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El proper 10 de setembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major de Lliçà d’Amunt, s’inaugurarà aquest nou 

equipament que començarà a funcionar a partir del dia 13 de setembre. La nova biblioteca té una superfície de més de 

1.500 metres quadrats i oferirà serveis tan diversos com el préstec de llibres, CD, revistes, vídeos i servei Wi-Fi.
PÀG. 3

La Biblioteca Ca l’Oliveres ja és una realitat
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Per a gairebé tothom ja s’han acabat les vacances, tornem a la vida quotidiana, a la rutina del treball i de l’escola, i també torna 
la Festa Major. Des de fa uns vuit segles es celebren a Catalunya les Festes Majors i és l’esdeveniment més important que cada 
vila té.

A cada poble o ciutat els actes de festa major van configurant una estructura tradicional i van creant identitat. En el nostre cas 
tenim diferents celebracions que ens identifiquen com a municipi: la prova de les 24 hores, el sopar de les àvies, la juguesca, la 
festa d’homenatge a la vellesa i l’espai barraques, propis de la nostra festa i del nostre poble, a part d’altres activitats variades 
que s’han programat a diferents indrets del nostre municipi com el Pinar de la Riera, la Plaça Catalunya, l’Avinguda Països 
Catalans, el pavelló,...

Aquest any però, les escoles inicien la seves activitats una setmana abans i els infants comencen les classes en plena festa del 
poble. Tot i així esperem que gaudeixin de les programacions adreçades a ells, malgrat que aquest cop, només ho puguin fer per 
les tardes.

Tanmateix, som conscients de la difícil situació econòmica que s’està vivint i per això, des de l’Ajuntament, hem optat per ser 
imaginatius. Per poder arribar a tot arreu i gastar el menys possible hem fet un esforç considerable cercant més recursos per 
poder programar activitats, tantes o més que en anys anteriors però amb un pressupost més baix. No volem deixar de fer coses, 
volem oferir alternatives atractives i econòmiques per al temps de lleure. Volem que la ciutadania de totes les edats gaudeixi 
sense que això suposi una despesa difícil d’assumir.

Aquesta és una de les moltes maneres que nosaltres tenim de fer poble. 

Visca la Festa Major!
Visca Lliçà d’Amunt!

Editorial

OPINIÓ

Per la feina puc participar poc 
a la Festa Major, on sí que vaig 
sempre és a les 24 Hores perquè 
sóc molt motero.

Manel Esquerra 

Ca l’Esteper

Participo poco porque tengo 
un niño pequeño pero vamos 
a algunas de las actividades 
infantiles y también a las 24 
Horas desde hace muchos años. 

Jessica Ortiz

Ca l’Esteper

Pa r t i c i p o  m u y  p o c o , 
básicamente en las actividades 
relacionadas con el fútbol, los 
conciertos y también en la 24 
Horas.

Diego Boga

Ca l’Esteper

Participo a la Juguesca amb el 
grup Skandol i pràcticament és 
tot el que faig a la Festa Major 
tot i que em deixo caure per 
altres activitats. La Juguesca per 
mi ho és tot a la Festa Major.

Gerard Estrany

Sant Baldiri

Jo no participo perquè no 
em crida, els meus fills sí que 
participen a la Juguesca. L’únic 
que veiem de Festa Major és la 
desfilada de les carrosses i els 
focs d’artifici.

Esther Cané

Ca l’Oliveres

Enquesta ciutadana Com participa a la Festa Major?

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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La biblioteca s’inaugurarà el dia 
10 de setembre a les 18:00 h i 
comptarà amb la presència d’au-
toritats com el president de la 
Diputació de Barcelona, l’Al-
calde i els membres de l’equip de 
govenr entre d’altres.
La nova biblioteca Ca l’Oliveres 
està situada a la masia que porta 
aquest nom, la qual s’ha refor-
mat i ampliat seguint el progra-
ma i les directrius del Servei de 
Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. Aquest nou equipa-
ment ha suposat una inversió de 
gairebé 4 milions d’euros, 3 
milions aportats per l’Ajunta-
ment, i la resta a través de sub-
vencions de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat de Catalu-
nya.
L’accés principal a l’edifici és 
l’accés principal de la masia. A la 
planta baixa hi trobem dues 

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

La Biblioteca Ca l’Oliveres ja és una realitat
El proper 10 de setembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major de Lliçà d’Amunt, s’inaugurarà aquest nou 

equipament que començarà a funcionar a partir del dia 13 de setembre. La nova biblioteca té una superfície de més de 

1.500 metres quadrats i oferirà serveis tan diversos com el préstec de llibres, CD, revistes, vídeos i servei Wi-Fi.

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

SERVEIS QUE OFERIRÀ LA BIBLIOTECA CA L’OLIVERES

La biblioteca oferirà el Servei de préstec perquè els usuaris 

puguin emportar-se documents, i el Servei de préstec interbi-

bliotecari per proporcionar els documents que no existeixen en 

el fons propi i que estan disponibles en altres biblioteques de 

la Xarxa o en altres institucions bibliotecàries, com ara en les 

universitats públiques catalanes. A més, a la biblioteca també 

es podrà trobar informació sobre Lliçà d’Amunt.

ACCÉS A INTERNET 

La biblioteca oferirà accés gratuït a internet. Amb fulletons 

informatius realitzats per la Gerència de Serveis de Biblio-

teques sobre l’ús d’aquest servei i les consultes a internet. 

També oferirà una guia d’ajuda als pares per tal que els seus 

fills naveguin amb seguretat per la xarxa: 

L’accés a internet es complementarà amb altres serveis oferts com: 

• Wi-Fi (xarxa sense fils) que permet a l’usuari de la biblioteca 

connectar-se gratuïtament a internet amb el seu ordinador portàtil.

• Reserva d’ordinadors en línia.

• Servei d’ofimàtica. 

CONSULTA

La biblioteca oferirà la consulta «in situ» del seu fons documental, 

en qualsevol tipus de suport, per cobrir les necessitats informa-

tives, formatives i de lleure, tant d’infants com d’adults.

Els documents de la biblioteca es trobaran en prestatges de lliure 

accés ordenats per matèries segons una adaptació simplificada de la 

Classificació Decimal Universal (CDU) i agrupats per centres d’interès.

ALTRES SERVEIS

Sales d’estudi

Especialment adreçades als estudiants (a partir de 14 anys). 

L’objectiu és posar a l’abast dels joves uns espais idonis per 

a l’estudi, en un horari adient per a les seves necessitats. Les 

sales d’estudi disposaràn de connexió Wi-Fi. 

La biblioteca també disposarà d’una sala de treballs en grup 

que es podrà reservar amb antelació.

Clubs de lectura

Els clubs de lectura són una activitat oberta, dirigida a totes 

les persones que gaudeixen llegint i volen compartir les seves 

experiències i impressions amb d’altres que també són –o 

volen ser-ho– aficionades a la lectura.

Activitats d’extensió cultural 

Servei consistent en l’organització d’activitats orientades a 

potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar l’interès per la 

lectura en els adults i els infants: hora del conte, tallers de 

lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’au-

tors, conferències de temes d’actualitat, exposicions sobre 

autors, il·lustradors, cicles de música... 

El carnet de la biblioteca

La sol·licitud del carnet de biblioteca es podrà fer des de la 

mateixa biblioteca o bé en línia, des del Catàleg Col·lectiu de 

la Xarxa de Biblioteques. El formulari de sol·licitud demana a 

l’usuari les dades personals necessàries (nom i cognoms, 

adreça, data de naixement, etc.). Els usuaris, a més, poden 

fer altres gestions en línia relacionades amb el préstec: 

reserves i renovacions de documents.

El mateix carnet serveix per a tota la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la província de Barcelona i permet gaudir d’im-

portants avantatges en el món de la cultura. 

Horari de la Biblioteca:

Matins: dimecres, divendres i dissabte de 10 a 14 h

Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Per a més informació tel. 93 860 71 16

PLANTA PRIMERA
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zones separades: una sala poliva-
lent amb una zona de màquines 
de beguda, on es podrà entrar 
sense haver d’accedir a la biblio-
teca, i la biblioteca pròpiament 
dita, a més d’uns lavabos. 
La planta baixa de la biblioteca 
consta d’un vestíbul i, al fons, un 
taulell; una zona d’imatge i so; 
una zona d’ordinadors; una 
zona de diaris i revistes i una 
zona infantil. La zona infantil 
està dividida en diferents àrees: 
àrea de suport (una aula), àrea de 
coneixement, àrea de música, 
àrea d’ordinadors, un taulell i 
l’àrea d’imaginació. 
A la planta baixa s’han col·locat 
els serveis més sorollosos 
(consulta de diaris i revistes i 
zona infantil) i a la planta pri-
mera s’ha situat el servei de 
biblioteca, més tranquil.
Així, doncs, a la planta primera hi 
haurà tot el fons bibliogràfic divi-
dit per àrees temàtiques. A més, 
hi ha un mostrador, una zona 
multimèdia, lavabos i magatzem. 
A la planta de sota coberta s’ha 
situat l’àrea de treball intern i les 
aules d’estudi, a les quals es 
podrà accedir prèvia sol·licitud. 
A l’espai exterior de l’edifici s’ha 
conservat el pou. També s’ha 
conservat i recuperat l’era de la 
masia per poder-la aprofitar per 
espectacles a l’estiu o fer-hi “la 
biblioteca a l’era” amb préstec de 
llibres a l’estiu. A més, hi haurà 
una petita zona verda amb 
ombra i bancs, i una zona de 
sauló. L’accés a la biblioteca serà 
pavimentat. Hi haurà també 
una connexió o pas pavimentat 
que ens portarà de la zona de 
l’era al carrer Alacant

ZONA INFANTIL

ZONA DE RELAX
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Del 6 al 12 de setembre arriba la Festa Major
La Festa Major d’enguany estarà dedicada al món de la màgia.               

CULTURA

El tret de sortida d’aquesta 
Festa Major tindrà lloc els dies 
3, 4 i 5 de setembre, amb la 
celebració de la XXXI Edició 
de les 24 Hores de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes. L’escenari serà el Pinar 
de la Riera. 
Aquest mateix cap de setmana 
també es celebrarà el Triangular 
de Billar de Festa Major. Serà el 
dia 4 de setembre al local del 
Club Billar Lliçà d’Amunt.
Les activitats de Festa Major 
continuaran des del dilluns dia 
6 i fins al dimecres dia 8, dies 
en els quals tindran lloc les jor-
nades d’escalfament: activitats 
infantils, proves de la Juguesca, 
Cinema a la fresca… I així arri-
barem a dijous 9 de setembre, 
moment en el qual començarà 
oficialment la Festa Major 
2010, i ho farà com cada any 
amb el Sopar de les Àvies.  

Novetats al Sopar 

de les Àvies

Aquest any s’ha canviat la ubi-
cació del sopar, que es celebrarà 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Aquest canvi ha estat motivat 
en gran part per poder donar el 
millor escenari possible i la 
major comoditat a tots els assis-
tents al sopar. 
Aquest és l’acte més emblemà-
tic de la Festa Major, on home-
natgem a les nostres àvies, ves-
tint-nos per a l’ocasió i vestint 
aquest sopar com es mereix, 
tant pel que fa a l’espai, el 
contingut i el seu desenvolupa-
ment.
Aquest any els assistents seran 
rebuts amb un còctel de ben-
vinguda que es servirà a peu 
dret a l’igual que el primer plat. 
Durant el primer plat, s’aniran 
sortejant les diferents cassoles 
de les àvies cuineres. L’assigna-
ció de cada plat a la taula cor-
responent es projectarà en una 
pantalla gegant, però sense 
megafonia per la qual cosa es 
demana a tothom que doni un 

cop d’ull a la pantalla on es 
registrarà el sorteig. Posterior-
ment, s’anunciarà el pas a les 
taules que hauran reservat i es 
seguirà amb el sopar i les sor-
preses.
Els tiquets per assistir al XXIV 
Sopar de les Àvies es poden 
adquirir a l’OAC de l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, els dies 
1, 2 i 3 de setembre, de 8 a 14 
h, al preu de 25 euros cadascun.  
Com ja és tradicional, hi haurà 
moltes sorpreses, i també alguns 
canvis pel que fa a la dinàmica 
del sopar i el contingut del 
mateix. 
El mateix dijous, però una 
estona abans, també tindrà 
lloc l’obertura de l’Espai Bar-
raques, un espai que any rere 
any s’ha anat consolidant amb 
l’augment del nombre d’enti-
tats participants i de públic 
assistent. Enguany, a més 
d’utilitzar els gots retornables, 
dintre de la campanya “Suma’t 
al civisme!” que des de princi-
pis d’any està desenvolupant 
l’Ajuntament, també es repar-
tiran, entre els fumadors, uns 
cendrers de butxaca per evitar 
que s’embruti el Pinar de la 
Riera amb les burilles dels 
cigarrets.
Com ja és tradicional, el Pinar 
de la Riera serà l’escenari dels 
principals concerts de Festa 
Major. Aquesta any, entre 
d’altres grups, actuaran Kontra-
Band,  La Limoncello, El niño 
de la hipoteca, Se atormenta 
una vecina, Sherpa y De cara a 
la pared.
A l’Espai Barraques també hi 
haurà actuacions musicals, 
espectacles, el tradicional tor-
neig d’escacs, recitals de poesia 
i monòlegs, entre d’altres acti-
vitats.

Inauguració de la Biblioteca 

Ca l’Oliveres

El 10 de setembre, dia de festa 
local, tindrà lloc la inauguració 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres a 

les 18 h. L’equipament comen-
çarà a funcionar a ple rendi-
ment tot just després de la Festa 
Major, a partir del 13 de 
setembre.
El dia 10, però, també hi haurà 
actes tan tradicionals com la 
Melé de Botxes, la Festa d’Ho-
menatge a la Vellesa, diverses 
proves de la Juguesca, el Pregó 
de Festa Major a la plaça de 
Catalunya i el ball de Festa 
Major amb l’orquestra Cimar-
rón.
El dia 11 de setembre se cele-
brarà la Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte institu-
cional. Per aquest dia també 
s’han programat activitats com 
el Ball de Gitanes, la III Baixa-
da de Carretons o el III Formi-
gueig.
Diumenge 12 de setembre tin-
drà lloc la XXVI Trobada de 
Gegants i Geganters, la cerca-
vila i el Ball de Gegants, el tor-
neig “Ràpida” d’escacs de Festa 
Major i diverses proves de la 
Juguesca.
El mateix diumenge també hi 
haurà teatre, amb l’obra “La 
corte del Faraón” a càrrec de la 
companyia Milnotes. El preu 
de l’entrada és de 5 euros si es 
compra durant els dies 1, 2 i 3 
de setembre, i de 10 euros a 
partir del 6 de setembre fins 
unes hores abans de l’espec-
tacle. Les entrades es poden 
adquirir a l’OAC de l’Ajunta-
ment de 8 h a 15 h.
El colofó a la Festa Major arri-
barà el mateix diumenge amb 
l’espectacle pirotècnic que es 
podrà gaudir des del parc 
Esportiu del Tenes.
La programació completa s’ad-
junta amb aquest butlletí, però 
si voleu més informació podeu 
posar-vos en contacte amb la 
regidoria de Cultura, trucant al 
93 841 52 25 o bé mitjançant 
el correu electrònic cultura@
llicamunt.cat. També podeu 
visitar el web municipal www.
llicamunt.cat.

NOTA: Al programa de Festa Major s’ha publicat 
erròniament que l’aparcament per al sopar serà al 
costat de la piscina. Aquesta informació no és correcte. 
En  el moment que reservin les seves taules se’ls 
informarà dels llocs habilitats per aparcar. El còctel de 
benvinguda es farà a l’exterior de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, no a l’entrada de la piscina com es diu al 
programa de Festa Major.
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El fet que es puguin oferir 
aquestes activitats esportives a 
preus molt econòmics i man-
tenir els mateixos preus i des-
comptes que l’any passat és 
degut a què la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt assumeix i subven-
ciona gran part dels costos que 
suposen les excursions, els 
autocars, els tallers, etc... que 
es realitzen durant les activi-
tats, que són de les més econò-
miques del Vallès Oriental. 
Paral·lelament s’ha buscat un 
equip de professionals titulats 
per portar a terme aquestes acti-
vitats esportives i poder donar 
més qualitat a tot el programa 
esportiu dissenyat i pensat per a 
tots els participants. Entre ells es 
comptava amb 4 llicenciats en 
Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, 4 tècnics d’Activitats 
Esportives, 1 de grau superior 
d’Activitats Físiques Esportives, 
4 monitors de lleure juntament 

amb 4 ajudants i 4 monitors en 
pràctiques.
L’objectiu principal és fomen-
tar la pràctica de l’esport mit-
jançant el joc i la psicomotri-
citat en els més petits i 
aprendre la tècnica de cada 
esport mitjançant la pràctica 
d’aquest en els més grans. 
Han realitzat tot tipus d’es-
ports: bàsquet, futbol, volei-
bol, bàdminton, patinatge, 
etc...Tot això, s’ha combinat 

amb tallers diversos i  una 
hora de piscina diària. 
També han pogut gaudir d’excur-
sions durant el transcurs de les acti-
vitats esportives i lúdiques. Els més 
petits han anat a una granja on han 
pogut pujar en poni i veure, tocar i 
donar de menjar a molts animals. 
Una altra visita va ser al Parc 
d’atraccions de Seva, un lloc 
entranyable per als mes petits.
Per als més grans es va optar per 
excursions més atrevides i molt 

divertides com patinar sobre gel 
i  passar un dia en un parc d’aven-
tura on havien de superar proves 
com passar ponts de mico, llen-
çar-se amb tirolines, etc.
L’última setmana es van realit-
zar dues sortides, una a Port 
Aventura i una altre al Tibida-
bo. Aquestes eren opcionals i 
només hi anaven els/les nens/es 
que volien gaudir d’un dia ple 
de diversió i emoció acompa-
nyats en tot moment per moni-

tors i responsables de les activi-
tats esportives. 
Per finalitzar aquest juliol ple 
d’esport, diversió i emoció, es 
va preparar una gimcana per a 
tots els nens i nenes, però 
degut a la pluja del dia anterior 
es va decidir realitzar un seguit 
de jocs diversos al Pavelló 
d’Esports. Tot seguit i per aco-
miadar aquest Estiu Esportiu, 
van acabar amb una bona 
remullada a la piscina.

ESPORTS

Gran èxit de participació a les activitats esportives 
de l’Estiu Esportiu 2010 
El 30 de juliol van finalitzar les activitats esportives que organitza cada estiu la regidoria d’Esports durant els matins de 

juliol. Aquest any hi han participat més de 300 nens i nenes del poble.

PER 3er ANY CONSECUTIU SEGUIM MANTENINT PREUS I A MÉS ASSUMIM LA PUJADA DE L’IVA!
A mitjans del mes de setembre s’obre el període d’inscripcions de totes les activitats esportives que s’organitzen des de la regidoria d’Esports per a la temporada 2010-11 i que es realitzen al 

Pavelló d’Esports. Per tercer any consecutiu es mantenen el mateixos preus i descomptes de les temporades passades i a més a més assumim la pujada de l’IVA. 

Entre les diverses activitats que s’ofereixen, els/les nens/es de P4 fins a 6è de primària podran escollir entre activitats com jazz, batuca infantil o karate, entre alguna altra novetat més. 

També es podrà optar pel bàsquet, futbol sala, futbol, escacs, BTT i/o patinatge, activitats per les quals la inscripció s’haurà de realitzar directament a l’entitat i/o club esportiu en qüestió.

En el cas de la gent gran tindran l’Activitat Física com cada temporada amb la novetat que enguany s’obrirà un grup nou els dimarts i dijous a la tarda.

INFORMACIÓ:

A partir del 6 de setembre, al Pavelló d’Esports de Lliçà d’Amunt, c/ Jaume I núm. 30, tel. 93 860 70 25, dilluns, dimecres i divendres de 8 a 22 h i dimarts i dijous de 8 a 12 h i de 15 a 22 h.

DATES DE LES INSCRIPCIONS: 

ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN: a partir del 13 de setembre.

DOCUMENTACIO NECESSÀRIA:

Alumnes nous: Fotocòpia de les dades bancàries, del DNI del titular del compte i de la tarja sanitària

Alumnes de l’any passat: no cal portar cap documentació, tan sols anar al Pavelló d’Esports i renovar la inscripció.

ALTRES ACTIVITATS: a partir del 15 de setembre

DOCUMENTACIO NECESSÀRIA:

Fotocòpia de les dades bancàries, del DNI del titular del compte i de la tarja sanitària

Període d’inscripcions obert fins a límit de places per activitat.

S’OBRE EL PERÍODE D’INSCRIPCIONS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA TEMPORADA 2010-11
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Malgrat la crisi actual i les 
dificultats que comporta 
organitzar un gran esdeveni-
ment esportiu com aquest, el 
Grup 24 Hores ha preparat 
una cursa on tothom hi podrà 
gaudir.
El regidor d’Esports de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt, 
Juan Miguel Valderrama, va 
destacar durant la presentació 
d’aquesta edició que “aquesta 
prova s’està consolidant dintre 
d’un circuit estable. Lliçà 

d’Amunt és 24 hores i aviat les 
24 hores seran patrimoni 
nacional de Catalunya”.
El president de l’entitat, Francesc 
Padró, va agrair la feina feta per 
tota la gent de l’entitat i la 
col·laboració i suport del consis-
tori i els patrocinadors. Va ressal-
tar que al voltant de les 24 H hi 
haurà un munt d’activitats per a 
tots tipus de públic i va destacar 
que “aquest 2010 la prova de 
Lliçà d’Amunt comptarà amb la 
presència d’equips holandesos i 

italians.  És important la interna-
cionalització que estan vivint les 
24 hores any rere any”.
Hi haurà també activitats paral-
leles a la cursa, adreçades a un 
públic ampli, com l’espai infan-
til, espectacles i moltes sorpre-
ses. 

El passat 13 de juny va finalit-
zar la lliga de Futbol Sala de 
Lleure de la temporada 2009-
2010 que organitza la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt. En aquesta 
hi participen equips de dife-
rents poblacions: Bigues i 
Riells, Caldes de Montbui, 
Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt.

Enguany la classificació ha 
estat la següent: 
1er classificat: Las Marias de 
Can Costa (Lliçà d’Amunt)
2n classificat: Font del Bou 
(Bigues i Riells)
3r classificat: Ca l’Estapé 
(Lliçà d’Amunt)

Des de la regidoria d’Esports 
també es vol felicitar als equips 
de: Pinedes del Vallès, Palau-
dalba, Restaurante el Paso, 
New Team, Can Rovira Nou, 

C.T. Ca l’Artigues, Can Goda-
nya, Los Amigos, Team Palau-
dalba i América per l’esforç 
que han dedicat des de l’inici 
de temporada.

També el cap de setmana del 
19 i 20 de juny, un cop fina-
litzada la Lliga, es va jugar la 
Copa entre els diferents 
equips, quedant la següent 
classificació:
1er classificat: Las Marias de 
Can Costa (Lliçà d’Amunt)
2n classificat: Ca l’Estapé 
(Lliçà d’Amunt)
3r classificat: C.T. Ca l’Arti-
gues (Lliçà d’Amunt)

Lliga de lleure de Futbol Sala 

2010/2011

La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Lliçà d‘Amunt, 
organitza la lliga de lleure de 
Futbol Sala que es juga tots els 

diumenges al matí als diferents 
camps del municipi i foranis.
Els preus de la Lliga són de 131 
euros la inscripció i 100 euros 
del dipòsit.

Si esteu interessats en for-
mar un equip de futbol 
sala i participar a la Lliga 
us heu d’adreçar al Pavelló 
d’Esports en horari de matí 

de 8 a 13 h o bé trucar al 
telèfon: 93 860 70 25 o 
escriure al correu esports@
llicamunt.cat, abans del 
15 de setembre.

ESPORTS

ESPORTS

Arriba la XXXI edició de les 24 Hores 
de Resistència en Ciclomotors 
de la Vall del Tenes
Els dies 3, 4 i 5 de setembre es celebrarà la XXXI edició de les 24 Hores de Resistència 

en Ciclomotors de la Vall del Tenes.  

Finalitzada la lliga de Futbol Sala de Lleure

PRIMER EQUIP CLASSIFICAT

Per a més informació, visiteu 

la web www.24hores.cat o 

www.llicamunt.cat.
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L’exposició del POUM es podrà visitar a la Biblioteca fins 
a finals de setembre

URBANISME

En aquesta exposició es pot 
consultar la proposta estratègica 
pel creixement del municipi  
inclosa en el Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal (POUM). 
La diagnosi sobre la situació 
urbanística a Lliçà d’Amunt és 
coneguda i compartida: baixa 
densitat, dispersió i ciutat dor-
mitori. Són tres característiques 
que  defineixen el que no ha de 
ser una població o ciutat soste-
nible. 
El creixement de Lliçà d’Amunt 
obeeix a un model antigament 
acceptat i volgut socialment: la 
caseta i l’hortet. Ara, amb el 
POUM, i a l’exposició que es 
pot visitar a la biblioteca es pot 
veure clarament, el que es 
planteja són tres eixos estratègics 
d’actuació per resoldre els prin-
cipals problemes del creixement 
que ha viscut Lliçà d’Amunt: 

Dispersió

Per evitar incrementar la dis-
persió a Lliçà d’Amunt, en la 
proposta del POUM es conso-
lida el sòl urbà i l’únic punt on 
es planteja el creixement és al 
centre. Créixer a partir de l’ex-
pansió dels nuclis històrics és 
la forma habitual de fer-ho. El 
nostre límit voluntari és el de 
la carretera proposada pel Pla 
General Metropolità, aprovat 
des de l’abril de 2010. Aquesta 
via desdobla l’actual carretera i 

facilita el trànsit per a la pobla-
ció. 
El nou carrer, més que una car-
retera, es projecta com un parc 
longitudinal (Via Parc) i pretén 
ser un espai de transició entre la 
zona urbana i l’espai agrícola de 
la Plana del Tenes. Serà la façana 
de llevant del nucli urbà del 
nostre poble.

Baixa densitat

La principal estratègia per solu-
cionar aquesta baixa densitat 
passa per marcar tendències per 
reduir el problema i densificar 
l’entorn urbà sempre respectant 
les característiques paisatgís-
tiques dels nuclis urbans conso-
lidats. Així, als barris es limita 
l’alçada a dues plantes de les edi-
ficacions plurifamiliars i, al 
centre, a un màxim de quatre 
plantes amb reserva d’espai per a 
activitats comercials a la planta 
baixa.
Pel que fa als barris, el POUM 
proposa la consolidació de les  
zones urbanes existents amb 
intervencions concretes d’una 
densitat més elevada d’habita-
tges (planta baixa i planta pis) 
completant la xarxa de carrers de 
manera que es puguin crear vies 
alternatives per anar als mateixos 
llocs i aproximar els barris entre 
si i amb el centre. En aquesta 
línia es planteja la construcció 
d’una via transversal que vagi 

des de Can Rovira fins a Ca l’Es-
teper.
La densificació del centre es pre-
veu en els espais de nova creació 
i la reformulació dels existents. 
El nou àmbit previst a la part est, 
entre l’edificació existent i la 
nova Via Parc, és el que té una 
funció principal en la configura-
ció del paisatge futur de Lliçà 
d’Amunt. 
Totes aquestes actuacions per 
reduir la baixa densitat es basen 
en la referència del sostre pobla-
cional de Lliçà d’Amunt pels 

propers 20 anys que es situa en 
els 24.000 habitants, i per 
aquest motiu cal un sostre 
potencial màxim d’uns 40.000 
habitants. Actualment, el 
nostre límit potencial des de fa 
vint anys és d’uns 24.000 habi-
tants i es pot considerar que el 
nostre sostre s’ha definit en els 
14.500 habitants actuals de la 
nostra població.

Monofuncionalitat

L’estratègia considera facilitar 
la implantació de les activitats 

comercials en els nuclis urbans 
consolidats i de nou creixe-
ment, augmentar la previsió de 
sòl industrial i potenciar els 
usos complementaris en el sòl 
no urbanitzable.
Per aquest motiu, a les construc-
cions d’habitatges plantejades 
al barri centre es faran reserves 
d’espais a les plantes baixes des-
tinats a activitats comercials o 
econòmiques i reserves de sòl 
per a superfícies comercials. La 
implantació de Mango i de 
zones industrials en procés 
d’implantació a Can Montcau, 
Can Malé, Can Pedrals i la zona 
d’aparcaments de camions 
generaran sostre industrial i 
activitat econòmica i industrial 
al municipi. 
Paral·lelament el POUM 
planteja el respecte íntegre dels 
espais oberts i promou l’activi-
tat econòmica a les zones agro-
forestals amb iniciatives com 
ara el turisme rural, hípiques, 
senderisme, etc. El que es pre-
tén és allunyar l’ombra de ciu-
tat dormitori del nostre muni-
cipi i que la gent hi visqui, hi 
treballi, hi participi i gaudeixi 
de l’entorn privilegiat que té 
Lliçà d’Amunt.
A l’exposició es poden contem-
plar totes les propostes, a les 
quals es podran presentar 
al·legacions fins al proper 30 de 
setembre.

Al BOE de 30 de juliol es va publi-

car l’anunci sobre la informació 

pública del denominat “Quart Cin-

turó” al seu pas per Lliçà d’Amunt, 

( h t t p : / / w w w . b o e . e s / b o e /

dias/2010/07/30/pdfs/BOE-B-

2010-27346.pdf), així com de la 

resta dels municipis afectats.

A l’Ajuntament es pot consultar 

l’estudi informatiu que el minis-

teri ha fet arribar a l’ajuntament i 

els plànols que corresponen a la 

part que pertoca al municipi. Els 

particulars poden fer al·legacions 

fins el 2 d’octubre. A la pàgina 

web municipal també es poden 

consultar els plànols a www.llica-

munt.cat.

EL POUM RESPECTE L’ENTORN PAISATGÍSTIC

MODEL D’HABITATGE PLURIFAMILIAR

El Ministerio de Fomento presenta el document per a la informació 
pública sobre el Quart Cinturó al seu pas per Lliçà d’Amunt
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Primera pedra dels HPO de Ca l’Artigues
El passat 8 de juliol va tenir lloc la cerimònia de col·locació de la primera pedra per a la construcció de 64 habitatges de 

protecció oficial (HPO), al barri de Ca l’Artigues, al carrer de Matarranya, just al costat del recent inaugurat mercat municipal, 

en terrenys de propietat municipal.

URBANISME

A l’acte van assistir l’Alcalde 
Ignasi Simón, el regidor 
d’Habitatge Pere Grau i el 
regidor d’Infraestructures i 
equipaments Josep Santiago 
Ariza, acompanyats per altres 
membres de l’equip; els repre-
sentants de l’empresa conces-
sionària ACSA, així com 
representants de les entitats 
financeres que donen suport a 
aquesta aposta de promoció 
d’habitatge públic. També 
van ser presents veïns i veïnes 
del barri, alguns dels quals 
seran futurs propietaris de les 
vivendes que ja  s’estan 
construint.
El regidor d’habitatge, Pere 
Grau, va destacar durant 
l’acte que “l’equip de govern 
fa aquests habitatges amb 
molta il·lusió, volem que 
siguin uns habitatges de 
qualitat en un entorn tan 
ag r adab l e  com aque s t , 
envoltat de paisatges rurals i 
boscos”.

El regidor d’Infraestructures i 
equipaments Josep Santiago 
Ariza, va felicitar a tots aquells 
que han aconseguit un habi-
tatge de protecció oficial a Ca 

l’Artigues i va destacar que 
“prèviament a l’inici de les 
promocions de Can Salgot i 
Ca l’Artigues des de l’Ajunta-
ment es van impulsar una 

sèrie d’actuacions per millo-
rar la xarxa viària amb l’ober-
tura de la variant del Camí de 
la Serra, es van soterrar les 
línies de Ca l’Artigues i Ca 

l’Esteper i també es van treure 
les torres de la zona, tot per 
millorar la mobilitat”.
Per la seva part, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va voler desta-
car que “quan va començar 
el nostre mandat, a Ca l’Ar-
tigues hi havia 3 grans peti-
cions:  que es  construís un 
col·lector, un mercat muni-
cipal i habitatges de protec-
ció oficial. Les tres demandes 
de Ca l’Artigues avui estan 
satisfetes”. Simón va afegir 
que aquesta “és la inversió 
més gran de la història de 
l ’A jun t amen t  d e  L l i ç à 
d’Amunt. Estem parlant 
d’una inversió valent que 
pocs ajuntaments han fet i 
que permetrà la construcció 
de 64 habitatges de protec-
ció oficial”.
La previsió de les obres és que 
al desembre de 2011 tots els 
habitatges estiguin acabats i 
es puguin entregar les claus 
als seus propietaris.

Avantatges de la targeta T-12

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

La targeta T-12 és un títol de 
transport per als nens i nenes 
de 4 a 12 anys que els permet 
fer gratuïtament un nombre 
il·limitat de viatges a la xarxa 
de transport públic del siste-
ma tarifari integrat, dins la 
mateixa zona tarifària on resi-
deixi el nen o la nena. Aques-
ta targeta és personalitzada 
amb el nom i el DNI/NIE/
passaport, que s’ha de validar 
a cada viatge i només la pot 
fer servir el nen o la nena que 
en sigui el titular.

Amb la voluntat d’apropar les 
campanyes que milloren les 
condicions als nostres ciuta-
dans, i especialment a aquells 

que utilitzen el transport 
públic, el nostre Ajuntament 
participa activament a la cam-
panya de la targeta de trans-

port T-12, que el Departa-
ment de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya, per mitjà 
de l’ATM, va posar en marxa 
el mes de setembre de 2009. 
Si algun membre de la vostra 
família es troba en la franja 
d’edat d’entre els 4 i els 12 
anys podreu beneficiar-vos 
dels avantatges d’aquesta tar-
geta. Per obtenir aquesta tar-
geta heu d’emplenar el full 
de sol·licitud i entregar-lo, 
disposar del DNI/NIE/pas-

saport del nen o la nena i fer 
un pagament de 35 euros en 
concepte de cost d’emissió i 
gestió de la targeta. Això ho 
podeu fer:
• Per internet: a www.t-12.cat
• A Servicaixa
• En un centre d’atenció al 

client de la xarxa de trans-
port públic

• En un estanc del vostre 
municipi

Aquesta targeta és renovable 
cada any, fins a l’edat de 12 
anys. 

PRIMERA PALADA DE TERRA
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Arrenca el Bus Exprés
El passat 5 de juliol es va inaugurar el Bus Exprés, la nova línia d’autobús que uneix els pobles de la Vall del Tenes i Parets 

del Vallès amb Barcelona. L’acte inaugural va comptar amb la presència del Director General de Transports Terrestres de la 

Generalitat, Manel Villalante, així com la de tots els alcaldes de les poblacions que comparteixen la nova línia.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

“La línia més ràpida” és l’eslò-
gan del 777 Bus Exprés.  L’in-
crement de freqüència de pas 
de busos en el corredor de la 
Vall del Tenes i la major 
rapidesa en arribar al destí 
són els dos trets característics 
de la nova línia, que comple-
menta el servei bàsic del bus 
en aquesta franja territorial, 
del qual en prenen part els 
municipis de Bigues i Riells, 
Santa Eulàlia de Ronçana, 
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i 
Parets del Vallès. 
L’alcalde de Parets, Joan 
Seguer, amfitrió de l’acte 
inaugural, va destacar a l’inici 
de l’acte “la importància que 
té que els territoris i munici-
pis comparteixin i no compe-
teixin. El transport públic és 
un eix bàsic i per això tots els 
municipis de la Vall del Tenes 
i Parets del Vallès vàrem veure 
la necessitat de compartir i 
sumar esforços per impulsar 
aquest projecte”.
Per la posada en marxa del 
Bus Exprés ha estat impres-
cindible la implicació i 
col·laboració de la Generali-
tat de Catalunya i de la Dipu-
tació de Barcelona.

El  Director  General  de 
Transports Terrestres de la 
Generalitat, Manel Villa-
lante, va voler destacar “la 
importància d’aquest pro-

jecte que avui s’inicia en la 
seva primera fase, però que 
és força més ambiciós, que 
s’anirà ampliant i millorant. 

Aquest projecte el que pre-
tén és agilitzar i millorar el 
servei de transport públic 
que fins ara teníen els veïns 
de la Vall del Tenes per des-

plaçar-se a Barcelona”. Villa-
lante també va animar a 
tothom a utilitzar el nou 
servei, a què tothom faci 

seva aquesta nova línia i 
també a què els usuaris facin 
arribar les seves crítiques i 
suggerències per tal de poder 
anar millorant el servei.

L’alcalde de Lliçà d’Amunt i 
president de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes, Ignasi 
Simón, va recordar com havia 

estat tot el procés fins arribar a 
consolidar aquest servei al cor-
redor de la Vall del Tenes. 
Simón es va mostrar molt satis-
fet quan va destacar que “des-
prés de tres anys de molta feina 
el Bus Exprés ja és una realitat, 
aquesta primera fase represen-
tarà un increment molt signifi-
catiu del nombre de trajectes i 
servei de transport públic. 
Concretament en el cas de Lliçà 
d’Amunt el servei augmenta en 
un 57%”
La intenció és fomentar l’ús 
del transport públic facilitant 
l’accés a la ciutadania, és per 
això que després d’aquesta fase 
de posada en servei de la nova 
línia està previst que es vagin 
aplicant millores al recorregut, 
com la priorització semafòrica, 
per facilitar la circulació als 
autobusos, o la construcció 
d’un Park and Ride al centre 
del poble, un espai on aparcar 
el cotxe particular quan el ciu-
tadà vagi a agafar el bus.
A Lliçà d’Amunt el nou servei 
tindrà dues parades, una a la 
Cruïlla, i una altra a l’alçada 
de l’Ajuntament.  Podeu 
consultar els horaris a www.
llicamunt.cat.

Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ

• TRAUMATOLOGIA

• ESCOLA D’ESQUENA

• REUMATOLOGIA

• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA

C/ Estornell, 3 Local 6 · Cruïlla centre (Al costat del Intermarche)
08186 Lliçà d’Amunt · Telèfon: 607.854.146

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA
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Balanç positiu de la campanya 
“Apunta’t al 0,0!”
El passat mes d’abril, tal com es va anunciar en l’Informa’t, s’inicià al nostre municipi la campanya “Suma’t 

al civisme” pretenent així realitzar un seguit d’accions transversals per difondre les bones pràctiques en diferents 

situacions de la nostra vida quotidiana.

GOVERNACIÓ

Dins d’aquesta campanya, 
l ’Ajuntament  va  in ic iar 
l’“Apunta’t al 0,0!” amb la 
intenció de conscienciar als 
conductors més joves (16 a 
35 anys) sobre el perill de 
condui r  havent  inge r i t 
begudes alcohòliques. S’han 
realitzat controls d’alcoho-
lèmia per part de la Policia 
Local  de Lliçà d’Amunt 
entre els mesos d’abril i juny, 
on els conductors que han 
donat taxa d’alcoholèmia 
0,0 i residents al nostre 
municipi se’ls ha obsequiat 
amb un val de descompte de 
5 euros en carburants. Per 
realitzar aquesta actuació 
s’ha comptat amb la impor-
tantíssima col·laboració de 
les tres estacions de servei 
que hi ha al nostre municipi: 

Jomala Estacions de servei 
Lliçà a la Cruïlla, Estacions 
de servei Lliçà d’Amunt a la 
carretera que uneix Lliçà 
d’Amunt amb Granollers, i 
Repsol de la C-17. Aquests 
tres establiments han contri-
buït enormement a la realit-

zació de la campanya pro-
porcionant aquests  des-
comptes en els seus establi-
ments ,  entenent a ix í  la 
i m p o r t à n c i a  d ’ a c c i o n s 
d’aquesta mena.
El balanç dels controls realit-
zats és molt positiu. S’han 

lliurat 224 vals de descompte 
als conductors amb taxa 0,0 
residents al municipi. Com 
veiem als gràfics següents, 
s’han realitzat prop de 300 
testos, 17 dels quals amb 
resultat per sobre del 0,0 però 
només 3 amb resultat positiu. 

56 també han obtingut resul-
tat 0,0 però no se’ls hi ha fet 
lliurament del val de des-
compte per no complir amb 
les condicions d’edat o resi-
dència al municipi.
Si analitzem els resultats dels 
tests realitzats, com a curiosi-
tats, observem que tots els 
tests amb resultat per sobre 
del 0,0 com també tots els 
tests amb resultat 0,0 però 
sense lliurament del val, han 
estat en horari nocturn. Això 
posa de manifest un major 
percentatge de conductors de 
fora del municipi circulant en 
horari nocturn, com també el 
fet que és a la nit quan aug-
menta el perill a la carretera 
degut a les infraccions per 
consum de begudes alco-
hòliques.

 

0,0 amb entrega de val de descompte

0,0 que no complien les condicions

Negativa, però per sobre del 0,0

Positiva

Drogues

“ “

El PAE del curs 2010-2011 arriba als centres 
educatius del municipi

EDUCACIÓ

Un any més, l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt farà arribar 
durant aquest mes a tots els 
centres educatius del municipi 
(escoles bressol, escoles i insti-
tut) el programa d’activitats 
educatives (PAE) amb una 
àmplia oferta d’activitats, tallers 
i xerrades perquè el pugueu 
gaudir des dels més petits fins 
als més grans.
El PAE té l’objectiu de 
donar suport a tota la comu-
nitat educativa del municipi 

per afavorir les conductes 
positives i el creixement 
adequat dels nostres fills i 
filles.
Aquest programa ha sorgit 
gràcies a la transversalitat de 
diferents àrees de l’Ajunta-
ment i a l’aportació de ciuta-
dans i ciutadanes del municipi 
que han volgut participar en el 
projecte.
Fr u i t  d ’ a q u e s t  t r e b a l l 
conjunt, s’ha aconseguit un 
programa variat, amb un 

ampli ventall de possibilitats 
per divertir, educar, prevenir 
i informar. És per això que el 
programa inclou totes les 
temàtiques importants i 
essencials a treballar durant 
el desenvolupament educa-
tiu: entorn, salut,  medi 
ambient, formació, valors, 
cultura...
En nom de totes les persones 
que hem elaborat el programa 
us desitgem que el gaudiu 
durant aquest curs. 

INFORMAT 34.indd   11INFORMAT 34.indd   11 19/08/10   8:3919/08/10   8:39
Cian de cuatricromíaCian de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



Setembre de 2010012 > Notícies de l’Ajuntament  

El Departament d’Educació 
ha comunicat un nou termini 
perquè els municipis puguin 
acollir-se a la convocatòria 
d’ajuts per a la creació de 
places d’escoles bressol i, grà-
cies a aquesta pròrroga, es fa 
viable l’execució del projecte 

de la tercera escola bressol 
municipal, ja que l’Ajunta-
ment compta amb tots els 
requis i ts  sol · l ic i tats  pel 
Departament per optar a la 
subvenció.
Per tant, i en previsió d’un 
possible augment de població, 

la subvenció aprovada perme-
trà tirar endavant els tràmits 
per executar les obres del nou 
edifici d’aquesta escola bressol, 
amb capacitat per a 115 places 
per a infants amb edats de zero 
a tres anys, ubicada al barri de 
Ca l’Artigues.

Amb aquesta activitat, i a través 
d’ un enfocament psicosocioe-
ducatiu, participatiu i lúdic, es 
pretén oferir elements facilita-
dors de la reflexió i del canvi. 
Utilitzant aquesta tècnica, es 
tractarà d’abordar diferents 
situacions relacionades amb el 
cicle vital dels vostres fills i filles 
i la seva incidència en les dinà-
miques familiars. 
La planificació de la dinàmica 
serà de 5 sessions i anirà enfocada 
cap al desenvolupament d’habili-

tats, coneixements i l’anàlisi d’ac-
tituds, idees i comportaments 
dels vostres fills i filles: 

1a sessió: dimarts 19 d’octubre

L’arribada del nadó: estructu-
ració familiar

2a sessió: dimarts 26 d’octubre

Els primers vincles

3a sessió: dimarts 2 de novembre

La cura dels infants: menjar, 
dormir, higiene

4a sessió: dimarts 9 de 

novembre

El desenvolupament normal 
de l’infant 0-3. Importància 
del joc

5a sessió: dimarts 16 de 

novembre

El moment de la separació

L’horari d’aquestes sessions 
serà de 16.30 h a 18 h i es 
duran a terme a l’escola bressol 
municipal Palaudàries. 

Els 2.350 alumnes/as que han 
estat matriculats entre les 
escoles bressols municipals, les 
escoles d’educació infantil i 
primària i l’institut iniciaran el 
curs escolar 2010-11 el dilluns 
7 de setembre.
Cal dir que, com a novetat, 
durant aquest curs escolar 
haurà un nou període de 
vacances escolars, del 28 de 
febrer al 4 de març, en els 
centres d’educació obligatòria.
Dels més menuts, 206 ini-
cien el curs a les dues escoles 
bressol municipals (101 a 
l’Escola Bressol Municipal 
Palaudàries i 105 a l’Escola 

Bressol  Municipal  Nova 
Espurna).
A les escoles d’Educació Infan-
til i Primària, el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
ha instal·lat un mòdul a l’es-
cola Miquel Martí i Pol, per 
complementar les aules que 
s’havien triplicat en aquest 
centre durant els cursos 2006-
07 i 2009-10.
L’Ajuntament segueix treba-
llant amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
per poder tenir llest el segon 
Institut d’Educació Secun-
dària el proper setembre del 
2011.

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

Subvenció de 575.000 euros per a la 
creació de la tercera escola bressol 
municipal a Ca l’Artigues

Activitats per a pares i mares
“Dinàmiques de grup per a pares i mares 

amb fills i filles de zero a tres anys: De parella a família”

Inici del curs escolar 
2010-11

Cursos de català per a 
adults a Lliçà d’Amunt
Com cada any, l’Ajuntament i el Consorci 

per a la Normalització Lingüística 

organitzen cursos de català per a adults 

a Lliçà d’Amunt.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS DEL 
13 AL 23 DE SETEMBRE:

Exalumnes: 13 14 de setembre, de 16 h a 19 h

Torn general: del 15 al 23 de setembre, de 16 h a 19 h

Ajuntament de Lliçà d’Amunt (dilluns, dimecres i dijous)

C. d’Anselm Clavé, 73

Tel  93 841 52 25

 Centre Cívic Palaudàries (dimarts)

C. del Segre, 62

 Tel. 93 864 60 10          

Si no vols perdre l’oportunitat 

d’aprendre i millorar el teu català, 

apunta-t’hi!

BALNARI.
f isioteràpia + estètica + benestar  + dietètica

C/Països catalans, 139  - T 938 607 472 - Lliçà d’Amunt

Ven a conocernos...  tu cuerpo lo agradecerá

Vàlid del 1 al 30 de setembre de 2010

HIGIENE CUTIS PERSONALITZADA 19€ 
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La perspectiva de gènere es va 
introduir a les polítiques 
locals com a conseqüència de 
la voluntat, sensibilitat i tre-
ball del personal tècnic de 
Serveis Socials. A l’any 2001 
s’elabora el primer Pla d’igual-
tat d’Oportunitats.
En aquests gairebé 10 anys de 
funcionament el Pla d’Igual-
tat ha suposat un impuls a la 
participació social i política 
de les dones i d’alguns homes 
i d’aquesta manera avançar en 
la construcció d’una ciutada-
nia més equitativa. Durant els 
tres últims anys el Pla ha 
comptat amb la incorporació 
d’una figura professional 
experta en temes de gènere. 
L’objectiu d’aquesta acció ha 
estat incorporar un nou perfil 

professional per tal de millo-
rar la capacitat de resposta 
davant dels reptes que suposa 
el desenvolupament de les 
pol í t iques  d’ igualtat  de 
gènere.
Des del Pla d’igualtat s’ofe-
reixen activitats a la ciutada-
nia que es poden agrupar en: 
activitats de formació, pro-
grames de prevenció de vio-
lència de gènere, sensibilitza-
ció i  commemoració de 
diades, assessorament i suport 
a les entitats de dones i asses-
sorament en temes d’igualtat i 
gènere a nivell municipal.
Des de 2008 fins a juny d’aquest 
any unes 2.206 persones (1848 
dones i  358 homes) han parti-
cipat en algunes de les activitats 
organitzades des del Pla d’Igual-

tat amb la col·laboració d’altres 
àrees municipals, entitats de 
dones, ciutadania i agents 
socials.
La mitjana de participació 
d’aquests dos últims anys ha 
estat de 700 persones per 
any (un 80%  de dones i  un  
30% de d’homes). En el pri-
mer semestre d’aquest 2010, 
693 persones (600 dones i 
93 homes) han participat en 
les diferents propostes orga-
nitzades des del Pla d’Igual-
tat.
Un altre aspecte que destacar 
es la part d’assessorament i 
atenció social a les dones.
A l’any 2003 es realitza el Pro-
grama d’atenció vers la vio-
lència de gènere de la Manco-
munitat de la Vall del Tenes i 

s’inaugura el Punt d’Assesso-
rament a Dones sobre Igual-
tat d’oportunitats (PADI) 
que compta amb servei 
d’atenció psicològica i social 
per a les dones del municipi i 
assessorament jurídic per a 
tots els municipis de la Vall 
del Tenes. En els últims anys 
el nombre de persones que 
s’han beneficiat d’aquests ser-
veis ha anat augmentant fins a 
trobar-nos amb gairebé unes 
200 per sones  per  any. 
D’aquestes consultes un per-
centatge molt ampli tenen a 
veure amb temes relacionats 
amb la parella i violència de 
gènere. La majoria de les per-
sones ateses tenen entre 20 i 
50 anys i són de nacionalitat 
espanyola.

Qualsevol persona pot adre-
çar-se personalment al Pla 
d’Igualtat (Plaça Rafael de 
Casanovas, 8 1er pis), trucar al 
93 841 52 25 ext. 327 o bé 
entrar a l’Espai Dona de la web 
de l’Ajuntament. A través de 
l’Espai Dona pots fer arribar 
els teus suggeriments, necessi-
tats o altres tipus de consultes 
més personals, que seran ateses 
amb absoluta confidencialitat.
Perquè creiem que els municipis 
han de ser construïts per homes 
i dones, des de la igualtat d’opor-
tunitats i l’exercici de la llibertat 
i la diversitat, es necessari fer 
visibles i reconèixer les aporta-
cions de les dones a la nostra 
societat així com implicar als 
homes en la construcció d’un 
nou model social.

Durant el mes de juliol el 
P l a  d ’ Igua l t a t ,  amb l a 
col·laboració de la regidoria 
de Participació i les entitats 
de dones del municipi, va 
organitzat  l’Escola d’Estiu 
als barris. Unes 60 persones  

van participar a les diverses 
activitats organitzades als 
centres cívics. 
L’objectiu d’aquesta proposta 
ha estat oferir tot un seguit 
d’activitats adreçades a totes les 
persones dels barris  per  impul-

sar la participació en activitats 
lúdiques i formatives. 
Es van realitzar tallers de 
relaxació, massatge infantil, 
bijuteria en Fimo, defensa 
personal femenina i mecàni-
ca bàsica per a dones.
A tots els tallers van participar 
una mitjana de 10 persones 
que van poder aprendre  coses 
molt pràctiques, des de com 
fer massatges als nadons fins a 
què fer davant un problema 
amb l’assegurança del cotxe.
En el marc d’aquesta progra-
mació també es va organitzar 
un cinefòrum a cada centre 
cívic amb la pel·lícula “Las 
mujeres de verdad tienen 
curvas”.

BENESTAR I FAMILIA

BENESTAR I FAMILIA

Èxit de la segona edició de 
l’Escola d’Estiu

Deu anys treballant per la igualtat entre dones i 
homes a Lliçà d’Amunt
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El Punt d’Assessorament per a 
Dones sobre Igualtat d’Oportu-
nitats (PADI) de l’Ajuntament 
posa en funcionament un “Tal-
ler de desenvolupament d’habi-
litats relacionals en la parella”, 
que començarà el 5 de novembre 
de 2010 i finalitzarà el 18 de 
març de 2011, i estarà dirigit 
per Esther Menéndez, psicòlo-
ga del PADI.
Durant 17 sessions, que tindran 
lloc els divendres, de 10.30 h a 
12.30 h, es treballarà el desen-
volupament d’habilitats perso-
nals i interpersonals, les estratè-

gies d’afrontament dels proble-
mes i conflictes, la gestió de 
l’estrès i l’adquisició de motiva-
ció; tot això, amb la finalitat 
que la relació de parella pugui 
ser un espai de creixement 
mutu.
El taller està obert a totes les 
persones empadronades al 
municipi que desitgin fer aquest 
treball intern, en el que és 
imprescindible la reflexió i la 
implicació personal, ja que l’eix 
conductor seran exercicis 
escrits, a partir dels quals s’in-
troduiran les explicacions per 

comprendre els temes tractats i 
el seu debat per part del grup. 
Es tracta d’un treball que fa 
cada persona amb si mateixa, 
adreçat tant a dones com a 
homes. No cal que vingui la 
parella, ni és necessari tenir 
parella en el moment actual, 
però sí haver tingut alguna 
relació estable al llarg de la 
vida.
Podeu aconseguir més informa-
ció i fer la inscripció trucant a 
l’Ajuntament al telèfon 93 841 
52 25, i demanant per Esther 
Menéndez.

BENESTAR I FAMILIA

Millorar la relació de 
parella
El PADI obre la inscripció per un taller en el que 

es treballarà la millora de la relació de parella.
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MEDI AMBIENT

Continuen les campanyes de medi ambient

Promoció del compostatge 

casolà

La cuina i el jardí de casa gene-
ren una quantitat molt impor-
tant de restes orgàniques que 
són reciclables. Tant les restes 
de menjar com les restes vege-
tals es poden transformar de 
manera controlada al nostre 
jardí, fent un adob excel·lent 
per a les nostres plantes i, si es 
fa adequadament, sense tenir 
problemes de males olors ni 
altres molèsties.
Des de fa quasi tres anys a 
Lliçà d’Amunt es recull la 
matèria orgànica mitjançant 
contenidors específics al car-
rer, i es transporta a una 
planta de compostatge també 
per fer-ne adob, però cal 
tenir en compte que és molt 
més sostenible i lògic poder 
fer-nos nosaltres mateixos 
l’adob amb els nostres resi-
dus orgànics, tal com havien 
fet sempre els nostres avant-
passats.

L’Ajuntament va iniciar fa 
dos anys un projecte de pro-
moció  de l  compostatge 
domèstic i continua oferint 
aquest projecte a totes les 
famílies que s’hi vulguin 
apuntar. Les famílies que s’hi 
apuntin rebran material, for-
mació i assessorament poste-
rior suficient per poder fer 
amb normalitat aquest pro-
cés natural d’aprofitament de 
les restes orgàniques de les 
nostres llars.
Entre els avantatges del com-
postatge domèstic també figu-
ra la bonificació d’un 10% de 
la taxa de residus.
Els interessats i interessades 
podeu adreçar-vos a l’Ajunta-
ment pels mitjans habituals 
(Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
correu electrònic o web www.
llicamunt.cat) per tal d’apun-
tar-vos al projecte, i propera-
ment ens posarem en contacte 
amb vosaltres per informar-
vos de com es desenvoluparà.

Subvenció d’identificació 

d’animals de companyia

Tots els propietaris de gossos i 
gats estan obligats a tenir els 
seus animals identificats. 
L’Ajuntament ha realitzat 
diverses campanyes de sub-

venció d’aquesta identificació 
per tal de facilitar el compli-
ment de la normativa i, sobre-
tot, evitar l’abandonament 
d’animals de companyia.
Fins a finals d’any podreu 
identificar amb microxip els 

vostres animals a un preu infe-
rior al normal. Si voleu gaudir 
d’aquesta campanya heu de 
dirigir-vos a l’OAC amb la car-
tilla sanitària de la vostra mas-
cota per tal que us informin  
de les condicions. 

IMATGE D’UN COMPOSTADOR
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A l’Informa’t de juny s’infor-
mava que l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt va iniciar mesos 
enrere un projecte sobre un 
banc de terres. El propòsit 
d’aquest pla era dinamitzar el 
camp lliçanenc i que les terres 
ermes passessin a ser produc-
tives. Seguint el projecte de 
Carta del Paisatge, la iniciativa 
respon a l’objectiu de mante-
nir les característiques paisa-
tgístiques del nostre territori 
durant molt de temps.
En reunions amb membres del 
sector agrícola, s’inicià la iden-
tificació de les diferents 
parcel·les agrícoles per tenir 
coneixement sobre qui culti-

vava cadascuna d’elles. I, per 
altra banda, també es van reco-
nèixer les diferents parcel·les 
ermes que podrien ser culti-
vades per persones interes-
sades. Tenint en compte que 
els terrenys de regadiu estan 
explotats i només resten terres 
de secà la seva possible sortida 
productiva es presentava força 
complicada. 
Tot i això, recentment s’ha 
signat un contracte d’arren-
dament rústic entre un pro-
pietari i un petit empresari 
interessat en el cultiu de 
plantes aromàtiques i encens 
naturals, perquè li cedeixin 
els terrenys i desenvolupar la 

seva activitat productiva. El 
contracte es va signar a l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt el 
passat 30 de juliol. D’aquesta 
manera s’ha aconseguit donar 

suport a una persona en la 
seva activitat productiva i, a la 
vegada, fer possible que una 
parcel·la erma torni a ser pro-
ductiva. 

Una vegada tancat aquest pri-
mer acord, des de l’Ajunta-
ment es vol convidar a totes 
aquelles persones interessades 
en treballar la terra, a posar-se 
en contacte amb el consistori 
per així posar-los en contacte 
amb aquelles altres persones 
que cedeixin les seves parcel·les 
per ser treballades. Si disposeu 
de terres ermes i no sabeu què 
fer-ne, ni quin ús donar-hi, 
contacteu amb nosaltres i 
entre tots trobarem una solu-
ció que satisfaci totes les parts.
Podeu contactar amb Max 
Mansanet o Xavier Junqueras, 
a través del telèfon de l’Ajun-
tament (93 841 52 25). 

A final de curs, com ja és habi-
tual en els darrers anys, els 
centres cívics van celebrar les 
festes de cloenda d’activitats. A 
Ca l’Artigues la festa va tenir 
lloc el 18 de juny i va iniciar-se 
amb una obra de teatre que van 
preparar els nens i nenes de l’es-
pai de dinamització infantil 
“dimartsjocs”. L’Alcalde, Ignasi 
Simón, va fer entrega de 
diplomes a tots els nens i nenes 
que participen en aquesta acti-
vitat. A continuació la regidora 
de Participació Ciutadana, 
Neus Rius, donà les gràcies a 
totes les persones que fan pos-
sible que l’equipament tingui 
vida dia rere dia durant tot el 
curs i de manera especial va 
voler donar les gràcies a les per-
sones que dirigeixen activitats 
de manera voluntària: Gloria 
Fuentes del grup de sevillanes, 
Carmen Armenteros del grup 
de puntes de coixí i Josefina 

Hernández del  projecte 
“dimartsjocs”. Després d’un 
berenar ofert a tots els assis-
tents, els dos grups de hip-hop 
del projecte Espai Obert van 
tenir l’oportunitat de demos-
trar el que han après durant tot 
el curs. Durant tota la tarda es 
van poder visitar les exposi-
cions dels treballs fets pels 
grups de puntes de coixí i pat-
chwork. La festa va acabar amb 
el nombrós grup de sevillanes, 
que van fer diferents balls. 
Dues setmanes més tard, el dia 
2 de juliol, es va fer la cloenda al 
centre cívic Palaudàries. La festa 
va començar a les 6 de la tarda 
amb la benvinguda a tots els 
assistents i participants per part 
de la regidora i l’entrega d’obse-
quis a càrrec de l’Alcalde a quatre 
col·laboradores especials: Rufi-
na Sotoca, Carmen Pérez i Pilar 
Ordoñez dels grups de ganxet i 
punt de creu i Isabel Rodero que 

dirigeix l’activitat de quadres 
3D. A continuació va tenir lloc 
el berenar i a un quart de vuit 
van començar les diferents exhi-
bicions: gimnàstica de manteni-
ment, tai-txi, dansa del ventre i 
salsa. Durant la festa els assis-
tents van poder visitar les expo-
sicions de punt de creu i ganxet, 
quadres 3D, pintura a l’oli (tant 
del grup d’adults com del grup 
infantil). També l’associació 
Amunt Dones va ensenyar els 
seus treballs artesanals de bijute-
ria en argila polimèrica o fimo 
(collarets, arracades, anells...) 
fets per diferents alumnes que 
participen als tallers organitzats 
per aquesta entitat. L’Associació 
de Veïns de Can Roure també va 
col·laborar en la festa organit-
zant un bar al vestíbul de l’equi-
pament. 
El grup de salsa cubana va donar 
el punt i final de la festa animant 
i convidant a ballar a tothom.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Primers resultats del projecte del Banc de Terres

Els centres cívics municipals van celebrar les 
festes de cloenda d’activitats
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Setembre de 2010016 > Notícies de l’Ajuntament  

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 
Grup A.  Dilluns, dimecres i divendres 

de 8.30 h a 9.30 h
Grup B.  Dilluns, dimecres i divendres 

de 9.30 h a 10.30 h
Grup C.  Dilluns, dimecres i divendres 

de 10.30 h a 11.30 h
Grup D. Dimarts i dijous de 8.45 h a 9.45 h
Grup E. Dimarts i dijous de 9.45 h a 10.45 h

15 euros/mes si es fan 3 dies a la setmana
10 euros/mes si es fan 2 dies a la setmana
Aquesta quota es cobra durant tots els mesos de 
l’any (prorrateig)
Gratuït per les persones majors de 60 anys 
empadronades al municipi.
Activitat exclusiva per veïns/es del municipi.

PILATES
Dilluns i dimecres de 15 h a 16 h. 20 euros/mes

CARDIOTONO
Dilluns i dimecres de 16 h a 17 h. 20 euros/mes

TAI-TXI
Dimarts de 17 h a 18.15 h. 15 euros/mes

ESPAI OBERT. BATUKA
Dimarts de 18.30 h a 19.30 h. Gratuït

ESPAI OBERT. TECKTONIC
Dimarts de 19.30 h a 20.30 h. Gratuït

SALSA CUBANA. NIVELL BÀSIC
Dijous de 20.30 h a 21.30 h. 10 euros/mes

DANSA DEL VENTRE. NIVELL AVANÇAT
Divendres de 19 h a 20.30 h. 20 euros/mes

DANSA DEL VENTRE. NIVELL BÀSIC
Divendres de 20.30 h a 22 h. 20 euros/mes

ESCOLA D’ADULTS – ALFABETITZACIÓ
Dimarts de 15 h a 16 h i divendres de 16.30 h 
a 18 h. 6 euros/mes

CURSOS TRIMESTRALS D’INFORMÀTICA
Divendres d’11.30 h a 13 h. Gratuït

CURSOS DE CATALÀ 
Dilluns i dimecres de 19.30 h a 21 h
Organitzats des del CNL - Consorci per a la 
normalització lingüística

ANGLÈS. NIVELL INICIAL
Divendres de 18 h a 19.30 h. 20 euros/mes 

QUADRES 3D I MANUALITATS
Dijous de 16.30 h a 18.30 h. Gratuït
(cal pagar el material)

GANXET I PUNT DE CREU
Dilluns de 16 h a 18 h. Gratuït

GANXET I PUNT DE CREU
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 19 h. Gratuït

PINTURA A L’OLI ADULTS
Dimarts de 17 h a 19 h. 15 euros/mes 

PINTURA A L’OLI  INFANTIL
Dimecres de 17 h a 18.30 h. 15 euros/mes 

Us agradaria fer alguna altre activitat? 
Veniu als centres cívics i feu-nos la proposta !!!

No saps si apuntar-te? dubtes de si t’agradarà l’activitat? 

C. Ribera d’Ebre, 81 - 08186 Lliçà d’Amunt - 93 860 73 50
cc.calartigues@llicamunt.cat - horari de 16h a 22h

C. Segre, 65 - 08186 Lliçà d’Amunt - 93 864 60 10 - 
cc.palaudaries@llicamunt.cat - horari de 16h a 22h

GIMNÀSTICA MANTENIMENT 
Grup A.  Dilluns, dimecres i divendres 

de 16 h a 17 h
Grup B.  Dilluns, dimecres i divendres 

de 17 h a 18 h
Grup C. Dimarts i dijous de 16 h a 17 h

15 euros/mes si es fan 3 dies a la setmana
10 euros/mes si es fan 2 dies a la setmana
Aquesta quota es cobra durant tots els mesos de 
l’any (prorrateig)
Gratuït per a les persones majors de 60 anys 
empadronades al municipi.
Activitat exclusiva per veïns/es del municipi.

GAC. Glutis – abdominals - cames
Dilluns i dimecres de 15 h a 16 h
20 euros/mes

CARDIOTONO
Dimarts i dijous de 15 h a 16 h. 20 euros/mes

PILATES
Dimarts de 20.30 h a 21.30 h. 10 euros/mes

TONIFICACIÓ
Dimarts i dijous de 19.30 h a 20.30 h
20 euros/mes

IOGA
Dijous de 20.30 h a 22 h. 18 euros/mes

SEVILLANES. GRUP INICIAL I AVANÇAT
Dijous de 17 h a 18.30 h. 18 euros/mes

ESPAI DE DINAMITZACIÓ INFANTIL – 
LUDOTECA 
DIMARTSJOCS
Dimarts de 17 h a18.30 h. Gratuït

ESPAI OBERT. PERCUSSIÓ / REPÀS ESCOLAR
Dilluns de 18 h a 20 h. Gratuït

ESPAI OBERT. HIP-HOP
Divendres de 18 h a 20 h. Gratuït

ESCOLA D’ADULTS – ALFABETITZACIÓ
Dimarts i divendres de 15 h a 16 h, dimecres de 
15 h a 16.30 h. 6 euros/mes

CURSOS TRIMESTRALS D’INFORMÀTICA
Dimarts de 9.30 h a 11 h. Gratuït

PATCHWORK
Dimecres de 10 h a 12 h. 18 euros/mes

CATALÀ. NIVELL INICIAL
Dimarts de 18.30 h a 19.30 h. Gratuït

PUNTES DE COIXÍ. ESPAI 
D’ AUTOAPRENENTATGE
Dimarts de 16.30 h a 19 h. Gratuït

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES

DATES INSCRIPCIONS I INICI D’ACTIVITATS
• Les inscripcions es faran de l’1 al 9 de setembre de 2010 als centres cívics
• Les activitats començaran el dilluns 13 de setembre de 2010

NORMES DE FUNCIONAMENT
•  La inscripció a les activitats no es formalitzarà fins que no s’entregui el full d’inscripció juntament 

amb el comprovant de pagament al dinamitzador/a del centre cívic. Per tant això és imprescindible 
per a començar l’activitat.

•  Les classes d’activitat física dirigides (pilates, dansa del ventre, ioga, GAC, tonificació, cardiotono, 
tai-txi...) hauran de tenir un mínim de 6 persones perquè es puguin realitzar. Quan no es compleixi 
aquest mínim es deixaran de realitzar.

•  La quota mensual de les activitats correspon a mesos naturals i en cap cas al número d’hores 
realitzades d’activitat. 

• Els pagaments s’efectuaran trimestralment. 
•  Sempre que un usuari/ària deixi de fer una activitat ho haurà de comunicar al dinamitzador/a i 

omplir la fitxa de baixa corresponent.

Entregant aquest cupó al dinamitzador/a podràs 
assistir gratuïtament a una de les classes de: Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Centre Cívic Ca l’Artigues Centre Cívic Palaudàries

 GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT

GAC

PILATES

DANSA DEL VENTRE

IOGA

CARDIOTONO

TONIFICACIÓ

TAI-TXI
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CRÒNICA DEL PLE 
ORDINARI DEL 22 DE 
JULIOL

1. Pressa de possessió de la nova regi-

dora Núria Santacana

Després de la dimissió de l’anterior regi-
dor de CiU, Eduard Vadillo, per motius 
professionals, Núria Santacana i Vidal 
va prometre el càrrec de regidora de les 
àrees de Joventut i Habitatge. El tinent 
d’alcalde de CiU, Pere Grau, va presen-
tar la nova regidora i va agrair-li la seva 
presència a l’equip de govern. Va destacar 
la seva joventut i les seves inquietuds i 
ganes de treballar pel poble i la va encorat-
jar i animar en el seu inici com a regidora.
Núria Santacana, després de prometre el 
càrrec, va agraïr a tothom el recolzament 
rebut i es va mostrar molt emocionada i 
amb molta il·lusió pel nou càrrec i per 
començar a treballar per Lliçà d’Amunt.

2. Aprovació de l’acta anterior

UNANIMITAT

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

4. Resolució d’al·legacions i aprovació 

definitiva de modificacions pressu-

postàries.

Joaquim Ferriol va manifestar que con-
siderava que les al·legacions presentades 
pel seu grup no s’havien contestat. Va 
dir que en la liquidació de pressupost 
es va reconèixer un romanent de tre-
soreria que ve donat de l’aprofitament 
de Mango. L’aprofitament de Mango, 
segons Ferriol, té un tractament legal 
determinat i un objectiu concret que és 
l’augment i la millora del sòl i l’habitatge. 
ERC va al·legar que aquests diners no es 
destinaven a aquest objectiu sinó a inver-
sions habituals i que no estaven de cap 
manera justificades. Ferriol va afegir que 
s’han venut parcel·les per valor de 3,5 
milions d’euros i aquests ingressos resul-
tants no es destinen al que estipula la llei 
i que a l’informe d’intervenció s’ha justi-
ficat que tot va a inversions.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va 
respondre que el 10% d’aprofitament 
mig d’aquests ingressos es destina a sòl i 
habitatge, però quan aquest percentatge 
d’aprofitament prové de la implantació 
d’un àmbit industrial, els ingressos resul-
tants es poden dedicar a inversions i és 
per això que és correcta la inversió que 
es planteja.
L’Alcalde va aclarir que a l’informe 
d’intervenció queda clar que la inversió 
és correcta.

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
ICV: EN CONTRA

5. Aprovació inicial de modificacions 

pressupostàries.

Ferriol va dir que per coherència ERC 
votaria en contra perquè consideren que 
d’on surten aquests diners és d’un roma-
nent que han qüestionat des del primer 
dia. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que 
volia explicar que les modificacions de 
crèdits es feien perquè l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt s’ha presentat a 
unes subvencions del Departament 
de Treball per uns plans d’ocupació 
extraordinaris i han concedit al con-
sistori que 23 persones puguin tre-
ballar al municipi durant sis mesos 
per l’Ajuntament. Simón va explicar 
que havien presentat com a projectes 
l’enllumenat de Can Farell i dos pro-
jectes per canviar tota la instal·lació 
d’aigua freda i calenta al Pavelló 
Municipal i al Camp de Futbol per evi-
tar, segons un informe, possibles casos 
de legionel·losi.

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
ICV: EN CONTRA

6. Aprovació dels Comptes Generals 

de 2009

Quim Ferriol va voler fer l’anotació 
que com a novetat aquest any hi 
ha una auditoria que diu que els 
cobraments de Mango, els 3,5 
milions d’euros, han estat considerat 
ingressos, contradient l’informe de 
l’Interventor. Entenem que el tema 
d’aquests diners és complicat perquè 
aquest tipus d’ingressos no són habi-
tuals en un ajuntament però el sentit 
comú diu que fins que això no estigui 
plenament consolidat no es pot con-
siderar com un ingrés cert. Ferriol va 
apuntar que seria prudent no incloure 
aquests diners als ingressos, sinó com 
a fiança, fins que la reparcel·lació no 
estigui aprovada perquè podríem tro-
bar-nos que potser s’haurien de tornar 
els diners si Urbanisme diu que no 
aprova la reparcel·lació, aquests diners 
no es podrien cobrar i es desquadra-
rien tots els comptes municipals. 
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, 
va explicar que en aquests moments la 
reparcel·lació està en exposició pública. 
L’exercici de reparcel·lació estipula que dins 
d’aquest exercici, seguint els criteris jurí-
dics que han estat contínuament seguint 
aquest procés, s’articula que cal fer una 
valoració del sòl. Aquesta valoració està feta 
i acceptada i a partir d’aquí l’Ajuntament 
rep l’import econòmic, segons un con-
veni establert, dins del mateix procés de 
reparcel·lació. Probablement d’aquí a un 
mes i mig això estigui ja definitivament 
aprovat, així que com a exercici contable no 
estem fent cap irregularitat.

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
ICV: EN CONTRA

7. Establiment del servei de mercat 

i adjudicació de la concessió a 

l’Empresa Municipal d’Obres.

L’Alcalde, Ignasi Simón,va explicar en 
aquest punt que es tracta que un cop 
que el terreny passa a ser municipal es 
dóna la concessió a l’Empresa Municipal 
d’Obres perquè pugui tirar endavant tot 
el relatiu al mercat municipal i als locals 
comercials que l’envolten.
Joaquim Ferriol, d’ERC, va comentar 
que el primer acord referent al mercat 
municipal com a servei d’equipament 
es feia en el dia del Ple, amb data 22 
de juliol de 2010, quan al consell 
d’administració de l’EMO a l’octubre 
de 2008 es treu la concessió i licitació de 
l’explotació del mercat municipal.
Al 2009 es va fer un recurs que deia que 
la titularitat del sòl d’un equipament 
públic havia de ser de l’ajuntament i no 
de l’EMO, que l’ajuntament ha d’establir 
el servei públic de mercat i no l’EMO, 
que la concessió l’ha de fer l’Ajuntament 
i no l’EMO, que el projecte havia de ser 
aprovat pel Ple i això es va desestimar. 
També es deia que l’ús principal és un 
equipament comercial, no un equipa-
ment públic i tampoc se’ns ha contestat 
i que l’obra s’havia començat abans de 
l’aprovació del projecte.
Ara el que s’està intentant és regularitzar una 
cosa que es va fer malament fa dos anys.
Ferriol va afegir que estem par-
lant d’una concessió a 40 anys a 
una empresa privada i això s’hauria 
d’haver fet per Ple municipal sempre, 
es va fer d’aquesta manera i no sabem 
per què i es va fer malament des d’un 
principi.  Hi ha un punt que no està 
resolt i és fins a quin punt un super-
mercat és un equipament públic, no 
se’ns ha contestat a aquesta qües-
tió. Hi ha un últim punt que és la 
modificació del pla d’equipaments 
argumentant que s’havia de mante-
nir una zona forestal i aquesta zona 
forestal no s’ha respectat. Des d’ERC 
considerem que tot està mal fet. El 
regidor d’urbanisme, Pere Grau, va 
respondre que el que s’havia fet era 
aplicar un criteri d’eficàcia adminis-
trativa, on tot acaba on ha d’acabar. 
Aquest procés es va fer així per agi-
litzar-ho tot, per rapidesa, per poder 
oferir quan abans millor un servei 
demandat en aquest àmbit territo-
rial, un àmbit necessitat de creació 
de serveis públics creant centrali-
tats i evitant desplaçaments. Des de 
l’equip de govern estem contents dels 
resultats, s’han assolit les deman-
des que hi havia al barri. En aquests 
casos s’ha de tenir en compte els cri-
teris d’eficàcia administrativa per tal 

d’incrementar els serveis i evitar des-
plaçaments innecessaris.
Francisco León, d’ICV, es va mostrar 
content pel nou equipament perquè ha 
vingut a cobrir una demanda del barri.

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
ICV: A FAVOR

8. Ratificació del decret de retribucions 

del personal de l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
ICV: EN CONTRA

9. Acceptació de subvencions per a les 

escoles bressol municipals

UNANIMITAT

10.Nomenament de Jutge de Pau titular

UNANIMITAT

11.Creació de fitxers amb dades de 

caràcter personal de l’Ajuntament de 

Lliçà d’Amunt

UNANIMITAT

12.Designació de les festes locals per a 

l’any 2011

UNANIMITAT

13.Afers urgents

No n’hi va haver

14. Mocions

14.1  Moció de resposta a la sentència del 
Tribunal Constitucional espanyol 
contra l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya per la qual es declara Lliçà 
d’Amunt moralment exclòs de l’Àmbit 
de la Constitució Espanyola, presenta-
da per Lliçà d’Amunt Decideix.

PSC: EN CONTRA
CIU:  A FAVOR
PP: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
ICV: A FAVOR

14.2  Moció en defensa de l’Estatut de 
Catalunya que presenta el Partit 
dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal (PSC-PM).

PSC: A FAVOR
CIU:  A FAVOR
PP: EN CONTRA
ERC: ABSTENCIÓ
ICV: A FAVOR

14.3  Moció del Partit Popular de 
Catalunya als posicionaments con-
traris a la sentència de l’Estatut.

PSC: EN CONTRA
CIU:  EN CONTRA
PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
ICV: EN CONTRA

15.Preguntes

ERC va formular preguntes relatives 
a la cursa de BTT i el coneixement del 
recorregut per part dels veïns, sobre la 
valoració dels resultats obtinguts en 
les accions de participació al POUM, 
sobre els Consells Sectorials i Consell del 
Poble, sobre la realització d’Audiències 
públiques i sobre la festa de primavera 
d’Homenatge a la Vellesa.

CRÒNICA DEL PLE

Núria Santacana i Vidal, 
nova regidora de l’equip 

de govern

Aquesta jove de 23 anys és des del 
passat Ple la nova regidora de CiU 
a l’equip de govern, en substitució 
d’Eduard Vadillo que va deixar el 
seu càrrec per motius professionals.
Núria Santacana i Vidal és Llicen-
ciada en Psicopedagogia i Diplomada 
com a Mestra d’Educació Especial.
Al 2008 va ser la candidata núm. 
20 de les llistes de CiU per les 

eleccions Generals de les Corts 
Espanyoles i al 2007, candidata 
núm. 5 de les llistes de CiU per a 
les eleccions municipals de Lliçà 
d’Amunt.
Des del 2007 és presidenta d’ UDC 
de la Delegació local de Lliçà 
d’Amunt i Vicepresidenta de la 
Federació local de CiU de Lliçà 
d’Amunt.
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La secció local de Convergència i 
Unió de Lliçà d´Amunt vol fer palès 
el seu agraïment a totes les persones 
de Lliçà que assistiren a la gran mani-
festació de dissabte 10 de juliol, així 
com a tots els ciutadans i ciutadanes 
vinguts  d’arreu del país. L’altíssima 
participació desbordà totes les expec-
tatives, arribant a col·lapsar el centre 
de Barcelona en un dels dies mes 
calorosos de l’any. 
Destacà en tot moment l’esperit fes-
tiu i democràtic, com també el fet 
intergeneracional, aplegant a famílies 
senceres. Si la manifestació de l’Onze 
de Setembre de 1977 de Barcelona 
fou vital per l’autogovern, la gran 
manifestació del proppassat dissabte, 
tant sols pot qualificar-se d’històrica, 
reunint a milers d’assistents sota el 
lema “Som una nació, nosaltres deci-
dim”. Aquest acte en defensa de la 
dignitat nacional del nostre país mar-
carà una nova etapa en el procés de 
recuperació de l’autogovern i de les 
llibertats nacionals, fonamentada en 
el dret inal·lienable de tots els pobles 
a decidir lliurement sobre el seu futur 
col·lectiu.
Volem agrair l’esforç d’Òmnium 
Cultural i de tots els voluntaris i 
voluntàries que feren possible aquest 
èxit col·lectiu sense precedents, com 
també tots els actes de suport, espe-
cialment els d´Euskadi, Washington, 
Berlín, Londres i Buenos Aires. El 
Parlament de Catalunya ha de reflexar 
la unitat mostrada en la gran manifes-
tació, i no deixar-se endur per lluites 
partidistes, cal que els partits catala-
nistes favorables a l’Estatut busquin 
allò que els uneix, sense retrets ni 
recels, per nosaltres no serà.
És hora de tornar a fer País, de tots i 
per a tots i d’explorar nous camins. La 
sentència del Tribunal Constitucio-
nal espanyol, dinamitant els aspectes 
essencials de l’Estatut i la voluntat 
popular, que l’aprovà en referèndum, 
ha de servir perquè la gent obri els ulls 
i no caigui en vells paranys de paraules 
amables i fets descarnats, com l’es-
poli fiscal.  Avui som més forts, digui 
el que digui el Tribunal Constitucio-
nal espanyol, el ressò a la premsa 
internacional ha estat notable. Com 
digué Martí i Pol “tot està per fer i tot 
és possible”, moltes gràcies a tothom 
i enhorabona.

El Ministerio de Fomento ha tret a 
exposició pública l’Estudi Informatiu 
del 4t Cinturó. De manera que hem 
tingut el mes d’agost –quan la majoria 
de la gent està de vacances, i els ajun-
taments també– per llegir i analitzar 
els 2.800 folis que conté i presentar 
al·legacions. Aquí podem veure, un 
cop més, aquesta manera de fer en la 
presentació de projectes, dificultant al 
màxim la participació ciutadana, bus-
cant sempre l’efecte electoral (a les 
portes de les eleccions al Parlament) i 
saltant-se algun tràmit reglamentari 
(no s’ha fet el tràmit de consultes 
ambientals a què obliga la Llei en 
aquests casos).
Pel que fa al traçat proposat, es tracta 
aproximadament de l’antic traçat 
HERCE (el projecte preferit de PSOE 
i CiU), de manera que el nostre muni-
cipi es veu afectat de ple, travessat en 
diagonal d’oest a est. Així, el 4C entra 
pels barris de Can Rovira i Can Fal-
guera (a Palau), travessa tot el bosc de 
Palaudàries, envolta totalment Ca 
l’Artigues pel nord, travessa el torrent 
de Can Bosc cap a Pineda Feu fins a la 
vora de Can Pujal, travessa la plana 
del Tenes amb un talús de 5 metres 
d’altura, formant una barrera davant 
del Pinar i la Cruïlla, i surt del muni-
cipi per Santa Justa. Realment, el 
pitjor traçat que es podia esperar per a 
Lliçà d’Amunt.
El Grup d’ERC ja hem denunciat 
moltes vegades els greus impactes que 
pot ocasionar la construcció d’aquesta 
infraestructura en el Vallès, tant si 
passa un tros més amunt o més avall, 
però és que a sobre suposa fer una 
inversió multimilionària de 400 
milions d’euros en una obra que no 
resol els problemes de mobilitat del 
Vallès. Hi ha moltes obres que millo-
rarien el trànsit que serien més efec-
tives i econòmiques que aquesta auto-
pista.
Però encara hi som a temps d’aturar 
aquesta bestiesa. Això només és el 
principi, només és la informació 
pública de l’Estudi del projecte; entre 
això i la seva construcció fa la impres-
sió de què hi pot haver molt de temps 
pel mig. Tenim possibilitats d’oposar-
nos-hi i unes quantes eleccions a la 
vista. Molt de compte, doncs, a qui 
votem si és que volem aturar aquest 
projecte tan irracional!

Aquí pot inserir la seva publicitat 

Estatut i Coherència.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya és la 
norma legislativa bàsica. Es el marc legal 
que defineix drets i deures, descriu les ins-
titucions catalanes, les seves competències i 
relació amb l’Estat, i el finançament 
autonòmic.
El passat 28 de juny el Tribunal Constitucio-
nal va emetre la sentència sobre l’Estatut de 
Catalunya en resposta als recursos d’incons-
titucionalitat presentats pel PP, suposant així 
una retallada greu i una vulneració de les 
voluntats de la ciutadania de Catalunya.
Volem constatar que considerem el TC 
com un òrgan deslegitimat i desautoritzat 
per tenir la meitat dels seus membres pen-
dents de renovació i que ha trigat quatre 
anys en emetre una sentència, que mereix 
una resposta cívica de manera unitària i 
ferma de la societat civil i de les formacions 
polítiques. 
D’altra banda, la nostra coalició ICV-
EUiA volem revalidar el nostre compromís 
amb la coherència política en totes les 
nostres actuacions, articles, comunicats, 
així com els nostres compromisos electo-
rals, tant a nivell municipal com autonò-
mic, estatal o europeu. 
Volem recordar-ho a tothom, perquè altres 
formacions polítiques no poden presumir 
del mateix tret característic. Al nostre poble 
vivim governats per tres partits que han 
mantingut postures diferents i contradic-
tòries vers el nostre Estatut. 
Per una banda tenim al PSC, que aprofiten 
la seva “centralitat política” per pactar amb 
uns o altres segons convingui (mirem Lliçà 
d’Amunt o el País Basc), o fins i tot quan 
governen sols (com ZP) es fan dir “d’es-
querres” però després retallen drets a 
funcionaris públics, treballadors, pensio-
nistes, i decreten una reforma laboral a 
mida dels mercats i grans capitalistes. His-
tòricament a Lliçà no han sigut gaire d’es-
querres que diguem.
D’altra banda tenim a CiU, la dreta conser-
vadora catalana, disposada a omplir els seus 
discursos de catalanitat, aquests del “canvi”, 
aquests que van pactar amb ZP un Estatut 
“light” per fer sortir a la foto l’Artur Mas, 
qui esdevindrà segurament el candidat del 
4%...
Finalment tenim al PP; són tan democrà-
tics que no han respectat la votació del 
poble de Catalunya, són els què han 
convertit els catalans en l’enemic per 
alguns, els que han presentat el recurs, són 
aquells que ens acusen d’insolidaris, que 
reflexen els interessos d’uns privilegiats, i 
que defensen una Constitució que creuen 
inalterable i sagrada. Algú recorda què van 
votar els d’Alianza Popular el 6 de desembre 
de 1978?
Quin resultat podem esperar d’un “trident” 
com aquest? Lliçà d’Amunt es mereix més!

El passat 31 de juliol, en plenes 
vacances d’estiu i sense consultes prè-
vies amb els ajuntaments afectats, va 
sortir publicat al BOE el traçat defini-
tiu, entre Terrassa i Granollers, del 
quart cinturó. Un traçat que ens afec-
ta de ple trinxant d’est a oest la part 
nord del nostre municipi. 

Lliçà d’Amunt es mereix més. Estem 
emprenyats per com s’han fet les 
coses, i alhora sorpresos pel traçat 
definitiu que ens proposen al seu pas 
per Lliçà d’Amunt i del qual només 
podem dir que ens hi oposem total-
ment. Farem el que calgui, conjunta-
ment amb la ciutadania i la resta de 
forces polítiques del nostre poble, per-
què aquesta proposta no prosperi. 

Aquesta autovia està catalogada com a 
eix d’alta densitat de trànsit. En 
conseqüència, deixa sense efectes l’es-
forç de preservació de l’entorn natural 
i els corredors biològics que intentem 
recollir en la revisió del POUM. L’es-
tudi de projecte que se’ns presenta tira 
pel terra allò que estem planificant 
pels propers 20 anys i també contra-
diu la filosofia del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, que fa 
només dos dies es va aprovar i que 
defensa també, a capa i espasa, la pre-
servació dels espais naturals. 

El primer que hem fet és demanar al 
Govern central i a l’autonòmic un 
aplaçament en els terminis de presen-
tació de les al·legacions que ara acaben 
el 9 de setembre pels particulars i el 9 
d’octubre per les Administracions 
públiques locals. Pensem, des del 
PSC, que aquesta protesta ha d’estar 
acordada amb tot el vano de represen-
tació política municipal, encara que 
sabem que algunes forces polítiques 
ho aprofitaran per fer demagògia 
barata i treure rèdits partidistes. 

Entre tots plegats hem de ser capaços 
de fer front i proposar alternatives al 
traçat que ens volen imposar. D’aquí 
la crida que fem altra vegada a tots els 
representants a l’Ajuntament i a la 
ciutadania, per posar-nos a treballar 
de manera immediata en la resposta 
col·lectiva, argumentada però contun-
dent, que s’ha de donar. Només tenim 
fins el 9 d’octubre si no ens accepten 
el termini d’un mes i mig més de pròr-
roga que hem sol·licitat. 

Declaració del Partit Popular de Cata-
lunya, alternativa als posicionaments 
contraris a la sentència de l’Estatut. 

La democràcia exigeix el respecte 
escrupolós de l’Estat de Dret i de la 
Constitució. Totes les controvèrsies 
polítiques han de respectar les regles 
del joc democràtic que són la garantia 
de les nostres llibertats. Fora del marc 
constitucional no ha hi cap alternativa 
democràtica. 

En aquest procés, no hi ha vencedors 
ni vençuts, només guanya la democrà-
cia i l’Estat de Dret que són valors de 
tots els demòcrates.

El Tribunal Constitucional ha emès el 
seu judici sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. Tots els demòcrates, 
amb independència de les postures 
defensades fins avui sobre la matèria 
objecte d’aquesta resolució, tenen el 
deure i la responsabilitat ètica de 
reconèixer que no hi ha legitimitat 
democràtica al marge de la Constitu-
ció i que, aquesta, determina que és el 
Tribunal Constitucional qui interpre-
ta les lleis, inclosa una llei tant impor-
tant com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.

Amb la resolució, el Tribunal Consti-
tucional garanteix les llibertats dels 
catalans i un Estatut plenament cons-
titucional.

Davant de la greu situació econòmica 
que pateix el país, fem una crida a la 
responsabilitat de tots els partits i ins-
titucions públiques, per concentrar els 
esforços en donar resposta a una crisi 
econòmica que ha deixat sense feina a 
centenars de milers de catalans. Ara no 
és el moment de generar enfronta-
ments institucionals sinó d’abocar-nos 
a que Catalunya torni a ser una econo-
mia generadora d’ocupació.

Reclamem el desenvolupament lleial 
de l’Estatut, ara plenament constitu-
cional, per part dels governs espanyol 
i català, i el compliment de la sentèn-
cia per part de tots.

Encoratgem a tots els partits demo-
cràtics, tant a Catalunya com al con-
junt d’Espanya, a donar per tancat el 
debat sobre la constitucionalitat de 
l’Estatut i a centrar-nos en els proble-
mes reals dels ciutadans com són la 
creació de llocs de treball, la seguretat, 
la immigració, l’educació, la sanitat, el 
manteniment de les pensions, etc.

Grups Municipals

OPINIÓ
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 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 impres-

cindible 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 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.
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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 10-11 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 

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.

I dissabte, on anireu? Al Formigueig, és clar ...
S’ha acabat l’estiu. 
Estem tristos, avorrits, hem 
d’anar a treballar, tornar al 
cole... no sabem què fer ni 
on anar i de cop recordeu 
amb alegria.. .  s i  és Festa 
Major !  s i  fan e l  Formi-
gueig!
Amics, anar, el que es diu 
anar, podeu anar on vulgueu, 
però la Comissió de Festes us 
assegura una tarda de diver-
sió familiar amb el FORMI-
GUEIG de la Festa Major i 
segur que no us ho voldreu 
perdre, oi?

Aquest ja serà el tercer any 
consecutiu que passem una 
bona estona fent una Gimca-
na de proves senzilles però 
entretingudes amb l’única 
esperança que tots plegats 
desconnectem dels problemes 
i ens divertim junts.  
Cada temporada el Formi-
gueig ha funcionat millor: 
més gent, més rialles, més 
aigua... i enguany tenim pre-
parades unes quantes coses 
molt prometedores que no us 
desvetllaré ara, haureu de 
venir a conèixer-les   ;-P

És per això que repetirem festa 
al Pinar de la Riera, el lloc 
ideal, on no fa fred ni calor.  
El dia 11 de setembre comen-
çarem l’activitat a les 17:30 
tot i que hauríeu d’inscriure-
us una estoneta abans, a partir 
de les 17:00. La Gimcana 
durarà aproximadament un 
parell d’hores.
Ja sabeu que la Comissió de 
Festes som una entitat apolí-
tica oberta a tothom on uns 
quants voluntaris eixelebrats 
amb ganes de festa intentem 
col·laborar potenciant les 

diferents festes del nostre 
poble. El Formigueig és el dia 
perfecte perquè ens conegueu, 
passeu una bona estona i si ho 
voleu, decidiu afegir-vos al 
grup per a la preparació de 
properes activitats.
Podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres al bloc www.
lacomissio.blogspot.com  on 
anirem informant de les nove-
tats del 3r Formigueig o si voleu 
més intimitat, al correu  comis-
siollicamunt@gmail.com.  
Visca la Festa Major i Visca el 
Formigueig ! ! !

Xavier Vilà
President

de la Comissió de Festes

Elisabeth Paniagua
Cortada

L o g o p e d a
Núm. Col. 1762

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

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

Aquesta és una nova secció que vam estrenar el passat 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 esca-

pat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. 

La resta són animals abandonats, que no tenen xip identifi-

catiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Ani-

mals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la 

Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarrega-

da 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.

Adopta un animal! ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Nom: Tayson 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Akita Inu

Sexe: Mascle

Edat: 6 anys i 1 mes

Dies CAD: 1 mes

Nom: Eureka (Perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 3 anys i 1 mes

Dies CAD: 1 mes

Nom: Pilu (Perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Mascle

Edat: 

Dies CAD: 2 mesos

Nom: Golfo 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Mascle

Edat: 1 anys i 9 mesos

Dies CAD: 1 mes

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.
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Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES
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

SETEMBRE
Farmàcia Galceran: 4 i 5 de setembre

Farmàcia Trullols: 11 I 12 de setembre

Farmàcia Portabella: 18 i 19 de setembre

Farmàcia Valeta: 24 i 25 de setembre

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

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 Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper 
93 841 67 10
Local Social Can Farell 
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70 
Local Social Can Xicota
93 841 44 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
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Crèdits

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

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 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 

73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació 

de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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.

NotaWeb
www.llicamunt.cat

A través de la web municipal podeu 

ampliar les informacions i aprofundir 

en el contingut de les notícies. Tam-

bé s’hi pot consultar l’hemeroteca del 

Butlletí i la informació sobre la reserva 

de la publicitat.

AGENDA SETEMBRE

AV Can Costa

Andalusia en AVE. 
Ruta dels pobles blancs
Sortida: 7 de novembre 
Dia 1: Barcelona – Sevilla
Dia 2: Sevilla – San Fernando
Dia 3: Ubrique – Arcos de la Frontera
Dia 4: Sevilla
Dia 5: Jerez de la Frontera
Dia 6: Véjer de la Frontera- 
Medina Sidonia
Dia 7: San Lúcar de Barrameda – 
Sevilla – Barcelona
Inclou: hotel, AVE 
(anada i tornada), autocar...
Informació i reserves: AV Can Costa
Tel.: 637 050 098
Preu de la inscripció: 150€
Organitza: AV can Costa

AV Ca l’Esteper

Setembre: inici d’activitats dels 
tallers (tai-txi, ball, informàtica, 
anglès, bingo, massatges...)  
Consulteu activitats anuals 
diàries i horaris a:
AV de Ca l’Esteper
Torrent Mardans, s/n
Tl. 93 841 67 10  
Organitza: AV de Ca l’Esteper

Dilluns 21 i 28 de setembre

Taller aprèn a cuidar la teva 
pell i a maquillar-te
Horari: de 18.30 h a 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues
Organitza: Associació Amunt Dones
Inscripcions prèvies: 670 213 144
Grups limitats

Diumenge 22 de setembre

Aplec de Palaudàries 
Lloc: Ermita de Palaudàries
Programa d’activitats:
19 h Missa solemne
20 h Actuació d’un grup musical

Diumenge 26 de setembre

Jornades Europees del Patrimoni
Caminada i visita guiada a les 
masies d’El Pinar, Can Ros i 
l’Hostal de l’Arengada
Hora de sortida : 9 h
Punt de trobada: davant de 
l’Ajuntament

No cal inscriure’s per participar-hi. 
L’activitat és totalment gratuïta. 
Més informació a la regidoria de 
Cultura al tel. 93 841 52 25

Taller d’ioga
Dilluns 6, 13, 20 i 27 

de setembre

Horari: de 10 h a 11 h
Preu: consultar a Casal de 
la Gent Gran

Taller de català
Dilluns 6, 13, 20 i 27 

de setembre

Horari: de 17 h a 18.30 h 
Preu: gratuït

Excursió a Ribes de Fre-
ser, Queralbs i Ventolà
Dissabte 18 de setembre

Hora sortida: 8 h 
Preu: 38€
Lloc inscripcions: Casal 
de la Gent Gran de Lliçà 

d’Amunt
Organitza: Casal d’Avis de 
Lliçà d’Amunt

BALL
Divendres 17 i 24 

de setembre

Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt
Organitza: Casal de 
la Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt

BINGO
Dissabte 18 i 

25 de setembre

Hora: a partir de les 17 h
Lloc: Casal d’Avis de Lliçà 
d’Amunt

Organitza: Casal de 
la Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt

Taller de costura
Dimarts pel matí i 

dimecres tarda 

Preus i horaris: consultar 
Casal de la Gent Gran

Taller de manualitats
Dimarts i dimecres

Preus i horaris: consultar 
Casal de la Gent Gran

Taller “xifres i lletres”
Treballa la ment a través 
dels números i les paraules
Dimarts de 17.30 h a 19 h

Preu: gratuït

Inscripcions: Casal de la 
Gent Gran

Taller d’internet
Dilluns i dimecres, 

segons nivell de l’usuari

Inscripcions: Casal de la 
Gent Gran

Taller de la memòria
Dijous de 17.30 h a 19 h

Places limitades
Inscripcions: Casal de la 
Gent Gran

Taller de ball en línia
Dimecres de 18 h a 19.30 h 

Places limitades
Inscripcions: Casal de la 
Gent Gran

Activitats del Casal de la Gent Gran
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