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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Festa de Carnaval
L’Ajuntament i la Comissió de Festes ja tenen enllestida la
Festa de Carnaval, que tindrà lloc el dissabte 13 de febrer.

La festa començarà a les 17.30 h amb les
inscripcions per al Concurs de Carnaval i la
concentració de les carrosses davant de
l’IES Lliçà. A les 18 h, des d’aquest punt,
s’iniciarà la rua, que s’aturarà davant de
l’Ajuntament, perquè el Rei Carnestoltes
ofereixi un pregó. La rua continuarà fins
arribar al punt d’inici, el Pavelló de l’institut,
on es farà el lliurament de premis del
Concurs de Carnaval.

PÀG. 3
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OPINIÓ
Editorial
Aquest mes de febrer tenim el tradicional carnaval, amb la rua i el Carnestoltes com a rei, que desitgem que sigui el més
participatiu i divertit de tots els anys. També tenim previst fer la inauguració de les obres d'urbanització del Raval d'en Xicota II i la inauguració de la Variant del Camí de la Serra. Però no seran, ni molt menys, les últimes inauguracions del
2010. Hem d'inaugurar aquest any les obres d'urbanització del Polígon Industrial Molí d'en Fonolleda, el Centre d'Atenció
Primària de Palaudàries, el Mercat Municipal de Ca l'Artigues, la Biblioteca municipal i el camí de vianants entre Palaudalba i Can Rovira, entre altres. Aquestes inauguracions són una clara mostra del què s'ha fet durant aquests darrers tres
anys de mandat.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Tot i que la conjuntura econòmica està dificultant enormement la gestió municipal de tots els Ajuntament del nostre país,
nosaltres estem satisfets del treball fet, perquè, tot i aquestes dificultats, estem sent capaços de fer realitat la major part dels
objectius marcats en el nostre pla de Govern 2007-2011, cosa que altres viles i ciutats no poden dir el mateix.
Però la satisfacció mai no pot ser total, de ben segur que les coses es poden fer millor. Creiem que l’experiència i l’autocrítica són unes eines imprescindibles per ajudar-nos a aprendre i a fer millor les coses dia a dia.
Amb un cert sentiment de tristor, cal dir que ens queda un deure pendent que considerem important vers la relació amb els
diferents grups polítics de l’oposició. Tots plegats, no hem estat capaços de parlar, de dialogar, de llimar diferències, de
deixar el passat i treballar conjuntament pel futur del nostre poble. Tot i que cada dia que passa és més residual, les paraules
d’odi, revenja, rancúnia o menyspreu són sentiments que malauradament segueixen vius en la nostra societat. Tenim un any
més de mandat per resoldre aquest tema, caldrà, però, que tots estem disposats a moure fitxa.

Enquesta ciutadana

Celebra el Carnaval? Com el celebra?

Yo no ho celebro aquí. Ho
celebro a nivell familiar a
Cerdanyola, on viu el meu
germà. Però conec la rua que
es fa aquí al poble, perquè el
meu cosí hi participa i, encara
que jo no hi participi, la veig.

Fa uns anys que no ho celebrem perquè coincideix que la
canalla ha estat malalta.
Aquest any, en principi, participarem a la rua, a nivell individual.

Lo celebramos en casa y fuera.
Vemos la rua que se hace en el
pueblo y los niños participan
disfrazados a nivel individual,
no de comparsas.

Tinc un fill a l’escola, però l’altre ja a l’institut. El nen encara
es disfressa a l’escola i la nena, a
l’institut, ja no. A nivell de
poble no ho celebrem.

Ho fem de tota manera, tant a
l’escola, perquè tenim dues
canalles, com a nivell de poble,
i anem a la rua disfressats,
sense participar en cap comparsa. També anem a la festa
de Carnaval que es fa a
L’Aliança.

Jordi López
Centre urbà

Raquel Illana
Centre urbà

Miguel Ángel Gallardo
Centre urbà

S. Pérez
Centre urbà

Jordi Sañé
Centre urbà

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

Festa de Carnaval

Lliçanencs i lliçanenques, grans i petits …
Ha passat un any i ja torno a ser aquí ! ! ! ! ! !

L’Ajuntament i la Comissió de Festes ja tenen enllestida la
Festa de Carnaval, que tindrà lloc el dissabte 13 de febrer.
La festa començarà a les 17.30h
amb les inscripcions per al
Concurs de Carnaval i la
concentració de les carrosses
davant de l’IES Lliçà. Les inscripcions de disfresses es poden
fer el mateix dia de la festa,
però les inscripcions de carrosses i comparses s’han de fer a
partir de l’1 de febrer, a l’Ajun-

tament. A les 18 h, des del pavelló de l'IES, començarà la
Rua, que passarà per l’avinguda dels Països Catalans, el
carrer de l’Aliança i el carrer
d’Anselm Clavé, on s’aturarà,
cap a les 19 h, davant de
l’Ajuntament, perquè el Rei
Carnestoltes, acompanyat de
la Carnestoltina, ofereixi un

pregó. La rua continuarà pel
carrer d’Anselm Clavé, el carrer de Pau Claris i l’avinguda
dels Països Catalans, fins arribar al punt d’inici, davant de
l’IES Lliçà, al voltant de les
20 h. A les 20.30 h, al Pavelló
de l'IES, es farà el lliurament
de premis del Concurs de
Carnaval.

Com que l’any passat em vau rebre molt i molt bé, he
decidit de venir de nou a Lliçà d’Amunt. Si, ja sé que el
dia de Carnestoltes no us heu de portar gaire bé, però…
ja m’enteneu…
Vull saber que esteu molt contents de veure’m i per tant, el
dissabte 13 de febrer, a mitja tarda, sortireu a aclamar-me
a la gran Rua Triomfal pel poble. No oblideu les disfresses
a casa ! ! Colla de galifardeus reprimits …
Espero que el poble em faci els honors que em mereixo perquè aquest dia serà inoblidable; tant, que penso donar-vos
permís per a tot allò pervers que se us ocorri… manaré jo,
ho sabeu ? He he he…
La passejada començarà i
acabarà al Pavelló de l’ IES on
farem el Concurs de Disfresses i
gaudirem de musiqueta bona
per acabar.
Au ... comenceu-vos a disfressar
que se’ns tira la festa a sobre.
Una arrambadeta.
Signat: El Rei Carnestoltes

PREMIS DEL CONCURS DE CARNAVAL

PROGRAMACIÓ

MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL O PARELLA INFANTIL (entre 0 i 10 anys):
Val bescanviable valorat en 100 euros
MILLOR DISFRESSA INDIVIDUAL O PARELLA (a partir d’11 anys): 100 euros
MILLOR DISFRESSSA DE GRUP (entre 3 i 10 persones): 200 euros
MILLOR COMPARSA (més d’11 persones): 300 euros
MILLOR CARROSSA (portar un vehicle i un mínim de 10 persones): 500 euros
Les bases del Concurs de Carnaval estan penjades
al web municipal www.llicamunt.cat.

17.30 h
18.00 h
19.00 h
20.00 h
20.30 h

INSCRIPCIONS I CONCENTRACIÓ DE CARROSSES...
INICI DE LA RUA
PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES A L’AJUNTAMENT
ARRIBADA AL PAVELLÓ IES
LLIURAMENT DE PREMIS

Recorregut de la rua: IES (Sortida) – PAÏSOS CATALANS – ALIANÇA –
ANSELM CLAVÉ – PAU CLARIS – PAÏSOS CATALANS fins a l’IES (Arribada)
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Lliçà d'Amunt viu les festes de Nadal
La població lliçanenca, de totes les edats, va poder gaudir d’aquestes festes al màxim amb la
programació de Nadal organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració d’algunes entitats locals.
La gent va poder fer un tomb
per la Fira de Nadal, on la Comissió de Festes tenia preparades diverses sorpreses. Hi havia “El Tió més divertit del
món”, una estrella gegant que
els més menuts havien d’omplir amb els seus desitjos, una
cantada popular de Nadales,
xocolatada, tallers i moltes coses més. Els petits i els joves
van poder assistir al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, que
com cada any va fer gaudir i
va engrescar els lliçanencs
d’aquestes franges d’edat, els
quals també van poder veure
cinema infantil.
El Concert de Sant Esteve, englobat dins del cicle Muda’t,
que mes rere mes porta al nos-

tre municipi alguna obra o recital emblemàtic, va anar a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana. Aquesta magnífica formació va oferir un programa “recordant Heandel i
Haydn”. A més, com ja és tradicional al nostre municipi en
aquestes dates nadalenques, es
va oferir un Concert de Cap
d’Any. Aquest va anar a càrrec, com l’any passat, de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. Va ser un esdeveniment
inoblidable, amb les obertures, marxes, valsos i polques
de la família Strauss, majoritàriament del compositor Johan
Strauss, que va fer passar una
vetllada plena d’alegria i amb
moltes sorpreses.

PARC INFANTIL I JUVENIL DE NADAL

ELS PASTORETS

De la programació d’activitats
d’enguany també hem de destacar l’espectacle “Tornen els
Pastorets a Lliçà d’Amunt”. I el
Patge Reial va passar pels diferents barris del poble per recollir les cartes adreçades a SSMM
Els Reis Mags d’Orient. Però,
per als qui els agrada més donar-les en mà, com sempre, hi
havia preparada la Cavalcada
Reial, que la pluja va obligar a
suspendre, però que va omplir
de gom a gom el Pavelló Municipal d’Esports. Sens dubte,
han estat unes festes plenes
d’alegria que des de l’Ajuntament i des de les entitats i associacions que hi participaven
desitgem que s’hagin passat
d’allò més entretingudes.

JOSE MANUEL UTRERO I FAMÍLIA, DE MOLLET, GUANYADOR DE
LA 2A PANERA DE NADAL DE LA COMISSIÓ DE FESTES

CONCERT DE SANT ESTEVE AMB
CAMBRA CATALANA

CONCERT DE CAP D'ANY AMB L'ORQUESTRA SIMFÒNICA DE SANT CUGAT

PATGE REIAL

REIS D'ORIENT

L'ORQUESTRA DE

FIRA DE NADAL
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Es lliuren els premis de la 6a edició del concurs
fotogràfic Memorial Joan Soley
El dissabte 19 de desembre es va fer públic el veredicte i es van lliurar els premis de la sisena edició del concurs
fotogràfic Memorial Joan Soley.
El concurs té dues temàtiques:
Lliçà d’Amunt en tots els seus
aspectes i tema lliure sobre
muntanya i paisatge. Els premis
per a cadascuna de les temàtiques consisteixen en 350 euros
i un Curs de fotografia digital
Etapa per al primer premi, 250
euros i un Curs intensiu de fotografia digital per al segon

premi, i 150 euros i un Curs
de revelat Raw amb Photoshop
CS4 per al tercer premi. Els
cursos són obsequi de Casanova Foto, patrocinador del
concurs. El jurat, integrat per
tres persones relacionades amb
el món de la fotografia, va decidir que les fotografies premiades fossin les següents:

Temàtica Lliçà d’Amunt
Segon premi
L'espurna descansa, d’Asunción Pera

Primer premi
36 cadires, d’Albert Mayol

Tercer premi
Camí a la llum, de Xavier Vilà

Temàtica Paisatge i muntanya
Segon premi
Otoño en el Montseny, de Javier Castro

Primer premi
La barca, de Fulgenci Farré

Tercer premi:
Tres en ratlla, d’Albert Farrés

Tant les fotografies guanyadores com les finalistes es poden veure a la zona d’exposicions del Pavelló Municipal d’Esports

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Tancament dels 10 TLAnys
El regidor de Transport públic i Mobilitat,
José Antonio Ferreiro, i l'Alcalde, Ignasi Simón,
van presidir l'acte de tancament dels
10 TLAnys, que va tenir lloc el passat
18 de desembre a la plaça Julià Martí i Pou.
Durant l’acte es va fer un reconeixement als xofers del servei
de transport urbà i a col·laboradors habituals d’aquest servei.

Recordem que l’exposició sobre
els 10 anys de Transports de Lliçà
d’Amunt es pot visitar fins al 7
de febrer al CEIP Rosa Oriol.
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

Camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries
L’Ajuntament va aprovar inicialment, el passat desembre, el Projecte constructiu del camí de vianants de Can Rovira a Palaudàries.
Les obres del camí de vianants pròpiament dit van sortir a licitació el mes passat per un import de 312. 853,22 euros (IVA inclòs).
Aquesta licitació no inclou la instal·lació d’enllumenat solar al llarg de tot el camí, que es farà separadament, perquè es tracta d’una
instal·lació de característiques molt concretes i, així, s’hi podran presentar empreses especialitzades. La licitació d’aquesta segona
part és de 174.893,85 euros (IVA inclòs). De tota manera, les dues parts es poden executar paral·lelament.
En els últims anys, a la zona
de Palaudàries, s’han creat
diferents equipaments públics: el CEIP Miquel Martí
Pol, l’Escola Bressol Municipal Palaudàries, el Centre Cívic Municipal Palaudàries,
una zona esportiva i el futur
CAP Palaudàries (actualment en construcció).
Tots aquests equipaments generen necessitats de mobilitat que es cobreixen, principalment, mitjançant el trànsit rodat de vehicles. Això és
degut, per una banda, al tipus d’urbanització dispersa
que envolta la zona, però per
altra banda, a la manca de
vies d’accés segures per a vianants i ciclistes, de manera
que és complicat i perillós fer
el trajecte tant a peu com en
bicicleta.
Un dels casos més evidents és
el del barri de Can Rovira

Nou, on el carrer de l’Avellaner i la carretera de Palaudàries, que l’uneixen a aquesta
varietat d’equipaments, no
disposen de cap vorera ni cap
voral practicable que permeti
una via segura per a vianants
i ciclistes.
Per tal de resoldre aquesta
mancança, s’ha previst l’obertura d’un nou camí
paral·lel a la carretera de Palaudàries i al carrer de l’Avellaner, que anirà des de les
primeres cases del barri de
Can Rovira Nou fins al Centre Cívic Palaudàries, on enllaçarà amb el futur camí que
unirà el CAP i el CEIP. D’aquesta manera, es pretén
promoure alternatives a l’ús
del vehicle privat per accedir
a la zona d’equipaments, a
l’hora que crear un passeig
agradable per a usos més lúdics.

L’àmbit concret del projecte
se situa entre la fi de la zona
urbanitzada del barri de Can
Rovira Nou (carrer Avellaner), al nord, i la intersecció
de la carretera de Palaudàries
amb el carrer Segre, al sud.
Aquest camí de vianants anirà del barri de Can Rovira
Nou fins a la zona d’equipaments de Palaudàries, seguint
el camí que travessa la finca
de Can Mas anomenat Camí
de Palaudàries fins arribar al
carrer del Segre.
Tindrà una llargada de 806,56
metres, dividits en tres trams:
- el primer tram, de 450,84
metres, a ponent del Camí
de Palaudàries
- el segon tram, de 133,84
metres, a llevant del Camí
de Palaudàries
- el tercer tram, de 221,88
metres, a ponent del Camí
de Palaudàries

Tindrà una amplada de 2
metres, mantenint-se a una
distància d’entre 0 i 1 metre
respecte la calçada de la carretera.
L’ocupació total del camí és
d’uns 1.600 m2. La cota de la
rasant anirà variant en funció
de la topografia existent,
adaptant-s’hi al màxim.
S’ha dividit el camí en tres
trams, ja que la carretera en
talla la continuïtat dues vegades. Per enllaçar un tram
amb l’altre caldrà travessar la
carretera mitjançant passos
de vianants.
El paviment del camí serà de
sauló.
Per la il·luminació d’aquest
camí, i també de la carretera
adjacent, s’ha optat per instal·lar enllumenat solar.
Es col·locarà una tanca de
fusta de pi de dos travessers
tot al llarg del camí, als dos

costats del mateix, amb la
funció de protegir els usuaris del camí dels vehicles
que circulin per la carretera
i protegir-los del desnivell,
alhora que impedirà l’accés
fàcil als camps de conreu
adjacents.
Es pintaran dos passos de
vianants i es senyalitzaran
degudament amb senyalització vertical.
També disposarà de mobiliari
urbà com bancs i papereres.
El termini d’execució per a la
totalitat de les obres compreses dins d’aquest projecte
s’estableix en tres mesos.
El pressupost d’Execució Material de les obres puja la quantitat de 420.471,61 euros (sense IVA); el pressupost d’Execució per Contracta (amb IVA)
de les obres puja a la quantitat
de 487.747,07 euros (Camí +
Enllumenat solar).

IMATGE DEL PROJECTE
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Inauguració del Raval de Can Xicota II
Les obres d’urbanització del Raval de Can Xicota II s’inauguraran el dissabte 27 de febrer, a les 12 del migdia.
El Raval d’en Xicota II, situat
no gaire lluny del centre urbà i
al nord de la carretera d’entrada al municipi BV-1432 de
Granollers a Lliçà d’Amunt,
era una antiga barriada rural,
que s’ha anat convertint al
llarg dels últims quaranta anys
en una zona purament residencial. Malgrat això l’entorn
del Raval segueix sent de caràcter rural, composat per
camps de conreu i diferents
masies disperses. Això ha comportat un cert aïllament de la

zona i un urbanisme desordenat, sense alineacions clares de
carrers i dèficits de serveis importants.
Les obres d’urbanització del
Raval d’en Xicota II, contemplat al Pla General com a Unitat d’Actuació XVIII, han consistit en la pavimentació i la
dotació de tots els serveis bàsics a les 25 parcel·les que en
formen part.
S’hi ha instal·lat una nova xarxa de clavegueram, que era un
dels dèficits més importants

que tenia el barri, i s’hi han soterrat la resta de serveis (llum,
aigua i telèfon). S’ha obert el
carrer del Tagamanent al transit de vehicles i s’ha eixamplat
el carrer de Can Xicota. Pel
que fa als paviments, la calçada és de ferm asfàltic, mentre
que les voreres s’han executat
amb panot. També s’ha reservat una zona verda entre els
carrers Can Xicota i Tagamanent on s’hi farà un petit parc.
Tant el carrer de Can Xicota
com el carrer del Tagamanent

seran d’un sol sentit de circulació dins del barri tot marcant un circuit antihorari, però transformant-se en dos sentits de circulació en els dos
punts d’accés a la zona. Pel
que fa al carrer del Puiggraciós
serà de prioritat invertida, és a
dir, per a vianants, permetentse només l’accés dels vehicles
dels veïns a les seves parcel·les.
Es disposarà d’aparcament en
cordó en els trams més amples
dels carrers del Tagamanent i
de Can Xicota.

La superfície urbanitzada total
és de 4.500 metres quadrats.
La redacció del projecte va
anar a càrrec de Josep Serra
(PAYJECT SL) i les obres es
van adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEUBAS SALVANS
per un import de 690.765,24
euros, més el seu corresponent IVA. La direcció de les
obres ha anat a càrrec de l’Empresa Municipal d’Obres
(EMO).

INAUGURACIÓ DE LA
VARIANT DEL CAMÍ DE
LA SERRA
Amb l'assistència del
Delegat del Govern a Catalunya,
Sr. Joan Rangel.

Dia: divendres 19 de febrer
Hora: 12 h
IMATGE DEL PROJECTE

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.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Debat sobre l’estat del municipi
El Debat sobre l’estat del municipi va tenir lloc el passat 15 de desembre al Casal de la Gent Gran. La presentació de l’acte va anar
a càrrec de l’Alcalde, Ignasi Simón, el qual va dir que la valoració positiva d’aquest acte de l’any anterior havia portat a mantenir-lo.
Aquest acte, segons l’Alcalde, és un pas més en la millora de la participació ciutadana i és una bona manera que té el ciutadà de Lliçà d’Amunt per conèixer de primera mà quina és la visió que té cada grup polític del seu poble, de les coses que s’han fet o deixat
de fer, de les coses que es volen fer o no fer i de la situació sòcioeconòmica del municipi; a més, el ciutadà pot participar activament
en aquest debat fent les seves preguntes.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
encapçalar les intervencions
de cada representant dels
grups polítics municipals.
L’Alcalde va centrar la seva
exposició en explicar les mesures que, dins de les seves
possibilitats, s’han pres des
de l’Ajuntament per lluitar
contra els afectes d’aquesta
crisi internacional que ens
afecta a tots i que, segons va
dir, no són poques. Va parlar
d’Urbanisme i Inversions,
Mobilitat, Serveis Socials, Joventut, Promoció econòmica, Turisme, Esports, Medi
Ambient i Serveis administratius.
Per la seva banda, el representant de CiU, Pere Grau,
va parlar de les regidories
que porta el seu grup polític: Cultura, Solidaritat, Joventut, Educació, Assistència social, Urbanisme, Medi
ambient, Protecció civil i
l’ADF,i Habitatge. Pere
Grau va fer unes consideracions prèvies. Va dir que a
l’hora d’elaborar el Pressupost s’ha de tenir en compte
que es fan coses que no tocaria fer a l’Ajuntament,

REPRESENTANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

poble). També va dir que en
el pressupost del 2010 havien baixat els ingressos.
Aquestes premisses fan difícil l’elaboració d’un pressupost, segons Grau, que malgrat tot, ha prioritzat la despesa social.

AQUEST ACTE ÉS UN PAS MÉS EN
LA MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
com les escoles bressol, els
serveis socials o la recollida
d’animals, i també s’han de
tenir en compte els problemes estructurals de dispersió, baixa densitat i poble
dormitori (el concepte de
barri està per sobre del de

El representant del PP, Josep
Santiago, va parlar de les regidories que porta els seu
partit. Va parlar d’Infraestructures, tant de les que no
tenen un cost per a l’Ajuntament gràcies a ajuts com de
les que costen diners a l’ad-

ministració local: Camí de la
Serra que s’està acabant després de 15 anys, soterrament
de línies elèctriques, asfaltatges de carrers, el projecte
d’il·luminació de Can Salgot,
el CAP de Palaudàries, el
Centre de Rehabilitació, la
urbanització del Pla i Ca l’Oliveres, l’aparcament del
CAP de Palaudàries, la pista
poliesportiva de Palaudàries,
l’acabament de la Biblioteca i
el Raval de Can Xicota.
Per la seva banda, el representant d’ERC, Joaquim Ferriol, va retreure una falta de
propaganda de l’acte i, per
tant, la manca de públic.
També va dir que des de l’oposició els agradaria saber
què fa l’Ajuntament però els
costa perquè l’equip de govern encara no ha trobat el

sistema o mecanismes de diàleg òptims. ERC va dir que
en els discursos de l’equip de
govern hi trobava un cert fil
conductor però li mancava la
idea de fons. ERC va parlar
del camí de la Serra, el 2n
IES, la 5a escola, Can Montcau la bonança econòmica de
l’actual Ajuntament, l’actitud política i la informació
vs. Participació.
Francisco León, d’ICVEUiA, també va anomenar la
poca publicitat de l’acte i va
voler fer alguns aclariments
de coses que s’han publicat i
no són certes. León es va posicionar en contra del 4t Cinturó i demanar més informació i participació en la Carta
del Paisatge i el POUM.
Seguidament, hi va haver un
torn de rèpliques.

Després, l’Alcalde va agrair
les exposicions sobre el
punt de vista de cada grup
polític municipal de com
està el poble i va dir que en
això recau la riquesa de la
democràcia.
Finalment, es va obrir un
torn de preguntes per al públic, que va preguntar sobre:
el col·lector de Ca l’Artigues,
el 4t Cinturó, la Ronda del
Vallès, el gasoducte i la Carta
del Paisatge, l’ambient polític, el Camí de vianants a
Can Rovira, el Camí de vianants fins al CAP a Can Farell, el tema de l’aigua a Can
Costa, l’asfaltatge des de la
gasolinera fins al Raval d’en
Xicota, els pisos a Ca l’Artigues, els noms dels patges i
els reis, l’accés de burocràcia,
l’endeutament actual...
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Audiovisuals sobre
Perú i la Patagònia,
Argentina i Xile

Sanejament d’aigües
residuals a Ca l’Artigues

El Centre Cívic Palaudàries us
proposa la presentació de dos
audiovisuals de viatges a càrrec
d’Irene Casanovas, protagonista d’aquestes dues aventures.
D’una banda, coneixerem Perú
i, d’altra banda, la Patagònia,

Argentina i Xile, amb imatges,
explicacions i els comentaris de
cada viatge. A través de l’experiència d’aquesta infermera ens
aproparem a la realitat social,
cultural i econòmica d’aquests
dos països i la seva gent.

Dijous 4 de febrer a les 18.15 h
PERÚ
Color i vida en aquestes imatges que ens portaran per les ciutats més
emblemàtiques amb la seva gran riquesa arquitectònica i cultural.
Natura i festa, amb el treking fins a Machu Picchu i la emblemàtica festa de Inti Raymi que es celebra el dia de Sant Joan.
Dijous 4 de març a les 18. 15h
PATAGÒNIA – ARGENTINA – XILE
Farem un recorregut amb inici a Ushuaia, Parc Nacional de la
Tierra del Fuego i seguirem cap al Parc Nacional de Torres del
Paine on hi arribem remuntant el riu Serrano i hi farem un treking de 4 dies. Veurem les glaceres del Grey, Perito Moreno...
Treking per arribar a la base del Fitz Roy. El viatge acabarà a la
ciutat de Buenos Aires.

L’Ajuntament, el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs i
l’Agència catalana de l’aigua van signar un conveni, el desembre
passat, per a l’avançament d’actuacions de sanejament previstes en el
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU
2005), concretament, per a la connexió del nucli urbà de Ca l’Artigues
(vessant nord) al sistema de sanejament de Montornès del Vallès.
Aquest conveni estableix les
condicions de col·laboració
entre les parts signatàries per
al finançament i l’execució
anticipada pel Consorci, designant-lo com a Administració actuant, de la connexió
del nucli de Ca l’Artigues
(vessant nord) a l’EDAR de
Montornès del Vallès, prevista en el segon escenari del
Programa de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes
2005 (PSARU 2005).
El Consorci efectuarà la redacció dels projectes necessaris
(regulats en un altre Conveni)
i l’execució de les actuacions,

que hauran d’ajustar-se a les
especificacions tècniques que
determini l’ACA, per tal que
les instal·lacions a construir
s’adeqüin als requeriments exigits per aquest tipus d’actuacions.
L’actuació té un pressupost estimat de 589.402,27 euros
(més IVA). El finançament íntegre del cost d’execució de les
actuacions serà a càrrec del
Consorci. L’ACA abonarà al
Consorci l’import que resulti
de la liquidació final de les actuacions, que serà com a màxim el del pressupost estimat
(que inclou terrenys, obres, as-

sistències tècniques i direcció
d’obra).
Una vegada finalitzades les
obres d’execució de l’actuació
de connexió del nucli i des de
la seva entrada en servei, la gestió de l’explotació i el manteniment de les instal·lacions de
connexió del nucli de Ca l’Artigues serà assumida per l’Ajuntament, ja que es tracta d’una
infraestructura de sanejament
en baixa definida com una instal·lació de sanejament associada. D’acord amb el PSARU,
però, les despeses d’explotació
correran a càrrec de l’ACA fins
el 31 de desembre de 2012.

COMUNICACIÓ

La lliçanenca Rosa García Mena,
guanyadora de la “Panera digital”
El dimarts dia 15 de desembre es va fer el sorteig de la "Panera Digital"
entre totes les persones que van contestar correctament totes les
preguntes del qüestionari en línia sobre el web municipal, que es va penjar
per commemorar el primer any de vida del nou portal. La persona
guanyadora de la panera ha estat Rosa García Mena, veïna del municipi.
Un centenar de persones van
participar en el concurs en línia
del primer aniversari. Les preguntes de valoració del qüestionari han servit per copsar l’opinió i el grau de satisfacció de les
persones usuàries i tenir indicadors sobre l’ús d’aquest mitjà
de comunicació local.

Segons les dades obtingudes
un 45 % de les persones participants utilitzen el web
municipal de forma diària,
un 28% se forma setmanal i
només un 6% consulta el web
menys d’un cop al mes. El 52
% de les persones enquestades han fet algun tràmit en

línia, i els més comuns són els
relacionats amb el padró, la
instància genèrica i la sol·licitud d’hora pel DNI. Les notícies d’actualitat i l’agenda és
el tipus d’informació més
consultada pels internautes,
un 38 %.
GUANYADORA DE LA PANERA DIGITAL
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Apagada de la televisió
analògica

Presentació d’una guia
per a la gent gran

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació i
Administracions Públiques, està executant el pla Catalunya Connecta
que té com a objectiu donar cobertura als serveis de banda ampla
(BAR), televisió digital terrestre (TDT) i telefonia mòbil (TM) a tots els
nuclis de població de més de 50 habitants, com a mínim, tot i que
inclou en la seva planificació els nuclis a partir de 10 habitants i tots els
polígons industrials. Pel que fa a la TDT, actualment la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació està treballant en la Fase
II de l’apagada analògica.

La Diputada adjunta de l’Àrea de Benestar
social de la Diputació de Barcelona, Teresa
Padrós, va presidir l’acte de presentació de la
Guia de Serveis i Recursos per a la Gent Gran
de Lliçà d’Amunt, que va tenir lloc el passat
17 de desembre al Casal de la Gent Gran.

El Ministerio de Industria ha
previst, en el Plan de Transición a la TDT, un calendari per
l’apagada de la televisió analògica que consta de tres fases: la
Fase-I es va executar durant els
mesos de juny i juliol de 2009;
la Fase-II es va iniciar el 14 de
desembre de 2009; i la Fase-III,
a l’abril 2010, que culminarà
amb l’apagada de la televisió
analògica a Catalunya.
L’apagada analògica i el desplegament de la TDT és un procés
transitori en el que paulatinament s’encenen els repetidors
de TDT i s’apaguen els repetidors de televisió analògica. Així
s’assegura que no quedarà cap
zona sense televisió.
El passat mes de juny es va iniciar
el procés d’apagada de la televisió
analògica a Catalunya. Durant
els mesos de juny i juliol es va

executar la primera fase d’aquest
procés d’apagada que va afectar a
quatre comarques. En aquesta
Fase I, el Vallès Oriental va quedar parcialment apagat.
El passat desembre es va iniciar la
segona fase del procés d’apagada a
Catalunya, que afectarà a un total
de 29 comarques. En la Fase II,
una altra part del Vallès Oriental
també quedarà apagada, però no
afectarà a Lliçà d’Amunt.
La Fase III conclourà amb
l’apagada total de les emissions
analògiques a la comarca.
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha assegurat a l’Ajuntament que la pràctica totalitat
del municipi té cobertura
mitjançant els repetidors existents a Collserola, Sant Celoni, Bigues, Montornès i
Lliçà d’Amunt. Alhora se-

gueixen estudiant la possibilitat de realitzar unes modificacions tècniques al repetidor
de Lliçà d’Amunt per tal
d’ampliar-ne la cobertura. Al
web http://www.catalunyaconnecta.cat/media/upload/
mapes_cobertura/MEX_Municipi_Llicà d’Amunt.pdf es
pot consultar el mapa de cobertures. Per els casos aïllats
que no tinguin cobertura la
solució serà la TDT-SAT, és a
dir, la recepció de la TDT per
satèl·lit. Aquest és un servei
subvencionat i per obtenir-lo
caldrà contactar un instal·lador homologat que n’avaluarà
la necessitat i gestionarà la
instal·lació. Es poden consultar els instal·ladors disponibles a la zona al web
http://www.tdt.cat/agenttdt,
o trucant al 012.

TALLERS DE L’ESPAI OBERT
SI FAS 5è o 6è DE PRIMÀRIA I VOLS PASSAR UNA BONA ESTONA,
APUNTA’T ALS TALLERS QUE OFEREIX L’ESPAI OBERT I
L’ESPAI JOVE EL GALLINER TOTS ELS:
DIMARTS:
DIJOUS:

de 17 a 18h Hip-Hop i de 18 a 19h Reforç escolar
de 17 a 18h Batuka i de 18 a 19h Reforç escolar
Informació i inscripcions a l’Espai Jove El Galliner.
Places limitades. Tots els tallers són gratuïts.

La regidora de Gent gran i Benestar i família, Elisenda
Montserrat, i l’Alcalde, Ignasi
Simón, van rebre la diputada.
L’Alcalde va ser l’encarregat de
donar la benvinguda a l’acte a

fer més accessible la informació
sobre els serveis que necessiten
o poden necessitar en un futur
la gent gran i les seves famílies,
a més d’acostar el coneixement
de diferents recursos a la gent

LA DIPUTADA TERESA PADRÓS, L'ALCALDE I LA REGIDORA DE
GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

tots els assistents. Seguidament, es van fer els parlaments,
a càrrec de la regidora de Gent
gran i Benestar i família, i la
Diputada adjunta de l’Àrea de
Benestar social de la Diputació
de Barcelona. Totes dues van
destacar la importància de fomentar l’envelliment actiu, el
fet que la gent gran cada cop
participi de més activitats i tingui més motivacions per continuar activament en la vida del
municipi. Per finalitzar, Ignasi
Simón va lliurar un obsequi
institucional a Teresa Padrós i
es va oferir un refrigeri a tots els
assistents.
La Guia de Serveis i Recursos
per a la Gent Gran de Lliçà
d’Amunt, editada per l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació
de Barcelona, té per objectiu

gran, en un format accessible,
de fàcil consulta i a mida de totes les necessitats.
També és una eina útil per difondre l’oferta d’activitats per a
la gent gran del municipi, des
de la voluntat d’enfortir la comunicació amb la ciutadania i
millorar la seva qualitat de vida.
La Guia és un instrument útil
per a tota la ciutadania de Lliçà
d’Amunt, però especialment
per a la gent gran.
La Guia de Serveis i Recursos
per a la Gent Gran de Lliçà
d’Amunt es pot consultar en
l’apartat de Gent gran i Benestar i família del web municipal
www.llicamunt.cat. A més, la
Regidoria de Gent gran i Benestar i família ha imprès la guia i
la distribuirà a totes les persones més grans de 65 anys.
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La Diputació dóna suport
econòmic a Lliçà d’Amunt

S’avança el període de
preinscripció escolar

El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, i el director
general de Caixa Catalunya, Adolf Todó, van signar, el passat 14 de
desembre, crèdits amb 15 municipis, corresponents al Programa de Crèdit
Local de la Diputació de Barcelona, amb un valor total de prop de sis
milions d'euros. En total, la Diputació subvenciona directament les
despeses d'aquests crèdits amb 813.893 euros.
En concret, a Lliçà d'Amunt
s’ha signat un crèdit amb un valor total de 561.000 euros i la
Diputació subvenciona directament la despesa d’aquest crèdit
amb 78.797,5 euros.
El Programa de Crèdit Local és
un instrument de cooperació
econòmica municipal fruit del
conveni que la Diputació de
Barcelona i Caixa Catalunya
van signar l'any 1994 i que s'ha
anat prorrogant any rere any.
Mitjançant aquest conveni, gai-

rebé la totalitat dels ajuntaments
de la província han accedit a
crèdits a baix interès per poder
realitzar inversions municipals.
En 14 anys, el programa ha repartit pel territori més de 1.400
milions d'euros.
La Diputació, a partir del pertinent procés d'acció concertada
(procés de selecció), va signar el
passat 22 d'abril un nou
conveni amb Caixa Catalunya
pels anys 2009 i 2010, acord
que va ser qualificat en el mo-

ment de la signatura pel president de la corporació, Antoni
Fogué, com «el millor programa
de crèdit local d'Espanya» perquè, per una banda, serveix «per
garantir la inversió local, que els
municipis no s'aturin», i, per altra, perquè amb el tipus d'interès obtingut –l'Euribor amb
1.9 més–, compensat amb les
subvencions directes de la Diputació en aquest àmbit, «l'interès es queda al voltant de 0.5 o
0.8%».

Enguany serà entre 2 i el 16 de febrer per als
CEIP i l’ ESO.
La sol·licitud de places escolars,
que durant aquests anys es duia
a terme a finals de març o a començaments d’abril, aquesta vegada es programarà entre el 2 i
el 16 de febrer. L’avanç del període de preinscripció escolar
s’anuncia com una necessitat del
Departament de la Generalitat
de Catalunya, ja que el curs
2010-11 començarà abans (7 de
setembre de 2010) i es vol que
el professorat treballi durant la
primera setmana de juliol en la
preparació de l’any acadèmic següent. D’aquesta manera,
conèixer el comportament de la
demanda tan aviat com sigui
possible resultarà imprescindible per poder confeccionar les
plantilles docents. Aquest avanç

del període per a la presentació
de sol·licituds afectarà els cursos
de segon cicle d’educació infantil (de P3 a P5), primària (de 1r
a 6è) i secundària obligatòria
(de 1r d’ESO a 4t d’ESO). Pel
que fa a les llars d’infants es preveu que les preinscripcions siguin del 3 al 4 de maig i les de
Batxillerat, del 10 al 21 de maig.
A l'escola de música seran del
17 al 25 de maig.

INSCRIPCIONS CURSOS
DE CATALÀ
2n quadrimestre
Del 8 al 16 de febrer
dilluns i dimarts, de 16 a 19 h,
a l’ Ajuntament
dijous, de 17 a 20.30 h,
al Centre Cívic Palaudàries

EDUCACIÓ

ESPORTS

I Fira de la Formació
Professional i Treball
de la Xarxa TET

Cicle de passejades
per a gent gran
“Caminem cap als Cent”

Des de fa temps, la regidoria d’Educació està treballant de manera
transversal amb el Consell Comarcal i diferents municipis de la comarca
del Vallès Oriental per tal de promoure mecanismes, projectes i accions
que facilitin la transició al treball de la nostra gent jove. Es tracta de la
Xarxa de Transició Escola-Treball (Xarxa TET).
Amb l’objectiu de trobar un espai per donar una orientació
acadèmica i professional a la
gent jove, sobretot a l’alumnat
de 4t d’ESO, la Xarxa TET
portarà a terme la I Fira de la
Formació Professional i Treball,
els dies 18 i 19 de febrer, a Granollers, a la sala Roca Umbert.

En aquesta fira participaran
no només els Ajuntaments que
formem part de la Xarxa TET
sinó també els IES i les empreses dels sectors productius més
rellevants.
La fira, que comptarà amb el
suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Ca-

talunya i l’Ajuntament de
Granollers, tindrà l’entrada
gratuïta i, a banda de l’espai
formatiu (visites guiades, tallers formatius, projeccions
d’audiovisuals...), acabarà
amb un esdeveniment festiu a
la sala de concerts de Roca
Umbert.

L’Ajuntament ha organitzat, per al dimecres 17
de febrer, una passejada, dins del programa
“Caminem cap als Cent” de l’Àrea d’Esports de
la Diputació de Barcelona.
En aquesta ocasió, consistirà
en caminar uns 8-10 quilòmetres per petits indrets del nostre mu¬nicipi, finalitzant amb
un dinar al Pavelló Municipal
d’Esports. En aquestes passejades només poden participarhi persones que realitzin activitat física per a majors de 50
anys al Pavelló Municipal
d’Esports o als Centres Cívics
Municipals.

Hi ha prevista la participació
d’unes 250 persones vingudes
dels municipis de Ripollet, Begues i Esparreguera, els quals
posteriorment també hauran
d’organitzar una passejada.
Aquest cicle fi¬nalitzarà el mes
de maig amb una cloenda multitudinària en la qual participaran tots els municipis de la província de Barcelona que s’hagin
adherit a aquest programa.
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Després de Nadal... Apunta’t al Gimnàs
El Gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports
ofereix tot tipus de classes dirigides
(aeròbic, steps, GAC, manteniment, karate,
jazz, pilates, chikung,TBC,
dansa del ventre...).

Hi ha diversos tipus d’abonaments:
- abonaments anticipats de 3,
6 i 9 mesos amb obsequis
- si estàs empadronat a Lliçà
d’Amunt et pots beneficiar

de descomptes: per a membres d’una mateixa família;
descomptes per a famílies
nombroses; 50% de descompte per a aturats; i descomptes per a majors de 60

PREUS ABONAMENTS

Horaris
Dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 22h
Dimarts i dijous, de 8 a 12h i de 15 a 22h

BENEFICIAT DELS ABONAMENTS ANTICIPATS !!
ABONAMENT ANTICIPAT DE 3 MESOS
Matrícula gratuïta
Obsequi d'una samarreta
2 invitacions personals

Edat
a partir de 17 anys

ABONAMENT ANTICIPAT DE 6 MESOS
Matrícula gratuïta
Obsequi d'una samarreta + una bossa esportiva
4 invitacions personals

Horaris Activitats dirigides
MATÍ
9.10 a 10.00h

ABONAMENT ANTICIPAT DE 9 MESOS
Matrícula gratuïta
1 mes gratuït
Obsequi d'una samarreta + una bossa esportiva
4 invitacions personals

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TBC

Aeròbic

Steps

Manteniment

GAC Estiraments

Batuca
Tonificació (sala 2)
10.15 a 11.05h
13.20 a 14.10h

Chi kung
(sala 2)
TBC

DESCOMPTES PER EMPADRONATS A LLIÇÀ D'AMUNT
ABONAMENTS MEMBRES D'UNA MATEIXA FAMÍLIA (DOS O MÉS MEMBRES)
Quota de matricula, 25% de descompte, 20,25 euros
Quota mensual, 25% de descompte, 20,25 euros

Tancat

ABONAMENT MAJORS DE 60 ANYS
Empadronats a lliçà d'amunt, 13,50 euros de matrícula i 13,50 euros quota mensual
No empadronats a lliçà d'amunt, 21euros de matrícula i 21euros quota mensual

ENTRADA PUNTUAL D'1 DIA
Accés a les classes dirigides, sala de fitness i zona de relaxació

50% DE DESCOMPTE PER ATURATS
Quota de matrícula, 27 euros
Quota mensual, 50% de descompte , 13,50 euros

Manteniment
Tancat

TARDA
15.15 a 16.05h

Batuca Tonificació

Manteniment

Steps/GAC

Manteniment

16.30 a 17.30h

CHI KUNG
Gent gran (sala 2)

CHI KUNG
Gent gran (sala 2)

18.10 a 19.00h

Manteniment

Manteniment

18.30 a 19.20h

Manteniment

19.00 a 19.50h

19.20 a 19.50h

GAC Estiraments

Dansa del ventre
de 17'50 a 18'40h

Manteniment
STEPS

19.00 a 20.30h

ABONAMENTS FAMÍLIA NOMBROSA
1 membre abonat: quota de matricula 25% de descompte, 20,25 euros
Quota mensual, 25% de descompte, 20,25 euros
2 o més membres abonats: quota de matricula 50% de descompte, 13,50 euros
Quota mensual 25% de descompte, 20,25 euros

Chi kung
(sala 2)
TBC

12.00 a 15.00h

ABONAMENT MENSUAL
Quota de matricula, 27 euros
Quota mensual, 27 euros

anys. També es pot optar per
una entrada puntual d’un dia
amb un cost de 8 euros i accés a les classes dirigides, la
sala de fitness i la zona de relaxació.

Cardi-tono
estiraments

Cardi-tono
estiraments

Pilates (sala 2)

Pilates (sala 2)

Estiraments

GAC express

19.30 a 20.15h

Pilates iniciació
(sala 2)

Pilates iniciació
(sala 2)

19.50 a 20.40h

Batuca tonificació

Coreografies

20.00 a 20.45h

JAZZ sala 2

JAZZ sala 2

20.40h a 21.30h

TBC

20.45h a 22.15h

Karate (sala 2)

Body Trainning

TBC

GAC estiraments

Aeròbic

Steps

Karate (sala 2)

ACTIVITATS PUNTUALS
Activitats físiques trimestrals, semestrals i/o de llarga durada, que s'hi poden inscriure persones que no estiguin abonades al gimnàs i vulguin realitzar alguna de
les activitats puntuals que s'ofereixen. Consultar les activitats que s'estan impartin.
CHI KUNG KARATE DANSA DEL VENTRE ........

> 013

CRÒNICA DEL PLE
Ple extraordinari urgent del
30 de desembre
Aprovació definitiva de l’expedient
de Modificacions pressupostàries
per suplement de crèdit.
El Ple va acordar no admetre a tràmit
l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Joaquim Ferriol i Tarafa, en nom i
representació del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
per no tractar-se de cap dels casos establerts a l’article 170.2 del Text Refós

de la Llei d’Hisendes Locals, i va aprovar definitivament la modificació del
pressupost de l’exercici 2009 per
suplement de crèdit a finançar amb el
romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals d’un import de
132.000 euros.
ERC va explicar l’al·legació, on
sol·licitava que s’argumentessin els
canvis en el contracte i en els costos de
gestió de residus que provocaven
aquesta modificació pressupostària i
que es corregís la imputació errònia de

ALCALDIA

sobre de la mateixa partida per l’any
vinent.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar
que l’al·legació presentada per ERC
no es fonamenta en els principis legals
de les al·legacions que es poden presentar, que hi ha altres llocs diferents
del Ple per aclarir coses i que l’expedient compta amb una explicació de
l’increment més o menys extensa.
També va dir que una modificació no
vol dir que t’hagis de gastar l’augment
forçosament. A més, l’Alcalde va

explicar que es tractava d’un augment
de volums i que estava en la facturació.
Per la seva banda, ICV-EUiA també va
posicionar-se en contra si no es donaven les explicacions necessàries que
acreditessin la modificació i el perquè
no hi ha saldo suficient.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

Adopta un animal!

Ja som
14.143 habitants
Durant l’any 2009 hi ha hagut
774 altes per canvi de residència i 158 naixements.
La majoria dels nouvinguts
són provinents de la província de Barcelona (627) i 39
provenen de la resta de Catalunya (30 de Girona, 6 de
Tarragona i 3 de Lleida).
Dels provinents de la província de Barcelona, la majoria
provenen de la mateixa comarca del Vallès Oriental
(306), seguit del Barcelonès
(161) i del Vallès Occidental
(101). També hi ha 73 perso-

factures a aquesta partida i es deixés
sense efecte la modificació del pressupost.
ERC va dir que una cosa és justificar i
l’altre acreditar, que és el que diu una
llei i es troba a faltar, què hi ha hagut
d’extraordinari que porti a aquesta
modificació. ERC creu que no cal una
modificació de la partida perquè,
segons la projecció de la despesa,
aquesta es queda per sota de la partida.
A més, argumenta que amb la modificació la partida queda un 13% per

nes provinents de la resta
d’Espanya i 35 de l’estranger.
Dels estrangers, 18 són
d’Amèrica, 8 d’Europa, 5
d’Àfrica i 4 d’Àsia.
Aquests nous lliçanencs i lliçanenques han escollit preferiblement el nucli urbà per
viure (160). En segon i tercer
lloc han anat a viure a Ca
l’Artigues (112) i Can Salgot
(94). Els següents barris on
s’han instal·lat per ordre decreixent són Can Rovira, Ca
l’Esteper i Mas Bo.

 Bústia del lector
AGRAÏMENT
Benvolgut Alcalde:
Som els alumnes de l’Aula Oberta de l’IES Lliçà i ens dirigim a vostè
per agrair els tallers que hem fet al llarg del trimestre als Galliners.
Els continguts que hem treballat són:
- Informació de substàncies psicotròpiques
- Aprendre a fer un còmic
- Conèixer mètodes anticonceptius
- Saber aplicar primers auxilis davant d’un accident
- Conèixer i aplicar una bona alimentació
Ens han fet millorar acadèmicament.
Molts agraïts.
Els alumnes de l’Aula Oberta Oberta de l’IES Lliçà

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.

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

Nom: Bluetooth
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 3 anys
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Modem
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Yorkshire Terrier
Sexe: Mascle
Edat: 13 anys
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Ziona (Perdut)
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 1 any
Dies CAD: 0 mesos

Gos de mida mitjana, molt
dinàmic i juganer. Pesa 11 kg.

Gos de mida petita, bo i més
aviat tranquil. Pesa 2,75 kg.

És una gossa molt joveneta de
9.70 kg que li encanta jugar i saltar.
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin.Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per
fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractarles 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.

NADAL PER TOTHOM
Des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt volem felicitar totes les persones que han organitzat i col·laborat per què la campanya de Nadal
per Tothom hagi estat un éxit. Gràcies al seu treball moltes famílies de Lliçà han pogut gaudir d’un Nadal diferent i més solidari.

Botifarrada popular per
recollir fons pel Banc d’Aliments
de Lliçà d’Amunt

Des de Càritas
Parroquial
Volem agrair a totes les persones que han fet possible amb
les seves donacions aquesta
campanya de recollida d’aliments per ajudar a les famílies
del nostre poble.
Han estat dos mesos de treball
en equip i esforç però amb
molta il·lusió per a l’objectiu
de la campanya.
Es varen recollir un total de
2.700 kg d’aliments per repartir
amb 270 persones, un total de
91 famílies. A cada família amb
nens se’ls va donar roba nova,
donació d’una empresa a la Cabra Solidària, que ha volgut
compartir amb els nens de les famílies de la nostra campanya.
Volem agrair la seva col·laboració a les entitats que han
participat:
Casal de la gent gran, Comissió de Sopar de les Àvies,
Col·legis de Lliçà, Escoles
Bressol Municipals, IES Lliçà,
Cor Claverià, La Sagrera, Locals Comercials del poble,

Mercat Municipal, Catequesis,
Centre Cívic de Palaudàries,
local social de Can Xicota i Can
Farell, La Comissió de festes de
Lliçà d’Amunt, La Cabra Solidària, Lliçà Peruanitos i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Agrair als voluntaris anònims
que han fet possible la recollida
als centres, que han ajudat a repartir els aliments en lots, que
han donat caixes, etc.
Un agraïment especial per les
seves donacions a:
Torrons Vicenç, Pastes Gallo, i al
Banc d’aliments de Barcelona.
Gràcies a tots i totes!!
Càritas Parroquial

El nostre president en una reunió de la junta ens va proposar
la idea de fer una botifarrada
popular a un preu de cost de 3
euros amb l’objectiu de recollir
fons per les persones necessitades del nostre poble.
La junta es va comprometre a
donar la mateixa quantitat recollida pel fons d’aliments.
Aquests diners anirien destinats
a la compra de menjar els quals
s’entregarien directament a les
famílies amb pocs recursos. La
junta va acceptar entusiasmada
aquesta idea.
En l’última assemblea del dia
28 de novembre el president va
exposar aquesta activitat que va
ser acceptada i aplaudida per
tots els assistents i així figura en
el llibre d’actes.
Una vegada el president li va
haver comentat la idea a l’alcalde, que la va recolzar totalment, ens va adreçar a parlar

amb els serveis socials de
l’Ajuntament, concretament
amb la treballadora social
Lola Lema que ens va posar
en contacte amb la persona
encarregada de Càritas, Maria
Puig.
El dia 12 de desembre es va fer
aquesta botifarrada a la zona lateral del Casal de la gent gran.
Va ser un èxit total amb l’assistència de més de 120 persones
entre les quals el mateix alcalde

i diversos regidors. Es van recollir 400 euros per poder ajudar a
les famílies en aquestes dates
nadalenques.
El president, sr. Josep Llobera,
es va dirigir a tots els assistents
per agrair-los la seva participació en aquesta iniciativa social
de l’Associació Casal d’Avis de
Lliçà d’Amunt.

que se anulase la cabalgata
Real, pero si que conseguimos
que sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente le dieran
un regalo personalmente a
cada niño.
Os puedo asegurar, que las caritas de sorpresa e ilusión que
vimos en ellos, nos recompensaron sobradamente las horas
que invertimos en el montaje.

Queremos agradecer a Protección Civil y especialmente a
la Policía Urbana por la ayuda
que nos prestaron en nuestro
recorrido.
Estamos trabajando en más
eventos lúdicos y culturales,
aprovechamos la ocasión para
animar a los/as vecinos/as a colaborar con nosotros, estamos
elaborando ya el próximo

evento sociocultural, concretamente el carnaval.
Acabamos de inaugurar el
nuevo Local Social de Can Salgot en el Paseo Can Salgot, 15.
Anímate y pásate a vernos cualquier tarde a partir de las cinco.
Gracias a todos.

Associació Casal d’Avis
de Lliçà d’Amunt

Carta de Can Salgot
El pasado día 5 de Enero las
asociaciones de Can Salgot, Ca
l'Esteper, Can Costa y Pinedes
del Vallès, salimos con una carroza adornada para la cabalgata
de reyes.
Iba cargada con más veinte niños vestidos de paje y con la
ilusión de todas las personas
que habíamos colaborado en
su montaje.

Pasamos por los cuatro barrios
con la carroza y una veintena de
coches, hicimos mucho ruido
con villancicos y pitidos, no había niños en las calles, ya que en
ese momento llovía abundantemente, pero si que vimos muchos asomados en las ventanas
de sus casas diciéndonos adiós.
No pudimos pasearnos por el
pueblo, ya que la lluvia hizo

La Junta de l’Associació de
Veïns de Can Salgot

OPINIÓ
Grups Municipals

La veritat és que ha prevalgut el sentit
comú i el seny. Tots plegats hem estat
capaços de mirar endavant, de mirar
pel bé del poble, amb el convenciment que la suma d’esforços fa la
força i que fent-ho així hi surt guanyant tothom.
Una negociació que ha estat dilatada
en el temps i que ens ha permès parlar, dialogar, escoltar-nos, aclarir conceptes, deixar d’una banda xafarderies
sense base i pressions polititzades que
no desitjaven que aquesta negociació
arribés a bon port.
Ja tenim signat el conveni amb
l’Ateneu l’Aliança És un conveni a
llarg termini que garanteix les inversions passades, presents i futures, que
garanteix la legalització de l’equipament i el seu manteniment. Un conveni que regula el seguiment, el control i els procediments de subvencions d’una manera molt més clara, i
sempre en base a uns objectius que
s’han d’anar assolint.
És un conveni que s’ha de sustentar
en el diàleg, en la confiança mútua i
en el treball coordinat, deixant
d’una vegada per totes les absurdes
suspicàcies que no porten enlloc.
Evidentment s’haurà d’anar polint
coses, però la base ja està fixada.
Creiem que l’aposta ha estat clara des
del començament, no hem enganyat
a ningú, sempre hem volgut una
Ateneu Aliança més viva que mai,
però correctament regulada.
Aquest darrer mes de desembre
també va ser un mes d’altres signatures de convenis prou rellevants: es va
signar, el dia 2 de desembre, amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs, un conveni per
garantir el finançament per fer les
obres del col·lector en alta de Ca
l’Artigues, amb un valor de 684.000
euros i el dia 11 de desembre, a fi de
garantir poder fer les obres, es va signar un conveni de cessió d’ús temporal amb el propietari dels terrenys
afectats pel futur camí de vianants
entre el Centre Cívic de Palaudàries i
el barri de Can Rovira. Estem contents de la feina feta, perquè Lliçà
d’Amunt es mereix més.

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

La gent aplaudeix i el director de l’orquestra es retira a un costat de l’escenari. És l'auto exigència i el compromís personal de cada músic el que fa
possible el concert impecable. És allò
que en diem vocació.
En el debat de l’estat de la població de
Lliçà d’Amunt, fèiem esment, en les
àrees de benestar social i educació, del
tarannà vocacional de l’equip tècnic
que atén a les persones que ho necessiten. I és que no pot ser d’una altra
manera: encara que sigui un treball
silenciat a la crònica de notícies, és a
dir, de poc reconeixement, la sensibilitat humana no pot ser indiferent a
les situacions crítiques de vida de l’altre, o al treball de complementar l’acció formativa. És necessari doncs,
estar predisposat al sobreesforç de la
urgència que acompanya a cada cas.
O sigui, cal tenir vocació.
Per això el fet que, en educació, a l’escola bressol municipal, el projecte
pedagògic, ha estat, des dels seus orígens, un referent a la comarca, que els
PAE, que són activitats educatives i
formatives organitzades des de les
diferents àrees de l’Ajuntament i
coordinades per l’àrea d’educació,
han estat pre-seleccionats com exemple de Bones Pràctiques per la
Diputació de Barcelona, que l’aplicació del projecte Licano, per a alumnes
propensos al fracàs escolar i que permet iniciar-los en experiències laborals és un èxit pel seus resultats i per la
seva transversalitat: i actuen conjuntament, l’IES, les àrees d’educació,
benestar social i joventut, la brigada
municipal i diferents empreses de
Lliçà d’Amunt, no és altra cosa que
bones notícies per a tots nosaltres.
I si parlem d’assistència social: el pis
d’acollida d’estada temporal, 14 persones ateses, la rehabilitació d’habitatges per a la gent gran, programes
comunitaris de prevenció de drogues, PPD, l’espai obert, 70 nois/es,
el juguem plegats, 40 famílies, les
polítiques d’igualtat home/dona, no
podem fer altra cosa que animar-nos
per la bona opinió sobre els resultats
del treball realitzat.
Així, prèviament a una descripció de
cada cosa, cal retirar-nos al costat de
l’escenari i assenyalar a tot l’equip
humà de les diferents àrees d’atenció
a les persones en un reconeixement,
sincer, de la seva feina, dedicació i
capacitat.
Moltes gràcies.

Propósitos hechos realidad: En estas fechas es típico plantearse propósitos para el año que empieza. Propósitos que
en pocos días suelen caer en saco roto,
el Partido Popular de Lliçà d’Amunt ha
luchado para que sus promesas electorales del inicio de legislatura no se conviertan en meros propósitos y las ha
convertido en hechos, hechos que el actual equipo de Gobierno del que forma
parte nuestro partido ha demostrado
en estos 30 meses que lleva gobernando: el Centro de Salud de Palaudàries
(CAP), la Biblioteca Municipal, las
obras de urbanización del Polígono Industrial Molí d’en Fonolleda, la supresión de la Tasa de mantenimiento de las
Franjas contra Incendios, la Variante
del Camí de la Serra, el Camino Peatonal de Can Lledó hasta la Payesa, la
Deixalleria de Palaudàries, las obras de
urbanización de los Barrios Ca I’Oliveres y el Pla, la Pista Polideportiva de Palaudàries, el Aparcamiento del Centro
de Salud Pública de Palaudàries, la Escuela Bressol Municipal Nova Espurna,
la Reurbanización de la Plaça Consell
de Cent, las obras de urbanización del
Raval d’En Xicota II, el soterramiento
de líneas eléctricas y posteriormente el
desmantelamiento de postes en la calzada de varios barrios, la remodelación
de un local Municipal para convertirlo
en el Centro de Rehabilitación Física,
la Remodelación del local Social de
Can Salgot y la finalización de las obras
del Casal de la Gent Gran.
No tan sólo intenciones sino también
los despropósitos son lo que caracterizaron al anterior equipo de Gobierno formado por ERC e ICV-EUiA como el
de despedir al Secretario del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt y que, ahora,
ha costado a las arcas municipales
300.000 euros. aproximadamente por
tratarse de un despido improcedente.
Finalmente la justicia ha dictaminado la
readmisión de éste por parte del Ayuntamiento. “Buenos propósitos” como
los de realizar un proyecto para una
piscina cubierta en una zona declarada
inundable con un coste de 250.000 euros,
comenzar las obras de la Biblioteca Municipal apresuradamente en plena campaña electoral con un proyecto irreal y
deficientemente valorado al igual que
las obras de urbanización de los Barrios
de Ca l’Oliveres y el Pla y “buenas razones” como la discriminación de la
mayoría de los vecinos que viven en los
barrios con la Tasa (impuesto) sobre las
Franjas contra Incendios. En este nuevo
año que iniciamos seguiremos haciendo
realidad todos aquellos propósitos por
los que fuimos votados para que no resulten únicamente simples propósitos.

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

Des d’aquestes línies volem proposar,
per enèsima vegada, la nostra visió de
la política municipal d’una manera
positiva. Els ciutadans de Lliçà ja han
pogut apreciar l’agressivitat que generalment destil·len les columnes dels
partits que ens governen. No hi
volem insistir més. Entrar en un espiral de desqualificacions és molt i molt
fàcil, i no hi volem participar. Per
tant, tot i que les columnes dels altres
grups ens generin sovint la voluntat
de respondre-hi, intentem no fer-ho
de la mateixa manera.
La ciutadania de Lliçà d’Amunt es
mereix una política feta en positiu, es
mereix que se li facin propostes.
Aquesta ha estat sempre la nostra
manera de fer. La política que pot
engrescar a la societat és una política
feta de propostes i no de desqualificacions.
Com a grup polític ens interessa
plantejar els reptes del municipi i les
seves solucions. Ens interessa que es
reforci el comerç local, a través de
campanyes de promoció, però també
a través de la compra directa de les
institucions als nostres comerços.
Ens interessa que els constructors
tinguin feina, per això proposem que
les obres municipals les facin les
empreses d’aquí. Ens interessa quina
societat creem, integrant les famílies,
a través de l’escola, en la nostra societat, i per tant ampliant l’oferta i facilitant al màxim l’accés a les escoles
bressol rebaixant les quotes, ara que
per a molta gent se li fa difícil mantenir-hi els seus fills. Ens preocupa que
la població del nostre municipi creixi
més depressa que els serveis que
necessita. Ens preocupa el nostre paisatge, i les autopistes i gasoductes que
alguns diuen que l’han de travessar
en favor del progrés del país, però
contra el nostre territori.
En resum, doncs, els problemes a
resoldre són massa importants com
per deixar-los a l’atzar o al criteri d’altra gent. Per responsabilitat estem
convençuts que la nostra feina és preveure, mobilitzar i conscienciar a la
societat de totes aquelles coses que
poden comprometre el seu benestar i
aquelles que el poden millorar.

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.

Deseamos desde ICV-EUiA que este
año que comienza sea próspero para
todos/as.
Aunque sea un reto casi imposible, no
renunciamos a la esperanza el
Gobierno Municipal deje de jugar
con ventaja, porque leer los artículos
de los demás Grupos Políticos antes
de ser publicados en l’Informa’t es
una falta de ética política.
ICV-EUiA cedió el espacio a la A.VV.
de Ca L’Artigues porque el Gobierno
Municipal le negó el derecho a dar su
opinión y decidimos ceder nuestro
espacio a cualquier Entidad que lo pida
si el Gobierno Municipal se niega a
publicar su opinión; las opiniones de
estos artículos, pueden ser o no compartidas por nuestro grupo, pero la
defensa de la libertad de expresión es
prioritario para nosotros. Queremos
manifestar que el artículo y la actuación
de la A.VV. de Ca l’Artigues en el asunto que publican es totalmente independiente de la opinión de ICV-EUiA.
Nos acusan de manipular esa Entidad
vecinal y lo dicen porque su Presidente
pertenece a EUiA. Para nosotros las
personas que forman parte de cualquier Entidad nos merecen todo el respeto del mundo, por su dedicación y
trabajo desinteresados. Jamás hemos
puesto en duda su independencia política; de hecho los compañeros del PSC
tienen personas de su grupo en
Entidades vecinales y desde ICV-EUiA
no dudaremos su independencia.
Para desmentir otras calumnias, tenemos que decir que nuestro concejal
nunca tuvo teléfono móvil pagado por
el Ayuntamiento y sí que en la reunión
de los martes por la noche en el
Ayuntamiento se comía un bocadillo
una coca-cola, y también nos equivocamos en algunas cosas cuando estuvimos en el Gobierno, ¿Quién no?
Denunciamos las mentiras que el
PSC publicó en l’Informa’t nº 26
desde este boletín porque, aunque
nuestro concejal lo desmintió en el
acto público sobre “l’estat del municipi”, sólo se enteraron unos 50
Ciudadanos/as; fue tal el fracaso de
asistencia que ni tan siquiera han
hecho una valoración en este
Informa’t. La muestra de la falta de
interés por la auténtica participación
ciudadana está también en la falta de
voluntad en publicar este debate y
que además cometieron el error o no,
de poner en la contraportada de
l’Informa’t nº 26 una fecha semanal
equivocada; así nos va a todos/as.
¡¡¡Los Ciudadanos de Lliçà d’Amunt,
se merecen más!!!

Aquí pot inserir la seva publicitat

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.

AGENDA FEBRER
Espai Garum
Suiram Zemog. Instal·lació.

Fins al dissabte 27 de febrer
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Tertúlia literària
Dilluns
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: Isabel (93 841 91 29)
Organitza: Associació de veïns de Can
Farell

Sortida al teatre
Cada primer divendres de mes
Lloc: Barcelona
Més informació: 687 50 52 99 o
http://alternativallicaperatots.blogspot.com
Organitza: Alternativa Lliçà per a tots

Carnaval
Dissabte 13 de febrer
Organitza: Ajuntament i Comissió de
Festes

Espectacle infantil:
“En Tòfol i la Tina”
A càrrec de la companyia Pa Sucat.

Diumenge 14 de febrer
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança

Conferència:
“El llenguatge del dolor”
A càrrec de Marcos Martínez .

Dimarts 16 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: local de Ca la Coixa (al costat de
l’Ajuntament)
Més informació: 687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Campanya de donació de sang
Dijous 18 de febrer
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Sortida: “La terra del xató”
Dissabte 20 de febrer
Informació i reserves:
609 61 34 31 – 687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Caminades matinals:
“Parc de Montesquiu”
Diumenge 21 de febrer
Informació: 658 82 48 43
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Sopar-tertúlia:
“La recuperació econòmica”
Divendres 26 de febrer
Hora: 21.30 h
Lloc: restaurant La Cruïlla

Preu: 18 euros
Reserves: 687 50 52 99- 609 61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Calçotada al Tarragonès
Dissabte 27 de febrer
Hora de sortida: 8 h
Preu: 37 euros (autocar, esmorzar, visita cultural a Tarragona, dinar a base de
calçots i ball de sobretaula)
Més informació: Rosa (637 05 80 98
o 93 841 55 63 (tardes)) o Local social
de Can Costa

Organitza: Associació de Veïns de
Can Costa

Farmàcies

Primer trimestre de 2010

HORARIS DE GUÀRDIES

Inscripcions:
Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall
del Tenes. Tel. 93 841 58 12;
sovt@mancomunitatvalltenes.cat;
www. Mancomunitatvalltenes.cat.
Si algun curs no arriba al nombre
mínim d’inscripcions establert en la
convocatòria del curs, pot ser suprimit.
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.
Organitza:
Èxit (Empresa, Xarxa, Integració i
Treball) (Mancomunitat de la Vall del
Tenes)

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Concert de Pep Sala
Presentant el seu vint-i-unè disc,
Anatomia de la relativitat. Dins del
cicle “Concerts a l’Aliança”.

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN

Dissabte 27 de febrer
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preu: 9 euros per a socis de l’ateneu i
entrades anticipades (punts de venda:
ateneu L’Aliança i Bar La Font de Lliçà,
i Disck-7 de Granollers); a la guixeta,
12 euros
Organitza: Ateneu L’Aliança

Sortida al teatre:
“Mi primera vez”
Divendres 5 de març
Lloc: Club Capitol (Barcelona)
Preu: 35 euros (inclou entrada i transport)
Reserves: 687 50 52 99 (data límit: 19
de febrer)
Organitza: Alternativa Lliçà per a Tots

Creuer de 8 dies
Atenes (El Pireo), Dubrovnik (Croàcia),
Venècia (Itàlia), Brindisi (Itàlia),
Katakolon-Olímpia (Grècia) i Atenes
(El Pireo) (Grècia).

Dia de sortida: 3 de maig
Preu: 828 euros (trasllat, autocar, allotjament en camarot exterior, menjar i beure,
animacions i espectacles, instal·lacions i
taxes). No inclou les excursions, l’expedició de documentació, les propines i l’assegurança).
Més informació i reserves: Rosa (637
05 80 98) o Local social de Can Costa
(tardes)
Organitza: Associació de Veïns de Can
Costa

Cursos de formació
Per millorar la competitivitat professional de les persones de la Vall del Tenes:
Curs de Gestió de magatzem, Curs
d’Habilitats personals per a la gestió
interpersonal, Curs bàsic d’ofimàtica,
Curs bàsic de comptabilitat, Curs
d’Auxiliar de Cambrer i Curs bàsic de
Gestió de Manteniment Industrial.
Cursos subvencionats al 50% per la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.

Ball amb música en viu
Divendres 5, 12, 19 i 26 de febrer
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de
Lliçà d’Amunt

Bingo
Dissabtes 6, 13, 20 i 27 de febrer
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal d’Avis de
Lliçà d’Amunt

Carnaval a la Costa Brava
Sortida del punt d’origen en direcció a la
Costa Brava amb breu aturada per esmorzar. Arribada a l’Estartit, acomodació a
l’hotel i dinar. A la tarda, anada a Platja
d’Aro per veure la rua de Carnaval.
Retorn a l’hotel, sopar i gran festa de
Carnaval amb música en viu, bossa de
cotilló i premi a les tres millors disfresses.
L’endemà, després d’esmorzar a l’hotel,
anada a Roses per veure la desfilada de
Carnaval. Dinar a l’hotel. Després de
dinar, retorn a Lliçà d’Amunt.

Dissabte 13 i diumenge 14
de febrer
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal
de la Gent Gran
Preu: 95 euros (suplement d’habitació
individual: 18 euros) (el preu inclou:
autocar, estada a l’hotel en règim de pensió completa + dinar, gran festa de
Carnaval i assegurança)
Organitza: Associació Casal d’Avis de
Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc el Tenes
Organitza: Associació Casal d’Avis de
Lliçà d’Amunt

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

FEBRER
Farmàcia Galceran:6 i 7 de febrer
Farmàcia Trullols:13 i 14 de febrer
Farmàcia Portabella:20 i 21 de febrer
Farmàcia Valeta:27 i 28 de febrer

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes:de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius:de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
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

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
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correcció ortogràfica i impressió:
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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.

