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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Inauguració
del Local
social de
Can Salgot
El Local social de Can Salgot, situat al número 13 del passeig de Can Salgot, s’inaugurarà el proper dissabte 14 de novembre.
La inauguració oficial, a les 13 h, comptarà
amb el parlament de l’Alcalde, Ignasi Simón,
el descobriment d’una placa, la visita a les
instal·lacions, una sorpresa i un brindis.
Seguidament, la festa d’inauguració continuarà amb animació infantil, un dinar popular
i ball amb música en viu.
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OPINIÓ
Editorial
El proper dia 14 s’inaugura el nou Local social a Can Salgot. S’engega així un nou equipament municipal, un pas més per a
enfortir la xarxa associativa i la participació ciutadana. La bona predisposició de l’Associació de Veïns i el bon enteniment
que han mantingut amb l’Ajuntament, han estat les eines fonamentals perquè, una reivindicació de fa més de dues dècades,
arribi a bon terme, i és per això que vull aprofitar aquest espai per agrair l’esforç realitzat per part de tothom.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Però no hem d’oblidar que, per poder posar en marxa aquesta instal·lació, des de l’Ajuntament s’han aportat tots els mitjans
necessaris per fer efectiva la rehabilitació del local, pràcticament només s’han aprofitat les parets. Les obres consisteixen en:
la pavimentació amb formigó exterior envoltant l’edifici; a la part interior es construeix un bany adaptat per a disminuïts;
es canvien les instal·lacions d’aigua sanitària i electricitat que estaven obsoletes; s’elimina el fals envà de fusta existent; es
canvien a causa del seu mal estat el fals sostre, les finestres i les portes exteriors; es pinten les parets; es poleix el terra i finalment es pinta la façana.
Cal destacar que aquest Local social està lliure de barreres arquitectòniques i, per tant, queda perfectament adaptat per a
disminuïts.
El nou local està pensat perquè puguin gaudir d’ell tots els públics, des dels més petits fins als més grans. La mateixa sala
polivalent, d’uns 130 metres quadrats, podrà ser utilitzada per tothom, donat que hi haurà zones habilitades per a totes les
edats, separades per la pròpia decoració.
Des d’aquí volem fer extensiva la invitació a la inauguració d’aquest nou equipament a tots els ciutadans/es de Lliçà d’Amunt
el dia 14 de novembre d’enguany, a les 13 h., així com, després, a poder gaudir d’aquestes instal·lacions, on s’aniran estructurant diverses activitats ajustades a les demandes, promogudes per l’Associació de Veïns amb el suport de l’Ajuntament, per arribar així a oferir un ampli ventall d’activitats com ja s’estan donant a la resta de locals socials del municipi.

Enquesta ciutadana

Participa en les activitats d’algun centre cívic o local social?

No participo, pero sé que se
hacen actividades. Conozco las
actividades que se hacen en el
centro cívico de Ca l’Artigas,
que es el barrio donde vivo. No
participo en ninguna actividad
porque trabajo, por falta de
tiempo. Pero me parecen muy
bien.

No, però sé les activitats que
s’organitzen a Ca l’Artigues.
No hi participo perquè tinc
una invalidesa, però l’oferta
d’activitats està molt bé.

Juan Manuel Consuegra
Ca l’Artigues

Carles Morales
Ca l’Artigues

No, però sé que se’n fan. Estic
estudiant, vaig a l’autoescola i
no tinc més temps.

Gerard Vilches
Ca l’Artigues

No. Sé que a Ca l’Artigues es
fan activitats. M’interessen,
però no tinc temps de participar-hi. Trobo que estan bé.

No porque trabajo en el colegio cinco horas cada día y ya
tengo bastante. Conozco las
actividades que se hacen en Els
Galliners y Palaudàries, pero
no tengo tiempo. Me parecen
muy bien.

Jessica Gómez
Centre urbà

Guadalupe Reloba
Centre urbà

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
OBRES I SERVEIS

Inauguració del Local social de Can Salgot
El Local social de Can Salgot, situat al número 13 del passeig de Can Salgot, s’inaugurarà el proper dissabte 14 de novembre.
Aquest Local social consta d’una àmplia sala polivalent, de
130 metres quadrats, distribuïda en diferents espais: zona
infantil, bar, zona per a exposicions, etc. A banda, hi ha dos
magatzems, tres lavabos i un
despatx per a l’Associació de
Veïns. Aquests espais estan separats a través de la decoració
pròpia de cadascun d’ells, de
manera que en el Local social
predominen els espais oberts.
El Local social té un pati al
davant força ampli i un pati
posterior que arriba fins al carrer paral·lel, el carrer Palamós, a més d’una terrassa lateral també molt gran. En el pati posterior hi ha prevista la
ubicació d’un espai infantil i
un altre per a la gent gran, a
més d’una zona de petanca.
La inauguració oficial, a les 13
h., comptarà amb el parlament

de l’Alcalde, Ignasi Simón, el
descobriment d’una placa, la
visita a les instal·lacions, una
sorpresa i un brindis.
Seguidament, la festa d’i-

nauguració continuarà amb
animació infantil, un dinar
popular i ball amb música
en viu.
Els actes de la inauguració es-

tan organitzats per l’Ajuntament amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns del barri.
Hi ha prevista l’assistència
de més de 200 persones. Els

tiquets per al dinar popular
s’han adquirir a través de
l’Associació de Veïns, fins al
dilluns 9 de novembre (tel.
679 18 02 55).

INTERIOR DEL LOCAL

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Es busquen emprenedores i emprenedors
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt aposta per les veïnes i els veïns del poble i els ofereix la possibilitat de construir un futur laboral
com a emprenedor, que generani una oferta comercial al municipi i creant nous llocs de treball.
Aquest desembre l’Ajuntament
inaugurarà la nova centralitat
comercial de Ca l’Artigues. En
aquest espai conviuran un supermercat de la cadena SorliDiscau i diversos locals comercials que complementaran un
destí comercial quotidià, de proximitat i conveniència, amb una
zona de productes frescos i de
serveis.
Les veïnes i els veïns de Lliçà
d’Amunt que tinguin interès per
instal·lar-se en la nova centralitat
comercial hauran de presentar la
següent documentació a l’Empresa Municipal d’Obres de l’A-

juntament de Lliçà d’Amunt
(EMO) fins el dia 30 de novembre de 2009:
Sobre 1.- Documentació acreditativa del seu empadronament al
municipi de Lliçà d’Amunt i dades personals.
Sobre 2.- Documentació explicativa del projecte. Acreditació
de l’experiència i coneixement
de l’activitat proposada.
Sobre 3.- Documentació justificativa de la viabilitat econòmica
del projecte. Inversió, finançament, etc.
L’Empresa Municipal d’Obres
de l’Ajuntament de Lliçà d’A-

munt, valorarà la idoneïtat de
les diferents propostes, comunicant als sol·licitants seleccionats el resultat i la transparència del procés.
Els locals seran en règim de lloguer i per una durada màxima
de cinc anys. Les superfícies previstes del locals és definiran d’acord amb les activitats proposades i les necessàries per a la seva
correcta implantació.
Un cop valorades i signats el
contractes d’arrendament, es
deixarà un període de dos mesos
a fi i efecte que cada arrendatari
pugui realitzar les obres oportu-

nes per al condicionament interior dels locals i la seva adequació a l’activitat autoritzada.
Els locals hauran de realitzar l’activitat autoritzada i no podran
modificar unilateralment la seva

explotació, ni es permetrà el traspàs o cessió dels negocis a no ser
que siguin autoritzats de manera
específica per l’Empresa Municipal d’Obres de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt.

IMATGE VIRTUAL DE LA ZONA COMERCIAL
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Amparo Martínez guanyadora del sorteig de la
Campanya de dinamització comercial
El passat 27 de setembre va tenir lloc el sorteig entre tots els participants a la campanya de dinamització comercial. La mà
innocent d'un nen va ser l'encarregada de treure la butlleta guanyadora de vals de compra per valor de més de 700 euros.
La campanya de promoció del
comerç al municipi iniciada al
mes de juny, i que ha estat protagonitzada pel famós personatge de còmic Mortadelo, ha tingut una bona acollida entre la
població. Des de que es va posar en marxa al mes de juny es
van repartir 3.000 targetons entre els clients i clientes dels comerços associats i 1.000 bosses
de teixit amb l’eslògan i la imatge de la campanya.
Van entrar a participar del sorteig un total de 750 butlletes

que s’havien completat amb els
cinc segells. Això suposa que
durant la durada de la campanya, si contem només amb
la gent que va completar les
targetes es van realitzar prop de
4.000 compres als 31 establiments adherits a la iniciativa.
L’afortunada guanyadora, Amparo Martínez Carrasco, va recollir el premi de mans de l’Alcalde i va manifestar que “estic
molt contenta, és un bon premi i no pensava pas que em
toqués”.

Recordem que aquesta campanya tenia una doble vessant:
d’una banda dinamitzar el teixit comercial local i d’altre
sensibilitzar els compradors
per tal de reduir el consum de
bosses de plàstic a través de
l’obsequi d’una bossa de teixit
amb la imatge de la campanya.
Aquesta iniciativa, la primera
que es fa per dinamitzar el
teixit comercial, ha comptat
amb la participació i la implicació d’una trentena de botigues locals.

GUANYADORA AMB L'ALCALDE

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Animals de companyia:
el problema dels gats abandonats

Baixa incidència
de la Grip A

A diferents indrets de Lliçà d'Amunt existeixen gats de carrer, que no són
de ningú però que són alimentats pels veïns i veïnes per proporcionar-los
un mínim benestar. Això provoca que es formin grups estables que van
creixent fins arrribar a significar un problema sanitari.

Segons la informació facilitada pel Departament
de Salut, l’afectació pel nou virus de la Grip A es
considera baixa, menor a la de la grip estacional,
tant en nombre de casos com en nombre de
casos greus.

Per tal de fer front a aquest problema, des de l’Ajuntament
s’han començat a crear colònies
controlades de gats. Per aquest
motiu, el procediment és el següent: es capturen els gats, se’ls
fa un control veterinari, s’eliminen sense que pateixin aquells
que tenen malalties greus i
contagioses, s’esterilitzen els
animals sans i aquests es retornen a la colònia.
Una vegada fet aquest procés,
però, és molt important poder
comptar amb la col·laboració
de persones que puguin continuar fent una tasca tan senzilla
com donar-los aliment i aigua i
controlar visualment si hi ha al-

gun animal malalt. Per aquest
motiu, es fa una crida a persones voluntàries que estiguin
interessades a col·laborar amb
l’Ajuntament en el manteniment i control de les colònies
de gats que es puguin crear. A
aquestes persones se’ls donarà
una formació en la matèria i
se’ls proporcionarà l’aliment i
els mitjans per poder assegurar
el benestar d’aquests animals,
que també contribueixen a erradicar altres animals perjudicials com rates i ratolins.
Les colònies controlades de gats
van tenir el seu origen fa uns
20 anys al nord d’Itàlia, país
pioner en la protecció dels ani-

mals domèstics, i poc a poc es
va introduir al nostre país. En
l’actualitat molts municipis de
les comarques de Barcelona
han iniciat aquesta pràctica per
intentar controlar el nombre
creixent de gats de carrer.
Les persones interessades a ser
voluntàries cíviques pels animals poden trucar a l’Ajuntament al telèfon 93 841 52 25 o
escriure un correu electrònic a
ajuntament@llicamunt.cat. Per
altra banda, també demanem
que se’ns comuniqui els llocs
on hi ha presència de colònies
de gats per tal de poder
conèixer l’abast aquesta problemàtica a tot el municipi.

Es manté per tant la consigna
de fer vida normal a casa, a la
feina i a l’escola, mantenint
les pràctiques d’higiene i neteja personal i de les superfícies d’espais de pública
concurrència.
Si una persona pateix els
símptomes d’una grip (febre,
dolors musculars, mucositat i
tos), fins i tot si és alguna
persona d’un grup de risc
(embarassades de més de 20
setmanes, persones amb malalties de base o obesitat mòrbida) ha de deixar el lloc de
treball o l’escola i ha de trucar al telèfon de Sanitat res-

pon 902 111 444. Allà el derivaran al CAP o li diran que
faci repòs a casa. Només si els
símptomes empitjoren cal dirigir-se al servei d’urgència de
l’hospital. Caldrà esperar 24
hores després de la desaparició dels símptomes abans de
tornar al lloc de treball o a
l’escola.

SANITAT
RESPON:
902 111 444
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Setmana de la Ciència
Del 16 al 22 de novembre se celebra una nova edició de la Setmana de la Ciència.
Enguany la programació
comptarà amb diverses activitats per a les escoles de Primària i per l’Institut, així
com un taller-espectacle pel
públic familiar el diumenge
22 al matí. També es repetirà el Concurs de problemes de lògica a través del
web de l’Ajuntament i entre
els encertants de la solució
dels problemes se sortejarà
un cap de setmana per a
dues persones al Centre de
Desenvolupament Sostenible de les Planes de Son.

PROGRAMACIÓ ESCOLAR:
Institut:
Xerrada sobre Tintín i la ciència, a càrrec de Manuel Moreno, professor de física de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
Xerrada sobre l’espai, a càrrec d’Albert Tomàs, director tècnic de l’empresa NTE de Lliçà d’Amunt.
Taller sobre energies renovables.

Escoles de Primària:
Tallers sobre energies renovables.

Nit d’observació astronòmica:
Dissabte 21 a Ca n’Amell

ENGUANY LA
PROGRAMACIÓ
COMPTARÀ AMB
UN TALLERESPECTACLE
PEL PÚBLIC
FAMILIAR
EL DIUMENGE 22
AL MATÍ
CEIP MIQUEL MARTÍ I POL

MAQUETA D'ENERGIES RENOVABLES

Adopta un animal!

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t.
L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al
nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels
carrers, dels quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són
recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no
tenen xip identificatiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat
Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest
motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon Industrial Font del Radium
de Granollers i també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Donovan
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: X Schnauzer
Sexe: Mascle
Edat: 10 mesos
Dies CAD: 3 mesos

Nom: Burbuja
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 9 anys i 3 mesos
Dies CAD: 3 mesos

Informat 25.qxd

20/10/09

06 > Notícies

11:03

Página 6

de l’Ajuntament

Novembre de 2009

COMUNICACIÓ

L’Ajuntament celebra amb la ciutadania el primer aniversari
del web municipal
Des de la seva estrena el 28 de novembre de l’any passat, el web municipal ha rebut més de 89.000 visites. Per celebrar
el primer aniversari del nou web municipal, l’Ajuntament organitzarà un sorteig en línia per a tots els visitants de la pàgina
empadronats al municipi.

Des de la posada en marxa de la
nova pàgina web municipal, els
indicadors estadístics han mostrat resultats molt positius, que
avalen el web municipal com un
mitjà de referència en la comunicació local. Des de novembre de
2008, 56.500 internautes han vi-

sitat el web de l’Ajuntament, dels
quals 35.000 l’han inclòs a favorits, el que representa el 62% dels
visitants. Pel que fa al nombre de
visites totals, s’han rebut més de
89.000 amb una durada mitjana
al voltant dels set minuts. El mesos que han registrat més tràfic
de visites han estat març i setembre, coincidint amb la publicació
de les bases dels habitatges de
protecció oficial i la Festa Major
del municipi.
Per celebrar el primer any del
web la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament sortejarà

una “Panera digital” entre totes
les persones que responguin correctament un qüestionari en línia amb preguntes sobre el web
municipal. Aquest qüestionari
telemàtic estarà penjat a la pàgina web des del dimarts 10 de
novembre fins al dijous 10 de
desembre.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament pretén premiar els usuaris i usuàries del web municipal,
i incentivar les visites i l’ús d’aquest mitjà de comunicació local entre els lliçanencs i lliçanenques.

La “Panera digital”
que es sortejarà està valorada en
500 euros i està formada per:
• 1 UNITAT FLASH USB DE 16 GB
• 1 REPRODUCTOR MP3/MP4
• 1 MARC DIGITAL 7 NEGRE 128MB SONY
• 1 IOMEGA SCREENPLAY HD MULTIMEDIA DRIVE
REPRODUCTOR AV DIGITAL - HD 500 GB
• 1 CÀMERA SONY CYBER-SHOT 10.1M 3X 2.4LCD PLATA

BASES DEL SORTEIG
• Podran participar en el qüestionari telemàtic pel sorteig de la panera digital les persones majors de 16
anys empadronades a Lliçà d’Amunt.
• El qüestionari telemàtic estarà penjat a la pàgina web municipal (www.llicamunt.cat) des del dimarts
10 de novembre fins al dijous 10 de desembre.
• Per participar serà obligatori posar les dades personals següents: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. El correu electrònic serà opcional.
• Només s’acceptarà un qüestionari per persona.
• Per recollir el premi el guanyador/a haurà d’aportar el DNI.
• El sorteig es farà el dimarts 15 de desembre, a les 12 h, mitjançant una aplicació informàtica que triarà
de forma aleatòria el guanyador/a entre totes les persones que hagin respost correctament totes les
preguntes del qüestionari.
• La fotografia de la persona guanyadora de la “Panera digital” es publicarà en els mitjans de comunicació local: el butlletí Informa’t i el web municipal (www.llicamunt.cat).

ESTADÍSTICA 2008

ESTADÍSTICA 2009
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GOVERNACIÓ

Lliçà d’Amunt celebra el dia del patró de la
policia local i homenatja als agents del cos
Més d’un centenar de persones van assistir a l’acte de celebració del Patró de la Policia Local, que va tenir lloc el dissabte
3 d’octubre.
Membres del cos de la Policia
local, els seus familiars, Voluntaris de Protecció Civil i autoritats locals es van congregar el
dissabte 3 d’octubre per celebrar la diada del patró de la
Policia, Sant Miquel, en un
acte oficial en el que va destacar el lliurament de diversos
reconeixements a agents del
cos policial.
Daniel Soriano, Cap de la Policia Local, va ser l’encarregat
de donar la benvinguda i
agrair la presència dels assistents a la celebració. En el seu
discurs va elogiar la feina feta
per la plantilla i va posar de
relleu els bons resultats del cos
reflectits en l’estudi portat a
terme per la Diputació, en el
que es que fa palès el bon treball de la Policia Local de Lliçà
d’Amunt, amb resultats per
sobre de la mitja en comparació amb altres cossos policials.
Daniel Soriano va felicitar a
tots els membres del cos i els
va motivar “per seguir sent una
policia capdavantera i desenvolupar les funcions i competències típiques del nostre cos
amb implicació, compromís,
dedicació, constància i professionalitat”.

COS DE LA POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT AMB L’ALCALDE

sobre els reptes que havia assumit la policia durant el 2009, i
les millores qualitatives que
s’havien portat a terme, tot i
l’escenari de crisi actual. Ignasi
Simón, també va parlar de les
directrius pel 2010, com les
promocions internes de la plan-

tilla i la posada en marxa de la
policia de proximitat. L’alcalde
va finalitzar les seves paraules
fent referència a la motivació i
al compromís dels cos policial i
dels Voluntaris de Protecció
Civil en algunes actuacions
produïdes durant l’any 2009,

com els incidents ocasionats
per la ventada del 24 de gener
d’enguany.
Per concloure l’acte, el Cap de
la Policia Local, Daniel Soriano, i l’alcalde, Ignasi Simón,
van lliurar els reconeixements
següents:

“IMPLICACIÓ,
COMPROMÍS,
DEDICACIÓ
CONSTÀNCIA I
PROFESSIONALITAT”
L’alcalde i regidor de Governació, Ignasi Simón, es va sumar
a la felicitació per la bona feina
feta per la Policia Local. En el
seu discurs l’alcalde va parlar

L’ALCALDE I EL CAP DE POLICIA LOCAL DURANT ELS PARLAMENTS

• A l’equip de futbol de la
Policia Local guanyador
del Torneig Interpolicial de
Futbol Sala de Lliçà
d’Amunt.
• Al segon equip classificat
del Torneig Interpolicial de
Futbol Sala.
• Enrique Mor Yagüe, ciutadà que va col·laborar el 24
de gener en l’episodi de
fortes ventades al municipi.
• Albert Romero Barnils,
voluntari del cos de
Protecció Civil, per la seva
col·laboració en els incidents relacionats amb la
seguretat ciutadana que
van succeir durant la celebració del “Blue Festival”,
el dia 21 de juny.
• Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt.
• A l’agent 020 de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt.
• Mencions per l’actuació
durant l’acte “Blue
Festival”, el dia 21 de
juny:
- A l’ex agent 015 de la
Policia Local de Lliçà
d’Amunt
- A l’agent 008 de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt.
- A l’agent 017 de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt.
- Al Caporal 010 de la
Policia Local de Lliçà
d’Amunt.
• A l’agent 024 de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt.
• Al Caporal 001 de la
Policia Local de Lliçà
d’Amunt, per la seva trajectòria i la seva feina com
a Caporal Cap de l’àrea de
Trànsit.
• A la Brigada Municipal
d’Obres per la seva feina
en la planificació i el bon
funcionament de tots els
actes que es desenvolupen en el municipi.
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JOVENTUT

Servei d’Assessorament
i Orientació Laboral
per a joves
L'Ajuntament, amb la col·laboració de la
Secretaria de Joventut, ha obert un Servei
d'Assessorament i Orientació Laboral per a
joves, amb el suport de la Mancomunitat i el
Consell Comarcal, coordinat amb el SOVT.
Aquest ser vei va començar a funcionar el passat
14 d’octubre i donarà assessorament cada quinze
dies de 17 a 20 h al Punt
d’Informació Juvenil El
Galliner.
L’objectiu principal d’aquest
servei és poder respondre

adequadament a les demandes i necessitats sociolaborals dels joves per potenciar
que tinguin un major
coneixement del món laboral i, per tant, una major autonomia en el seu procés
personal, des d’una atenció
personalitzada i propera.

JOVENTUT

Lliçà comptarà amb un
dinamitzador juvenil a
l’espai públic
L’Ajuntament s’ha adherit al projecte DIEP –
Dinamització Juvenil de l’Espai Públic, que
començarà al desembre. D’aquesta manera,
durant sis mesos, Lliçà d’Amunt comptarà amb
un dinamitzador juvenil especialitzat en
dinamització a l’espai públic.
Aquest dinamitzador, que no
estarà ubicat en cap centre
específic, desenvoluparà les
següents tasques, diferents
de la dinamitzadora i l’informador juvenil:
- Detectar i fer el seguiment
dels llocs de socialització,
trobada i relació dels joves
de 12 a 18 anys al municipi.
- Atenció al col·lectiu de joves de 12 a 18 anys, tant en

Novembre de 2009

equipaments juvenils com
d’ensenyament, equipaments esportius...
- Dissenyar i desenvolupar,
conjuntament amb la Regidoria de Joventut, programes d’intervenció a l’espai
públic amb joves de 12 a
18 anys.
La contractació i el sou del
dinamitzador aniran a càrrec
de la Diputació de Barcelona.

Activitats
del Casal de
la Gent Gran
Ball amb música en viu
Divendres 6, 13, 20 i 27 de novembre
Hora: A partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Bingo
Dissabtes 7, 14, 21 i 28 de novembre
Hora: A partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Excursió a Castellar de N’Hug i les Fonts del Llobregat
Dissabte 14 de novembre
Esmorzar a La Gleva, visita a Castellar de N’Hug, juntament
amb les fonts del Llobregat, i dinar.
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 38 euros
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Taller de la memòria
Dijous (10 sessions)
Horari: De 17.30 a 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació i inscripcions: Casal de la Gent Gran
(93 841 61 55)
Organitza: Ajuntament

Curs de català per a la gent gran
Dilluns
Horari: De 17 a 18.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Més informació i inscripcions: Casal de la Gent Gran
(93 841 61 55)
Organitza: Ajuntament

La Cursa de la
Vall del Tenes
aporta diners
als bancs
d’aliments
municipals
El passat 11 de setembre va
tenir lloc la XXII edició de
la Cursa de la Vall del Tenes.
En aquest acte es van cobrar
5 euros d’inscripció amb
l’objectiu d’incrementar els
estocs del banc d’aliments
dels municipis de la mancomunitat. A Lliçà d’Amunt
van correspondre 420 euros.
La Mancomunitat de la Vall
del Tenes en contacte amb
Serveis Socials de cada municipi va comprar els aliments necessaris.

Taller de ioga
al Casal de la
Gent Gran
Del 21 de setembre al 30 de
novembre, al Casal de la
Gent Gran, un grup de 14
persones està fent un Taller
de ioga. Una part d’aquesta
activitat està subvencionada
per l'Associació del Casal de
la Gent Gran.
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Dia contra la violència masclista
Enguany, a Lliçà d’Amunt, per commemorar el Dia contra la violència masclista (25 de novembre), s’han volgut recuperar les
aportacions que les dones i els homes del municipi van fer arribar al Pla d’Igualtat, perquè són els testimonis més directes de
rebuig a la violència exercida contra les dones. Per aquesta raó, alguna de les frases aportades han servit per realitzar el disseny
del cartell i el díptic amb les activitats.
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, el programa d’activitats no estava
tancat, però ja es podia avançar el següent:
Taller: Millora de la comunicació en els equips de treball
dels serveis de proximitat i
atenció a les persones, a càrrec d’Ana Maria Vidal. Dirigit
al personal professional de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.
Dilluns 2 i 9 de novembre, de
10 a 13 h, a les dependències
de Serveis Socials
Taller: Bricolatge per a dones, a càrrec de Julio Martín.
Aprèn a canviar un endoll,
penjar unes cortines o canviar
una aixeta.
Dilluns 9, 16, 23 i 30 de novembre, de 16 a 18 h, al Casal
de la Gent Gran
Taller: Gestió emocional i
canvi de rols. Què passa després de la jubilació?, a càrrec
d’Ester Menéndez , psicòloga,
i Carme Expósito, agent
d’igualtat. Dirigit als homes.
Dimecres 4, 11, 18 i 25 de novembre, de 16 a 17.30 h, al
Casal de la Gent Gran
De casa al treball: conciliació i corresponsabilitat?, a

càrrec de Myriam Gutiérrez
del SEFED.
Dimarts 24 i dijous 26 de novembre, de 8 a 10 h
Cinèforum: Celos (1999) dirigida per Vicente Aranda.
Als centres cívics de Palaudàries i Ca l’Artigues
Lectura del Manifest contra
la violència masclista. Berenar per a tothom. A més a més,
en Julià i la Montserrat, el gegant i la geganta joves de Lliçà
d’Amunt, ens explicaran una
història.
Dimecres 25 de novembre, a les
18 h, al Casal de la Gent Gran.
Les inscripcions es poden fer
al Pla d’Igualtat i a través de
l’Espai dona al web municipal. El contingut dels tallers
també es pot consultar a l’Espai dona, així com altra informació d’interès relacionada
amb la violència exercida
contra les dones.
Recordem que, al llarg del
2009 (dades fins el mes de setembre), han estat assassinades
a mans de les seves parelles o
ex-parelles 8 dones a Catalunya i a la resta d’Espanya 34.
El 38,10% de les dones mortes
es trobaven en fase de ruptura
o separació de la seva parella.

A Lliçà d’Amunt, entre gener i
novembre de 2009, s’han presentat 7 denúncies a la Policia
Local i s’han atès 17 casos a
Serveis Socials en relació a la
violència en l’àmbit de la parella. Són molts perquè un sol
cas de violència exercida contra
les dones ja és suficient per posar de manifest la fragilitat de
la convivència en les relacions
familiars i personals i evidencia
la vulnerabilitat de les dones
pel fet de ser-ho. Enguany,
malgrat tot, a Lliçà d’Amunt
tenim una dada positiva: l’any
2008 pel mateix període es van
presentar 14 denúncies a la Policia Local, que representa una
disminució del 50% en relació
a l’any actual.
Malgrat el treball d’informació, sensibilització i prevenció
per eradicar la violència envers
les dones per part de les administracions, és necessària la
implicació de tota la ciutadania. No només s’ha de fer efectiva a través de la denúncia de
qualsevol situació de violència
que puguem viure a prop, sinó
amb la pràctica del respecte
envers les diferents opinions,
actituds, creences i visions sobre la realitat que pot tenir

qualsevol persona, l’educació i
el diàleg com la millor manera
de solucionar els conflictes.
Les dones històricament més
vulnerables per estar sotmeses a
condicions socials derivades de
l’existència d’una societat patriarcal, continuen sent les víctimes d’una manera d’entendre

les relacions de parella basades
en el poder, l’autoritat i la negació de l’altre com a una persona
amb el mateix potencial humà.
Les dones tenen el dret a eradicar la violència i necessiten el
suport, el recolzament i la complicitat dels homes per fer-ho
realitat.

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Homenatge a Josefa Agulló, àvia centenària del municipi
El passat 6 d’octubre la Josefa
Agulló va rebre una medalla de
mans del director de Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya per commemorar el seu
centenari. La Josefa Agulló, nascuda el 23 de juny de 1909, i que
actualment viu a la Residència
Mas Bo, va rebre també un ram
de flors de l’alcalde del municipi,

Ignasi Simón, i un obsequi de
mans dels membre de la comissió
d’Homenatge a la Vellesa.
Els seus companys i companyes de
residència també van voler celebrar aquest aniversari i li van regalar un quadre amb fotos de la seva
família que la va emocionar força.
Els representants de la residència
també es van voler sumar a

aquesta celebració amb un regal a
l’àvia centenària.
Durant l’acte, Josep González,
Director de Serveis Territorials de
la Generalitat de Catalunya, a
més de felicitar a la Josefa, va voler fer un reconeixement a tota la
gent que treballa amb els més
grans de la nostra societat.
Per la seva part, l’alcalde, Ignasi

Simón, va felicitar la Josefa
Agulló, i va voler remarcar que“la
voluntat d’aquest equip de govern és estar al costat dels més
grans del municipi”.
Després de l’acte protocol·lari,
i acompanyada pel seu fill, néts
i besnéts, l’àvia centenària va
participar d’una festa en el seu
honor en la que van participar

tots els residents i personal del
centre.

JOSEFA AGULLÓ
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Inscripció oberta al PAE (Programa d’Activitats
Educatives) per a mares i pares
El PAE (Programa d’Activitats Educatives) 2009-10 recull, a més de les activitats que s’ofereixen a l’alumnat i al personal docent
dels centres educatius del municipi, un seguit de tallers de formació i xerrades per a mares i pares de les escoles bressol
municipals, dels CEIP i de l’IES, organitzades des de diferents regidories de l’Ajuntament i coordinades per la regidoria
d’Educació.
La inscripció a aquestes activitats es farà a través de les
AMPA dels CEIP i de l’IES i
a través de les direccions de
les escoles bressol municipals. Així, les persones que
tinguin interès a participar
en algun d’aquests tallers només cal que es dirigeixin a
l’AMPA corresponent dins

del centre escolar, a través de
la bústia, o a través dels correus electrònics que s’indiquen a continuació. La informació sobre el contingut
de l’oferta es pot consultar a
través de la pàgina web de
l’Ajuntament, dins la regidoria d’Educació, amb l’enllaç
PAE 2009-10.

@ AMPA CEIP Països Catalans: ampa_paisoscatalans@yahoo.es
@ AMPA CEIP Sant Baldiri: ampasantbaldiri@gmail.com
@AMPA CEIP Rosa Oriol: amparosaoriol@hotmail.com o
escolaparesrosaoriol@gmail.com
@ AMPA CEIP Miquel Martí i Pol: presidencia.ampa@hotmail.com
@AMPA IES Lliçà: ampaies_1@hotmail.com
@Escola bressol municipal de Palaudàries:palaudarieseb@llicamunt.cat
@ESCOLA bressol municipal Nova espurna: espurnaeb@llicamunt.cat

COMENCEM AMB
DOS TALLERS
PER A MARES I
PARES D’INFANTS
DE 0 A 3 ANYS I
DE 6 A 12 ANYS
L’Ajuntament, a petició de l’Escola de mares i pares del CEIP
Rosa Oriol i tal i com va anunciar en el darrer Consell Escolar
Municipal, ha organitzat un
Taller de formació per a mares i
pares amb nens i nenes d’entre
6 i 12 anys que volen aprendre
a millorar la seva relació amb els
seus fills/es.
El taller té lloc els dies 6, 13, 20
i 27 d’octubre i 3 de novembre,
de 15 a 16.30 h, al CEIP Rosa
Oriol, i va a càrrec de l’Associació Benestar i Desenvolupament, entitat declarada d’utilitat pública. Aquest taller està
gestionat per la Diputació de
Barcelona.
L’objectiu general del taller és
proporcionar eines i estratègies
teòriques i pràctiques per a la
correcta comunicació i convivència familiar amb els fills/es.
I, específicament, els objectius
són: promoure un estil de comunicació assertiva, positiva i
respectuosa; identificar situacions conflictives que propiciïn
la posada en pràctica de pautes
que promoguin la solidaritat i
la responsabilitat; animar al
grup a expressar els seus dubtes,
por i preguntes, així com promoure l’intercanvi d’experiències entre ells/es; enfortir positivament els recursos que s’estan

utilitzant i que ja han donat
bons resultats; i acompanyar i
animar als pares i mares a la
creació de nous instruments
que puguin contribuir a millorar la relació amb l’infant així
com al seu desenvolupament.
La metodologia emprada en el
taller parteix d’un model educatiu basat en l’abordatge activoparticipatiu. Consisteix en crear
un procés planificat i dissenyat
que permeti desenvolupar habilitats i coneixements i analitzar
actituds, idees i comportaments, amb l’objectiu de qüestionar-los i revisar-los.
No consisteix en oferir “formules màgiques” per solucionar els
problemes amb els fills i filles,
sinó oferir un model d’ensenyament i de convivència amb la
infància i l’adolescència, basada
en l’assertivitat, el respecte i en
la recerca de mètodes que reforcin valors cabdals com la dignitat i la humanitat tant dels pares i mares com dels fills i filles.
En altres paraules, abandonar la
idea de que ens enfrontem a
uns “petits/tes tirans/es” que cal
collar fort i curt perquè no acabin convertint-se en els amos de
la casa i trencar igualment amb
el concepte d’enfrontament entres dos bàndols, per buscar la
millora en la comunicació, el
respecte i la resolució conjunta
dels conflictes.
El taller ha de potenciar la millora del benestar i la qualitat de
vida de les famílies, per la qual
cosa és recomanable poder
comptar amb la presencia
d’ambdós progenitors. En cas
de que això no sigui possible, es
lliuren fulls/resum, com a recordatori del més important
treballat a cada sessió.

Per altra banda, a l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna ha
començat un programa de formació per a pares i mares anomenat Créixer amb tu.
La Regidoria de Gent Gran i
Benestar i Família, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, va iniciar durant el passat
mes d’octubre aquest cicle de 6
xerrades per a pares i mares, englobades dins el nom de
“Créixer amb tu”, a l’Escola
Bressol Municipal Nova Espurna. Aquestes xerrades, que
finalitzaran a finals del mes de
novembre, tenen l’objectiu
d’enfortir els vincles entre pares
i mares i els seus nadons amb
edats compreses entre 0 i 3 anys.
Durant aquests espais, es tractaran temes per facilitar el suport
i els recursos adients als pares i
mares de l’escola bressol, perquè la criança dels seus fills i filles sigui gratificant, harmoniosa
i de qualitat. Les trobades faciliten també que les famílies puguin compartir entre elles les
angoixes, les pors, els dubtes i
les certeses derivats de la maternitat i la paternitat. Són espais
de reflexió guiats i dirigits per
persones professionals expertes
en la matèria.
Els principals temes a tractar
durant el cicle de xerrades del
“Créixer amb tu” són: La incorporació d’una nova persona a la
família i els canvis que es produeixen; Les atencions bàsiques
de la criatura; Interacció i comunicació; El benestar i la salut
de la criatura; La cura; El desenvolupament i l’educació de
les criatures i La relació que
s’estableix entre els diferents
contextos de la vida de l’infant.
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8a edició del
10 anys de Jornades
“Voluntariat per la
Europees del Patrimoni
d’Amunt va celebrar, el passat diumenge
llengua” a Lliçà d’Amunt Lliçà
27 de setembre, la desena edició de les
Trobada de parelles del “Voluntariat per la
llengua”.
El dissabte 7 de novembre, a les
11 del matí, hi haurà la presentació de les parelles que participen en la 8a edició del “Voluntariat per la llengua” a Lliçà
d’Amunt.
En aquesta ocasió tindran l’oportunitat de fer una visita a la
masia històrica de Can Puig,
guiats per M. Eugènia Herrera, pubilla d’aquesta casa enfilada dalt d’un turó, al costat
de l’església, i integrada plena-

ment al paisatge de Lliçà d’Amunt.
Per acabar d’arrodonir la trobada, es comptarà amb la participació de Maite Mompart i Roser
Pi, autores del llibre La síndrome
de la set, l’acció del qual transcorre al voltant d’aquesta masia, i la
col·laboració de la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt.
Aquesta edició començarà a
mitjan novembre i acabarà a finals de gener de 2010.

Jornades Europees del Patrimoni amb la visita a
les masies de Ca l’Artigues del Pla i de Can
Godanya, a més de l’Ermita de Sant Baldiri.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració i la
implicació de la Quira i en Jordi Bernaus i
Artigues i de Dolors Sala i Rius, que ens van obrir
les portes de les seves masies.
Edició a edició, les Jornades
Europees del Patrimoni han
intentat acostar als lliçanencs i
lliçanenques una part molt important de les nostres arrels: el
patrimoni arquitectònic de Lliçà d’Amunt (masies, molins,
parròquies...). Aquestes visites
pretenen fomentar el coneixement i la història d’aquestes
centenàries i en alguns casos
mil·lenàries edificacions i, d’aquesta manera, conèixer de
més a prop com era la vida dels
nostres avantpassats. Sens dubte, ha estat cabdal l’ajuda dels
propietaris i de les propietàries
d’aquests edificis, sense la qual
hagués estat del tot impossible
introduir-nos en les cases i situar-nos en les formes i cos-

tums antigues. L’Ajuntament
agraeix aquesta immensa
col·laboració i també la del Xavi Ciurans i la Cinta Cantarell,
els historiadors que cada any
ens fan gaudir amb les seves
explicacions.
Des de la primera edició, s’han
anat editant unes fitxes on es
recullen els itineraris fets fins al
moment, amb explicacions
gràfiques, un recull històric,
tant arquitectònic com paisatgístic, i una breu descripció del
recorregut que enllaça els diferents indrets visitats i que cal
seguir per arribar fins als edificis. Aquestes fitxes es recopilen
en un fitxer i, tot plegat, es pot
recollir gratuïtament a l’Ajuntament.

CULTURA

Tornen Els Pastorets de Lliçà d’Amunt
L’Ajuntament ja ha començat a preparar la programació de Nadal i, després de molts anys d’absència,
tornarà a programar Els Pastorets. Per això, s’ha demanat la col·laboració de totes les entitats, veïns,
veïnes, nois i noies de Lliçà d’Amunt.
La regidoria de Cultura ha
contractat els serveis de la Companyia Milnotes, professionals
amb una àmplia experiència en
muntatges escènics i representacions artístiques, especialment
Els Pastorets, que han dut a
terme per diferents pobles de
tot Catalunya. En coordinació
amb aquesta companyia, ha fet

i fa una crida a totes les persones que vulguin participar com
actors i actrius en la representació d’Els Pastorets de Lliçà
d’Amunt.
Les representacions tindran lloc
al proper mes de gener de 2010,
a la sala de l’Ateneu L’Aliança,
en sessió de tarda, però hi ha
tota una feina prèvia molt im-

portant i de molta envergadura,
ja que s’ha coordinar a moltes
persones, entre actors, actrius,
músics, cantants...
Per donar-ne més informació,
així com per començar a posar
fil a l’agulla, la regidoria de
Cultura va convocar una reunió, el passat 7 d’octubre, a la
Sala Polivalent d’El Galliner.

De totes maneres, totes les persones que hi estiguin interessades poden demanar més informació trucant a la Regidoria de
Cultura, al telèfon 93 841 52
25. També us anotem el telèfon
de la companyia Milnotes, per
si voleu ampliar la informació:
demanant per Teresa al telèfon
93 879 13 26.

Espectacle
familiar de circ
El proper espectacle
del Cicle Muda’t serà
un espectacle familiar
de circ. Tindrà lloc el
dissabte 28 de
novembre, a les 18 h,
a l’Ateneu L’Aliança.
Es tracta de
l’espectacle “Efecte
Doppler” a càrrec de
la Companyia
Cirkonita.

El preu de l’entrada és de 5
euros per als socis i sòcies de
l’Ateneu, si es compra anticipadament i per a menors i
amb el carnet d’Els Galliners,
i de 7 euros per a la resta.
La companyia de circ Cirkonita, formada per Javier Barroso i Álvaro Guerrero l’any
2007, ha creat un espectacle
en què es desafien les lleis de
la física.
Amb una acurada posada en
escena, “Efecte Doppler”
combina diverses tècniques
de circ, com ara els malabars,
l’acrobàcia i els equilibris,
amb un joc actoral basat en
el clown i slapstick, per aconseguir un llenguatge gestual
que connecta amb espectadors d’idiomes i edats diferents.
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Prop de 300 alumnes
participen en la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura

Veredicte del concurs
fotogràfic dels
10 TLAnys

L’edició d’enguany de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura va
tenir lloc del dimarts 22 al diumenge 27 de setembre. El tema central
d’aquesta edició ha estat “Un ambient millor per a la meva ciutat”.
Per aquesta edició, l’Ajuntament va preparar dos tallers
per als escolars del municipi,
els mateixos que en els darrers
anys: “Tens el teu bus”, on es
construeix una maqueta de
bus a partir d’un retallable de
cartró, i “Al carrer, tots hi pintem”, on es dibuixen motius
de mobilitat sostenible i segura sobre fulls de format
DIN A3. En aquests tallers,
que van tenir lloc del dimarts
22 al divendres 25 de setembre, durant tot el matí, davant
del Pavelló Municipal d’Esports, hi ha participat l’alumnat de 4t i 5è de les quatre escoles del poble, un total de
prop de 300 nens i nenes. Al
voltant de l’estand que hi havia amb informació sobre el
tema, també hi havia uns murals amb les frases sobre el
medi ambient fetes pels escolars amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient que
han estat seleccionades i retolades en el transport urbà.
A més, tot l’alumnat va poder
prendre part de jocs de mobilitat organitzats per la PTP
(Promoció del Transport Públic). També es va presentar a
tota la mainada l’exposició sobre els 10 anys del transport
urbà a Lliçà d’Amunt.
Per altra banda, el diumenge
27 de setembre, autobusos
dels anys 60 van recórrer els
quatre municipis de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
La població va poder pujar-hi
gratuïtament.
Aquest mateix diumenge va
tenir lloc la presentació d’una
exposició sobre els 10 anys del

transport urbà a Lliçà
d’Amunt, a l’espai del Mercat
setmanal, amb motiu del 10è
aniversari de Transports de
Lliçà d’Amunt. L’exposició,
que és itinerant, es podrà visitar en diferents equipaments
municipals, així com en els
CEIP que ho desitgin.
També hi haurà una altra activitat: el Ple de la Mobilitat,
que tindrà lloc properament.
Es tracta de la representació
d’un Ple, on la mainada for-

mula preguntes a l’Alcalde i als
regidors, i el Consistori explica als escolars què fa el municipi per la mobilitat sostenible i segura.

PROP DE 300
NENS I NENS VAN
PARTICIPAR EN
ELS TALLER

Ja es coneixen els guanyadors del concurs
fotogràfic dels 10 TLAnys. La votació popular ha
donat com a guanyador del concurs a Marc
Ganduxer. El lliurament dels premis es va dur a
terme el dia 25 d’octubre, en els transcurs dels
actes de celebració dels 10 anys de la posada
en servei deTransports de Lliçà d’Amunt, que va
tenir lloc en el recinte del Parc del Tenes.
Les fotografies, amb la temàtica dels Transports de Lliçà
d’Amunt, s’havien de presentar exclusivament per Internet,
enviant-les a l’adreça TLA@llicamunt.cat. Totes les obres
presentades que reunien correctament tots els requisits van
ser exposades en el web
www.llicamunt.cat i van ser
sotmeses a votació popular en
el transcurs de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura.
Es van donar tres premis:
1r premi (diploma i una bicicleta plegable + 5 títols T10 1 zona); 2n premi (diploma i una càmera fotogrà-

fica digital + 5 títols T-10 1
zona); 3r premi (diploma i
un aparell reproductor MP4
+ 5 títols T-10 1 zona).
A més del concurs fotogràfic,
per commemorar el 10è aniversari de Transports de Lliçà
d’Amunt, l’Ajuntament va
preparar una exposició itinerant sobre els 10 anys del
transport urbà a Lliçà
d’Amunt, programada entre el
diumenge 27 de setembre,
coincidint amb la cloenda de
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2009, i el
diumenge 25 d’octubre, data
en què es va posar en marxa el
transport urbà.

2N PREMI
“RAVALART”
GEMMA APARICI
TALLER “TENS EL TEU BUS”

1R PREMI
“ENNUVOLAT”
MARC GANDUXER

JOCS DE MOBILITAT

3R PREMI
“ECOLOGIA I TRANSPORT
SOSTENIBLE PLEGATS”
XAVI COLÀS
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ESPORTS

Èxit de públic al Sarau del motor a Lliçà d’Amunt
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en col·laboració amb la Colla de Carretons de Lliçà d’Amunt i l’Automòbil Club Ronçana, va
organitzar la Presentació i Exhibició dels pilots de la Vall del Tenes que participaran al Ral·li Costa Brava, el passat diumenge 11
d’octubre, a les 11 h, a l’aparcament de l’IES Lliçà.
La Vall del Tenes és molt aficionada al món del motor i
aquest acte va agrupar els pilots des quatre municipis de
la mancomunitat que participaran al Ral·li Costa Brava.
Va ser un espectacle de motor
per a totes aquelles persones,
aficionats, seguidors i espectadors que van voler gaudir
d’un matí ple de benzina, gas
i pols.
Unes 500 persones van assistir a aquesta primera exhibició de cotxes de ral·li organitzada a Lliçà d’Amunt. Entre
el soroll dels motors, les der-

rapades i la velocitat, tots els
assistents van poder gaudir
d’un matí apassionant. Van
tenir l’oportunitat de poder
veure des de models de cotxes
amb més de 40 anys fins als
últims models recent fabricats per ral·lis.
La voluntat dels pilots de la
zona era fer una demostració
i preparació a Lliçà d’Amunt.
Hi van participar entre 20 i
25 cotxes amb els seus pilots i
copilots, entre els quals hi
havia David Sayós i Anscari
Nadal, de Lliçà d’Amunt.
L’acte es va dur a terme prin-

cipalment a l’aparcament de
l’IES Lliçà, però també va
afectar els carrers de Sala Ambrós i de Pau Claris i l’Avinguda dels Països Catalans.
Les tandes d’exhibició s’iniciaven al final de les cases del
carrer de Pau Claris, girant a
l’esquerra per l’avinguda dels
Països Catalans, on havien de
superar uns obstacles, i tornant a girar a l’esquerra cap a
l’aparcament de l’IES Lliçà,
on després de fer unes quantes virolles, finalitzava la
prova.
Excepcionalment, amb motiu

MOMENT DE L’EXHIBICIÓ

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.
Dislàlies.
☛
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

d’aquest esdeveniment esportiu, el tram del carrer de Pau
Claris amb el de Sala Ambrós
direcció al carrer d’Anselm
Clavé es va habilitar de sortida i, així, el trànsit de veïns
no es va veure afectat.
Per motius de seguretat, es va
limitar un espai per al públic.
D’aquesta manera, tots
aquells que volien gaudir de
l’espectacle havien de fer-ho
des d’on se’ls dirigia des de
l’organització als espais de seguretat.
Després de l’exhibició, que va
durar una hora i mitja

aproximadament, els cotxes
van quedar exposats en un
tram de l’avinguda dels Països Catalans, davant de l’IES
Lliçà.
Entre els cotxes participants
hi havia: un Renault Clio R3,
un Citroën C2 2000, un Renault Clio Sport, un Mitsubishi Evo, un Lada, un Peugeot 206 Kitcar HD i un Citroën Saxo 1600, a més d’alguns clàssics com: un Ford
Escort 2000, un Bianchi, un
Renault 5 GT Turbo, un Renault 8 TS o un Simca Mil
GT Turbo.

IMATGE DE L’EXHIBICIÓ
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CRÒNICA DEL PLE
Ple Ordinari del
24 de setembre de 2009
1. Aprovació de l’acta anterior
Es va aprovar l’acta del Ple ordinari del
23 de juliol amb una modificació suggerida per ERC referent al debat de les
contribucions especials de Can
Franquesa, ja que va ser ERC qui va dir
de sol·licitar l’ajuda de la Llei
d’Urbanitzacions.
UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets de
l’Alcaldia
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos dels dies 5 de juliol al
9 de setembre de 2009, que van del
número 842 al 1.080.

3. Nomenament dels representants al
Consell d’Administració de Vallès
Oriental Televisió SL
Es va acordar d’acceptar la designació de
l’Ajuntament com a membre del
Consell d’Administració de Vallès
Oriental Televisió SL pel mateix temps
que l’Ajuntament ostenti la condició de
membre de la Comissió executiva del
Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Pública de la Demarcació de
Granollers (Consorci Teledigital
Granollers). També es va acordar de
designar Ignasi Simón com a representant de l’Ajuntament en el Consell
d’Administració del Vallès Oriental
Televisió SL i l’Ajuntament de
Granollers com a President del Consell
d’Administració de Vallès Oriental
Televisió SL.
ERC va dir que s’abstenia perquè trobava més lògic que aquest punt del Ple fos
un donar compte que una votació, ja
que es tractava d’un acord pres en l’assemblea del Consorci.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que se
seguia el protocol establert pel Consorci.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA -ABSTENCIÓ

4. Verificació de la Modificació Puntual
del Pla General al sector discontinu Can
Montcau-Can Malé
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del
dia 29 de gener de 2009, va aprovar provisionalment la Modificació del Pla
General de Lliçà d’Amunt en el sector
discontinu de Can Montcau-Can Malé
pel que fa al canvi de modalitat dels usos
comercials admesos en l’esmentat àmbit
i la nova redacció dels articles 85 i 89 de
les Normes Urbanístiques. Tramès l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva, en la sessió del 18
de juny de 2009, aquesta va acordar de
suspendre l’aprovació definitiva fins a la
presentació d’un text refós verificat que
incorporés diferents prescripcions. Per
això, el Ple va acordar de verificar el Text
Refós de la Modificació del Pla General
en el sector discontinu de Can
Montcau-Can Malé pel que fa al canvi

de modalitat dels usos comercials admesos en l’esmentat àmbit i la nova redacció dels articles 85 i 89 de les Normes
Urbanístiques, amb la incorporació de
les prescripcions assenyalades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
explicar que aquestes prescripcions fan
referència a la concreció del número de
plantes o alçada màxima admesa, les
limitacions de la transformació del
terreny, l’Informe de la Direcció General
de Comerç i l’Informe de la Direcció
General de Carreteres.
ERC va dir que també faltava una valoració de la compatibilitat de la proposta
amb les previsions del Pla Territorial.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
contestar que no hi era perquè estava
implícit en el mateix contingut i que hi
havia incorporat el nus de connexió
entre la C-17 i Mango.
ERC també es va queixar del temps que
es portava amb aquest tema i el regidor
d’Urbanisme va contestar que es tractava
d’un tema complex, però que amb dos
anys s’havia fet molta feina.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA - EN CONTRA

5. Verificació del Text Refós del Pla
Parcial del sector discontinu Can
Montcau-Can Malé
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del
dia 26 de març de 2009, va aprovar provisionalment el Pla Parcial urbanístic del
sector discontinu de Can Montcau-Can
Malé. Tramès l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva, en la
sessió del 16 de juliol de 2009, aquesta
va acordar d’aprovar definitivament el
Pla Parcial supeditant la publicació al
Diari Oficial de la Genralitat de
Catalunya (DOGC) i consegüent executivitat, d’una banda a l’executivitat de
l’expedient de modificació de Pla general
en el sector i de l’altra banda a la presentació d’un text refós verificat pel Ple que
incorporés diferents prescripcions. Per
això, el Ple va acordar de verificar el Text
Refós del Pla Parcial urbanístic del sector
discontinu de Can Montcau-Can Malé,
amb la incorporació de les prescripcions
assenyalades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
explicar que es tracta de 14 prescripcions
que fan referència a aspectes tècnics i a
acords entre els dos sectors promotors.
Els aspectes tècnics, segons Grau, es
poden agrupar en: incorporar documents
d’informes pendents i aspectes de detall
de concreció de planificació. Sobre els
acords entre els dos sectors promotors,
Grau va explicar que calia rectificar el Pla
d’etapes, ja que la parcel·la de Biokit no
corresponia a la primera etapa, i l’ús de
les atribucions de la parcel·la de Biokit.
ERC va preguntar si existia o era un
error una parcel·la privada independent
que no té edificabilitat que hi ha a l’extrem sud-oest.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va

contestar que no era un error.
ERC també va dir que faltaven les bases
de reparcel·lació perquè s’havia acordat
per Ple d’acord amb una al·legació presentada per Biokit.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
contestar que aquest no era un document que hagués de formar part de la
redacció del Pla Parcial i que podia ser
un annex. De fet, les bases de
reparcel·lació, aprovades inicialment, ja
que no s’aprovaran definitivament fins
que es faci la reparcel·lació, estan incorporades com a annex.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

6. Aprovació inicial de la Modificació del
Pla General per a la correcció del traçat
de la prolongació del passeig de Sant
Valerià, a Can Salgot
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del vigent Pla
General pel que fa a la correcció del traçat de la prolongació del passeig de Sant
Valerià, a Can Salgot. El principal objectiu d’aquesta modificació és evitar les
contradiccions existents entre les previsions del planejament, els sòls cedits i per
tant de propietat municipal, la realitat
física i les determinacions del Projecte
d’Urbanització redactat.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
explicar que aquest via, que enllaçarà
Can Salgot amb Pinedes del Vallès, tenia
un primer traçat que no respectava el Pla
General i un segon traçat previst en el
Pla General que tampoc era òptim i, per
tant, a petició de la propietat, s’havia
dibuixat un nou traçat i per això ara calia
una modificació del Pla General.
ERC es va abstenir perquè creia que calia
un conveni amb el propietari del terreny.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
contestar que no hi havia conveni però
que hi havia un acord.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA - A FAVOR

7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2008
Els estats i comptes anuals de l’exercici
pressupostari 2008 es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes
amb data 30 de juliol de 2009. Exposat el
Compte General al públic, en el Butlletí
Oficial de la Província (BOP) número 188
del 7 d’agost de 2009, pel període reglamentari, no s’ha presentat cap reclamació.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple
va acordar d’aprovar els estats i comptes
anuals de l’Ajuntament corresponents a l’exercici 2008.
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
dir que no hi havia hagut cap al·legació i
que el pressupost havia estat força positiu. Vadillo va justificar la seva valoració
dient que el resultat pressupostari havia

estat de +90.840,31 euros i que hi havia
un romanent de tresoreria per a despeses
generals de +132.684,42 euros. Vadillo
també va dir que l’estalvi net havia estat
de 3,5 milions d’euros i que el deute
representava un 74,23%, molt allunyat
del 110% que la llei determina com a
sostre màxim de deute.
ERC va comentar que no hi havia dubte
del resultat positiu però que sense una
auditoria era difícil d’avaluar. També va
comentar que minvava la capacitat de
retorn dels crèdits, així com l’estalvi
corrent ajustat. ERC va dir que si es descomptaven els ingressos pels convenis i
les quotes urbanístiques, que suposaven
el 18% dels ingressos, la ràtio pujava al
100% i encara pujaria més al 2009.
També va dir que els hauria agradat més
contenció de la despesa.
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
contestar que no hi ha cap normativa
legal que marqui que s’hagi de fer una
auditoria i que l’equip de govern d’ERC
també comptava amb convenis i quotes
urbanístiques que donaven una ràtio
determinada.
ICV-EUiA va felicitar l’equip de govern
pel resultat pressupostari i va comentar
que no estava d’acord amb en què s’havia gastat i deixat de gastar, i que, tenint
en compte la previsió i la liquidació, no
havia estat un pressupost tant realista.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

8. Adhesió al Conveni amb l’Agència de
Residus de Catalunya
L’Agència de Residus de Catalunya i la
societat Ecoembes han signat un nou
conveni de col·laboració corresponent al
període 2008-2013 pel que fa a la recollida selectiva de paper i cartró i envasos
lleugers. Atès l’interès de l’Ajuntament
per poder participar en els acords establerts en aquest nou conveni, el Ple va
acordar l’adhesió de l’Ajuntament al
conveni de l’Agència de Residus de
Catalunya i Ecoembes corresponent al
període 2008-2013.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que si
l’Ajuntament s’adheria a aquest conveni
s’aconseguien millors preus que si s’anava
per lliure amb Ecoembes, sobretot tenint
en compte el nostre municipi tant dispers.
ICV-EUiA va formular una petició: que
les ordenances contemplessin que la
Policia pugui denuncia i multar els ciutadans si no utilitzen correctament els
sistema de recollida d’escombraries.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar
que s’estudiaria.
UNANIMITAT

9. Mocions
Es va presentar una moció conjunta de
tots els grups polítics per a la petició del
Premi Nobel de la Pau per a la Fundació
Vicenç Ferrer. La moció instava a expressar el seu condol a la família i a les persones més properes del Sr. Vicenç Ferrer
per tan irreparable pèrdua i a sol·licitar
que es concedeixi el Premi Nobel de la
Pau, per a 2010, a la Fundació Vicenç

Ferrer, per la tasca realitzada durant
dècades en favor dels més desvalguts de
l’Índia. A més, instava als ajuntaments,
institucions públiques i privades i als
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que
sol·licitin i proposin que el proper Premi
Nobel de la Pau, corresponent al 2010,
s’atorgui a la Fundació Vicenç Ferrer.
UNANIMITAT
Per altra banda, ICV-EUiA va presentar
una moció per exigir al Govern de l’Estat
que abordi de manera immediata i concertadament amb la FEMP la definició
d’un nou model de finançament municipal, que reconeixi el deute històric
municipal que, s’han anat acumulant al
llarg dels anys, quantificats en prop de
7.000 milions d’euros, establint els
mecanismes corresponents per a la seva
compensació, i que es comprometi a
aprovar una nova Llei de Govern local, i
una nova Llei de finançament local, en el
present període de sessions parlamentari,
amb el consens polític més ampli. La
moció també demanava d’exigir al
Govern de Catalunya la posada en
marxa d’iniciatives dirigides a obrir la
participació dels Ajuntaments en els
ingressos de les comunitats autònomes.
A més, deia de recolzar quantes iniciatives realitzin les entitats municipalistes
per aconseguir aquests objectius davant
de la insostenible situació de finançament municipal existent en aquest
moment, sense excloure les mesures de
pressió i reivindicatives que es considerin
oportunes. També instava a sol·licitar al
Govern que, amb caràcter immediat,
afegeixi als Fons Especials d’Inversió previstos, un Fons General de 3.000
milions d’euros destinats a finançar la
creixent despesa corrent a què han de fer
els ajuntaments.
Aquesta moció es va deixar sobre la taula
fins al proper Ple perquè l’Alcalde va
comentar que el proper 2 d’octubre hi
havia una assemblea de la Federació de
Municipis, on hi havia representants tots
els grups polítics, on es presentaria una
moció conjunta sobre aquest tema.

10. Preguntes
ICV-EUiA va presentar 4 preguntes
referents a: el canvi d’ubicació del lloc de
treball de dos dinamitzadors dels
Centres Cívics de Palaudàries i Ca
l’Artigues, el projecte i l’inici de les obres
del camí peatonal des de la centralitat de
Palaudàries fins a les dues Can Rovira, la
licitació de l’asfaltatge de carrers i quins
carrers s’asfaltaran, i l’asfaltatge de carrers
amb la partida del Fons Estatal
d’Inversió Local.
ERC va presentar 5 preguntes referents
a: quants treballadors en atur del municipi s’han contractat per fer les obres del
Fons Extraordinari d’Inversió Local;
quan es traurà a concurs els projecte de
la piscina; si hi ha algun projecte de com
serà i a on anirà l’aparcament de
camions del municipi; si se sap si la
Diputació té fet el projecte del camí de
vianants de Lliçà a Granollers; i quines
peticions ha fet l’equip de govern a la
convocatòria de subvencions de la Llei
d’Urbanitzacions.
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OPINIÓ
Grups Municipals

En esta ocasión queremos hacer uso
de esta columna para informar sobre
una serie de acontecimientos que se
han producido y que tienen a la
población confundida. Como es
habitual en nosotros, damos la cara y
aclaramos el tema.
En los últimos días se ha publicado en
prensa que nuestro alcalde y la regidora de obras habían sido denunciados presuntamente por un delito
medioambiental, concretamente por
permitir el vertido de aguas residuales
de la calle Penedés al “Torrent de
Paiaigua”. A día de hoy todo son
rumores, ya que no hemos recibido
ninguna notificación oficial.
De todas maneras y en referencia a
estos vertidos debemos decir que: este
problema no es nuevo, colea hace más
de 30 años y que el equipo de gobierno actual, liderado por un alcalde
socialista, desde el momento que
entró a gobernar, hace poco más de
dos años, ha hecho todo lo que tenía
que hacer para buscar una solución,
cosa que fue incapaz de hacer, en cuatro años, el equipo de gobierno anterior formado por ERC i EUiA/ICV.
En este tiempo se han dado todos los
pasos con la Agència Catalana de
l’Aigua, de quien es competencia este
tema, y actualmente el proyecto está
licitado y a punto de adjudicarse,
concretamente a finales de mes.
Creemos que no se nos puede pedir
más eficacia.
Pero todo hay que decirlo y nosotros
somos claros. La presunta denuncia,
viene de la mano del Presidente de la
AA.VV. de Ca l’Artigues, exregidor
d’EUiA. ¿No es curioso que en los
cuatro años del gobierno anterior,
cuando la regiduría de obras estaba en
manos de un regidor d’EUiA, no se
hiciera ninguna mención de este
tema? Es evidente, cuando gobiernan
los suyos todo había que esconderlo y
cuando gobiernan otros se daN prisa
para denunciar aquello que ellos ni
tan siquiera intentaron resolver.
Nosotros somos gente de hechos y lo
estamos demostrando día a día cumpliendo con nuestro programa electoral.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, a través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu

Ja ho deien els tertulians de cafè de barri
més experimentats: quan es parla d’impostos, al final pagarem els de sempre.
Això d’apujar l’IVA, per ser solidaris, no
cola i les previsions de futur no són gens
favorables. Es palpa una escalfor
ambiental que, diuen, pot accelerar els
efectes del canvi climàtic.
Hores d’ara, com cada any, fem l’exercici
de revisar les ordenances fiscals municipals. És a dir, quins impostos pagarem
pel nostre àmbit municipal. És doncs un
exercici previ, fonamental, per definir els
pressupostos de casa nostra. I és també
l’exercici que altra cop constata el mal
que patim: Lliçà d’Amunt és un poble
car, som pocs a pagar la factura, és un
poble dispers, no tenim... O sigui, que
per anar bé hem de superar el nostre
conegut mal estructural.
La solució és d’estratègia política: s’ha de
determinar un full de ruta per a resoldre’l. L’equip de govern actual és conseqüència, entre altres coses, de coincidir
amb aquesta estratègia política.
Recordeu que des de l’oposició ens
manifestàvem en contra de les modificacions puntuals al pla general i en contra
d’aixecar expectatives falses, fer volar
coloms en dèiem, respecta a iniciatives
urbanístiques que ja pronosticàvem
abocades al fracàs. Com així ha estat. Els
seus anys de govern varen ser quatre
anys perduts. No es va avançar res en
aquesta direcció. Va ser, la nostra, una
oposició insistent en temes estratègics.
O sigui política.
Però hi ha una altra manera de fer les
coses. A l’últim ple municipal i va haver
l’aprovació del Compte General de l’exercici 2008. Els comptes es poden analitzar com a una ampolla mig buida o
mig plena. ERC, ara, ha d’optar per la
mig buida. L’altra cosa és que confongui
un exercici comptable amb estratègia i
pronostiquin un cataclisme. Ells saben
millor que ningú que els comptes surten. No en va, presumien de fer-ho bé
però amagaven el patrimoni que es
venien: el local de l‘actual centre de rehabilitació, ells, el varen tenir en venda. Ni
sabien que s’hi podia fer.
Els nostres números sortiran i sense
amagar res. L’altre cosa és que la crisi
afecti també els comptes de tots els ajuntaments i sigui necessari corregir les previsions. Les estratègiques. Aquest és el
matís que els hi podem explicar en la
intimitat. Bé prenen unes copes.
Distesament.

30 anys d'Ajuntaments democràtics.
El 1979 els espanyols per primera vegada van poder votar lliurement en
uns Comicis Locals als seus representants locals que formaven part de les
candidatures dels Partits Polítics i independents que es presentaven en
aquestes eleccions del 19 d'abril de
1979. Aquest any l’opció política més
votada va ser la UCD seguida de CIU
i PSUC, després governaria CIU amb
el PSUC.
30 anys de motor. Ara fa 30 anys es
van celebrar les primeres "24 hores de
resistència en ciclomotor de la Vall del
Tenes", una prova de caràcter esportiu,
que va néixer de la mà d'un grup de
persones de la Vall del Tenes coneguts
com la colla del Pa amb Tomàquet.
Des d'aquestes línies volem felicitar a
tot el seu equip directiu i a tots els homes i dones que han fet possible que
aquesta trentena edició hagi estat tot
un èxit, tant d'assistència com d'organització donant-se a conèixer cada dia
més al món del motor ocupant un espai privilegiat a tota Espanya.
30 anys d’oblit. En la Constitució Espanyola al seu article 4.2 diu el següent: “Els estatuts podran reconèixer
banderes i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran junt a la bandera d'Espanya
en els seus edificis públics i en els seus
actes oficials”. Doncs bé, després de
30 anys la bandera Espanyola oneja a
la balconada del nostre ajuntament
gràcies a l'actual govern municipal del
que forma part el nostre partit, el Partit Popular. Complint així amb una
llei que fins ara s'incomplia.
25è Aniversari de la Montserrat i en
Julià. Fa 25 anys a Lliçà era estrany la
família que no tenia un fill o una filla,
fins i tot el pare o la mare, que no participessin o col·laboressin a la colla del
Ball de Gitanes o a les colles de Geganters i Geganteres. Des del Partit
Popular de Lliçà felicitem per aquest
25è aniversari a tots els homes i dones
que han fet possible que es transmetin
aquestes tradicions tan arrelades a la
nostra terra i us animem a seguir endavant fent-ho tan bé com ho heu estat fent fins ara.
25 anys de jutge de pau en el teu poble i sobretot en un municipi petit
com era Lliçà allà pels anys 80, tan
sols podien recaure sobre una persona
honesta, honrada i treballadora com és
el Sr. Joan Pou. Felicitats pels 25 anys
al servei de tots de els Lliçanencs.

ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar
sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió
màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos,
amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible
que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon

El deute municipal de Lliçà, a hores
d’ara puja més de 930€ per persona i ja
és el més gran de la comarca, entre els
pobles de més de 10.000 habitants.
Un dels paràmetres que defineixen els
números municipals és la capacitat de
retorn del deute. Doncs bé, si l’any 2006
l’Ajuntament podia retornar el deute en
4 anys i mig, actualment en tardaria més
de 14, i a final de 2009 aquest període
s’allargarà fins als 28 anys. O sigui, que
tindrem l’Ajuntament hipotecat i amb
poca capacitat d’inversió. Com abans...
La relació entre aquest deute i els ingressos municipals – que ERC va aconseguir fer baixar del 150% (2003) al 83%
(2006) – ha tornat a pujar fins al 97 %,
i enguany pujarà a més del 100 %! A
aquest pas, a final de mandat (2011),
l’endeutament tornarà a estar per sobre
del 110 %, que és el màxim legal.
En la presentació del tancament de
Comptes de l’any 2008 en el Ple de
setembre, el regidor d’Hisenda va ser
incapaç de donar cap argument sòlid
per defensar uns comptes que no s’aguanten per enlloc i que ja anuncien
problemes en un futur immediat.
Així, per exemple, l’any 2008
l’Ajuntament va cobrar 1 milió d’euros
pel conveni signat amb Mango, que
s’havia de dedicar a inversió. L’equip de
govern el va gastar en despeses corrents,
com les nòmines, festa major o telèfons
mòbils.
Davant les qüestions plantejades pel
Grup d’ERC, el regidor d’Hisenda va
defugir el debat seriós. Davant la
impossibilitat de rebatre els arguments,
va optar per dedicar-se a llençar comentaris grollers contra els regidors de l’oposició ( “Això t’ho explico en la intimitat”, va arribar a dir per amagar el seu
desconeixement total de l’economia
Municipal).
Per cert, després de molts anys i de
molts governs diferents, aquesta és la
primera vegada que no s’ha fet una
Auditoria externa dels comptes municipals. Ja sabem que no és obligatori ferla, però amb els temps que corren i amb
el desprestigi de la política, hauria estat
bé disposar d’un instrument com
aquest per descobrir possibles errors i,
sobretot, per valorar la gestió econòmica de l’Ajuntament amb total transparència.

i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es
reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan
ho consideri oportú. No es publicaran les cartes
que atemptin contra persones o institucions. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Al tancament d'aquesta edició no s'havia
rebut cap escrit.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
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
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
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 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través del web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en
el contingut de les notícies. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del Butlletí
i la informació sobre la reserva de la
publicitat.

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

Espai Garum
Pintura i fotografia. De Josep Lluís Navarro i Màrius Gómez. Espai
Garum vol fer un homenatge a
aquest escultor de Lliçà d’Amunt
(Can Puig) que va morir el 1993
deixant una notable obra escultòrica que mai ha estat exposada a
Lliçà d’Amunt.
Des del diumenge 1 de novembre
fins al diumenge 6 de desembre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
Racó del conte: “Contes en una
ampolla”
Divendres 6 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Sortida al teatre
Obra per determinar.

Divendres 6 de novembre
Hora de sortida: 20 h
Lloc: davant de Cal Peret de Ca la
Coixa
Preu: per determinar (inclou
entrada i transport en autocar)
Més informació i inscripcions:
609 61 34 31 o 687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots
Curs de psicologia per l’autorealització
Un model de comprensió de la
problemàtica personal i una proposta de teràpia per transcendir-la.
Camí cap a la plenitud.
Un dissabte al mes, des del 7
novembre de 2009 a maig de 2010
(7 sessions)
Hora: de 10 a 13.15 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Inscripcions: Centre Cívic Ca
l’Artigues (93 860 73 50)
Més informació: Jordi Febrer (93
841 50 12), monitor que imparteix el curs
Organitza: Ajuntament
Talents
Actuacions: Teatre (“L’amant del
paradís” de Manuel Molins a
càrrec d’Oriol Estefanell i Rocío
Vidal); Música (“Tre Crab
Apples”, grup de noies de Santa
Eulàlia versionant temes propis i
d’altres); Còmic (“Desconcertextra-mut-si-claun”, duo còmic
musical); Dança (“Latin star”,
grup de ballarins interpretant
balls llatins i de Madonna). Tot

acompanyat de panellets fets per
Pepita Roura.
Dissabte 7 de novembre
Hora: 22.30 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança
Sopar 10è aniversari
Amb espectacle i música en viu.
Divendres 13 de novembre
Hora: 21.30 h
Lloc: Masia Roca Vell
Preu: sòcies, 15 euros; no
socis/ies, 20 euros
Informació i inscripcions: Ana
(610 91 44 45), fins al 9 de
novembre
Organitza: Associació
Dones del Tenes
Petiteca: Taller de pulseres
Del dilluns 16 al divendres 20 de
novembre
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca de l’IES Lliçà
Organitza: Ajuntament
Cicle de conferències sobre el
Japó, la Xina i Sibèria: “Més enllà
dels Urals”
“Conseqüències del segle XX per a
les cultures nacionals de Sibèria” a
càrrec d’Helena Vidal, professora de
llengua i cultura russes a la
Universitat de Barcelona.
Divendres 20 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cultural la Fàbrica
de Santa Eulàlia de Ronçana
Organitza: el Ganxo
Sortida: “Descobrim La
Garrotxa”
Dissabte 21 de novembre
Informació: 609 61 34 31 o
687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots
Ple ordinari
Dijous 26 de novembre
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament
Sopar-tertúlia
Tema: Marató de TV3. Ponent:
Àngel Lacalle, Director de projectes de TV3.
Dissabte 27 de novembre
Hora: 21.30 h
Lloc: restaurant “La Cruïlla”
Preu: 18 euros
Més informació i inscripcions:
609 61 34 31 o 687 50 52 99
Data límit per a fer les inscripcions: dimecres 25 de novembre
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

ACTIVITATS DE L’ESPAI
JOVE EL GALLINER

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

Torneig de Futbol Sala El Galliner
Després de tantes demandes, per fi
podreu disfrutar d’unes tardes de
futbol sala. Vine al Galliner a fer la
inscripció!
Divendres 6 de novembre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament

NOVEMBRE

Taller d’Automaquillatge al
Galliner
Sempre amb presses i no saps mai
com millorar la teva imatge? Vine
al Galliner i aprendràs alguns
trucs per estar perfecte en qualsevol ocasió.
Divendres 13 de novembre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament

ADRECES DE LES FARMÀCIES

Final del Torneig de Futbol Sala
Els dos equips que no hagin estat
eliminats jugaran la final on no
faltarà l’emoció.
Divendres 20 de novembre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament
Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
contra la Dona
Hi hauran diferents activitats. No
t’ho perdis!
Dimecres 25 de novembre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament
Taller de Photoshop
Si vols aprendre a utilitzar aquest
programa tan complet pots venir
al dissabte 14 de novembre a fer
un taller on podràs veure alguns
trucs per poder començar a utilitzar-lo sense dificultats.
Divendres 27 de novembre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament
Ona Jove: Discoteca Jove
Vine a ballar a la Discoteca Jove.
Arranquem motors amb una batalla de galls i continuem la nit amb
ritmes trepidants i actuacions.
Dissabte 28 de novembre
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: El Galliner
Organitza: Ajuntament

Farmàcia Trullols:1 de novembre
Farmàcia Portabella:7 i 8 de novembre
Farmàcia Valeta:14 i 15 de novembre
Farmàcia Esplugas:21 i 22 de novembre
Farmàcia Galceran:28 i 29 de novembre
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes:de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius:de 9 a 13.30 h

LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87
FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01
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Nota
A l’agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
municipal d’entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93
841 52 25) 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.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

