Dones

EXPOSICIÓ “FOTOGRAFIES 1974-

Lloc: Centre Cívic Palaudàries

SOPAR DE LA DONA

2012”

Organitza: Associació de Jubilats i

Divendres 17 de març

Fins al 20 de març

Pensionistes de Palaudàries

Hora: 21h

Retrospectiva del fotògraf Miquel

I TORNEIG DE FUTBOL FEMENÍ

Lloc: restaurant El Portal Vell

Galmes.

Dissabte 11 de març

Informació i reserves: Montse Vegara

Lloc: Espai Garum

Hora: a partir de les 16h

(938 417 123)

Organitza: Espai Garum

Ball de Gitanes de Lliçà d’Amunt

Més activitats

III Jornada Batxibac a la UAB

El passat 27 de gener, els alumnes
de 1r i 2n batxibac de l’Institut Lliçà
van participar a la III Jornada Batxibac que es va celebrar a la Facultat
de Filosofia i Lletres de la UAB.
El programa batxibac va iniciar-se a
l’INS Lliçà el curs passat (2015-16).
Aquest programa, impartit en els
centres específicament autoritzats
pel Departament d’Ensenyament,
permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç
de l’horari lectiu del batxillerat en
llengua francesa i fer les matèries
Llengua i literatura franceses i Història de França.
Els alumnes que participen en el programa batxibac, a més d’obtenir el
títol de batxiller si superen totes les
matèries, poden obtenir també el diploma de baccalauréat (el títol equivalent a França), cosa que els obre

les portes per a fer estudis superiors
a França.
Els alumnes de l’INS Lliçà van gaudir
d’un dia d’immersió en molts aspectes de la cultura, l’educació i la vida a
França. En el transcurs de la jornada,
van participar en uns tallers sobre
llengua i cultura franceses juntament
amb alumnes d’altres instituts de
Catalunya. El programa incloïa, entre
altres activitats, cinefòrum, treballs
lingüístics, tallers de creativitat, converses al voltant d’obres literàries
com El malalt imaginari de Molière,
audicions de cançó francesa i informacions sobre el sistema educatiu.
El programa batxibac es consolida,
doncs, com una nova oferta educativa, exigent però atractiva, per als
joves de Lliçà.
INS Lliçà

100 dies del Rober solidari
Com molts sabeu, el 24 de novembre es va fer la inauguració del Rober
Solidari de Càritas de Lliçà d’Amunt,
gràcies a Caixa Bank que ha finançat les obres.
El nou rober ha tingut molt bona
acollida i ja portem 120 visites de famílies, la majoria de Lliçà, però altres
de la Vall del Tenes.
També hem preparat un espai
d’acollida per aquelles persones
que tenen ganes que se’ls escolti,
oferint acompanyament tot prenent
un cafè.
Ara són els mateixos usuaris que
escullen la roba, tot i que s’ha de
seguir un ordre de tornar al seu lloc
la roba que miren, i sempre tenen el
suport dels voluntaris.
El rober s’ha convertit en un bon referent de les Càritas de l’Arxiprestat
de Terrassa.
Qui pot anar al rober? Les persones,
adreçades de Càritas de Lliçà o de
Serveis Socials del municipis de la
Vall del Tenes, que en aquests mo-

ments passen dificultats econòmiques.
Un cop tens la carta que s’adreça al
rober es fa un carnet d’usuari per un
any. Aquest carnet es fa al mateix rober.
Horari d’atenció al públic: dimarts de
9,30h a 11,30h i dimecres de 17,00h
a 19,00h.
Per donacions, pots adreçar-te al
contenidor de davant del rober o
els dilluns i dimecres de 17,00h a
19,00h, que hi ha voluntaris.
Podem ajudar a les famílies de moltes maneres: amb el voluntariat, però
el més important són les donacions
de particulars gràcies a les quals podem fer front a pagaments urgents
com llum i agua, entre altres. També
pots fer-te soci de Càritas de Lliçà.
Més informació a caritas-llica@hotmail.es o adreça’t a Mossèn Aaron al
despatx parroquial dilluns de 19,30h
a 20,30h .
Càritas som tots/es. Moltes gràcies.
Càritas de Lliçà d’Amunt

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

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

Les calçotades
Festa gastronòmica que se celebra a partir de finals de gener i fins a mitjans
d’abril en moltes llars catalanes, ja sigui en entorns urbans o en espais rurals.
Es caracteritza per la preparació i menja, a l’aire lliure i col·lectivament, dels
calçots, unes cebes bifurcades o trifurcades, també anomenades ceballots.

Cada any, després de Sant Antoni
i abans de Sant Jordi, o sigui entre
el 17 de gener i el 23 d’abril, milers
de catalans participem d’alguna o
altra calçotada. Ja sigui a la ciutat
o al camp, amb els amics o amb la
família, dediquem almenys un cap
de setmana al gaudi d’aquest gran
àpat.
La calçotada és un àpat col·lectiu
amb amics o familiars que se celebra a l’aire lliure cada any a finals
d’hivern, coincidint amb l’època de
màxim esplendor dels calçots.
La calçotada és una tradició originària de la Catalunya Nova. Les famílies vallenques de les primeres dècades del segle XX aprofitaven els
darrers mesos de l’hivern i l’època
de la poda a la vinya per celebrar un
àpat amb calçots al tros o a la masia.
El costum familiar va passar als restaurants de la zona, que van veure la
possibilitat d’oferir aquests tipus de
menjar als visitants i van incorporar
el menú en les seves cartes.
En els darrers anys d’aquest principi de segle, la calçotada ha experimentat una extraordinària popularització i el costum s’ha generalitzat
arreu del país i fins i tot més enllà de
les seves fronteres. En aquesta ex-

tensió sense precedents de la calçotada com a festa familiar o amical
hi ha contribuït sobretot la possibilitat de comprar calçots a distància,
però també la popularització tant
del cultiu com de tot el coneixement
necessari per a la seva preparació.
Els calçots són un tipus de cebes
tendres i allargades que es poden
cultivar en totes aquelles zones on
les glaçades no són massa severes.
Tot i que els calçots més coneguts
són els de l’Alt Camp, i especialment els de Valls, que compten amb
una denominació de qualitat, la IGP
“Calçot de Valls”, avui en dia el cultiu
d’aquesta ceba blanca i verda s’ha
estès arreu de Catalunya i s’ha popularitzat molt fins al punt d’exercir
una notable influència en l’economia
agrícola hivernal del país.
Més enllà de ser un àpat col·lectiu,
la calçotada és també un espai privilegiat per a la socialització i l’intercanvi, preparat col·lectivament amb
la participació de tots els seus assistents, ja sigui enfilant els calçots,
preparant la salsa romesco, parant
la taula, buscant el sarment per fer
les flames, o bé simplement conversant al voltant de la millor manera
d’encendre el foc.

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

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

