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Cobriment de la pista poliesportiva
de darrere el Pavelló
La pista poliesportiva que hi ha darrera el Pavelló
Municipal d’Esports es troba totalment a la intempèrie
i això implica que l’ús estigui subjecte a les condicions
meteorològiques. Per resoldre aquest fet i poder ampliar
l’ús d’aquesta pista poliesportiva, l’Ajuntament ha decidit
fer-ne el cobriment.
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OPINIÓ
Editorial
Vàrem començar el mandat 2007-2011 amb molta força i seguim amb la mateixa il·lusió i empenta que el primer dia. Per tant, la
maquinària no s’atura, ans el contrari. Aquest any seguim invertint en millores en serveis, equipaments i infraestructures pel poble.
Aquest més de març finalitza i inaugurem el cobriment de la pista poliesportiva de darrere el pavelló d’esports, la urbanització del
polígon industrial Molí d’en Fonolleda, l’enllumenat públic de Can Farell i Can Salgot i el nou local social de Can Rovira Vell.
Però també iniciem altres noves obres com la construcció d’una mota perquè la zona del Molí d’en Fonolleda no sigui inundable i
aprofitarem per fer, en aquesta zona, un preciós passeig pels vianants i un parc pel jovent on instal·larem una pista de skate.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Per altra banda, durant aquest més de març, aprovarem el projecte del nou tanatori de Lliçà d’Amunt amb dues sales de vetlles, a
fi de, seguidament, poder treure a concurs les obres.
I evidentment, com hem estat fent aquest darrers quatre anys, seguim fent petites millores, reparacions i asfaltant i reasfaltant carrer,
alguns nous, com el camí de Can Quimet Gall i altres que cal repassar, com el carrer Girona o carrer Barcelona, entre molts d’altres.
Ens sentim molt satisfets de la feina feta, però encara ens sentim més orgullosos quan veiem que a Lliçà d’Amunt es van consolidant
serveis tant importants com el cos de Protecció Civil, que enguany celebra deu anys de servei a la comunitat, o el mercat municipal
ambulant dels diumenges que, aquest més de març, celebra els seus quinze anys d’existència. Felicitats a tots els que heu estat
partícips, perquè treballant junts fem el poble més gran.
Viu la festa! Aquest mes, el dia 5 de març, tenim el carnaval, participa-hi!

Enquesta ciutadana

Creu que són necessàries les activitats reivindicatives i de conscienciació organitzades amb motiu del Dia de la Dona?

Aún falta para que la mujer
tenga las mismas oportunidades que el hombre pero llegará
el día en que así será y estas actividades son importantes.

Estas actividades son necesarias
porque hay muchos hombres
que aún piensan que la mujer
tiene que quedarse en la casa a
lavar los platos y a atender a los
niños.

Jo he estat treballant en una
empresa on era jo i nou homes;
jo feia la mateixa feina que
ells, però jo cobrava menys. És
necessària la reivindicació.

Aún queda por hacer y es
importante que se organicen
actos para promover la igualdad entre hombre y mujer.

La igualtat ja és una mica una
realitat, però s’ha d’avançar més
i per això encara calen aquests
actes reivindicatius.

Manuel Salvatierra
Centre urbà

Cecília González
Ca l’Esteper

Isabel Planchat
Centre urbà

Ana Braña
Centre urbà

Julio Oliver
Pinedes del Vallès

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

Col·laboració

Cobriment de la pista poliesportiva
de darrere el Pavelló

Si hi ha algun il·lustrador
lliçanenc que vulgui
col·laborar en el butlletí
municipal, pot posar-se en
contacte amb la regidoria de
Comunicació.

La pista poliesportiva que hi ha darrere el Pavelló Municipal d’Esports es troba totalment a la intempèrie
i això implica que l’ús estigui subjecte a les condicions meteorològiques. Per resoldre aquest fet i
poder ampliar l’ús d’aquesta pista poliesportiva, l’Ajuntament ha decidit fer-ne el cobriment.
Les obres de cobriment de la
pista poliesportiva de darrere
el Pavelló Municipal d’Esports,
que ja són en execució, consisteixen a tapar la pista mitjançant una estructura porticada i
una coberta metàl·lica de xapa
corbada.

L’import d’adjudicació de les
obres és de 267.923,72 euros,
dels quals 125.000 finançarà la
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Esports i dins
del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

EL VENTALL D’HORARIS I ACTIVITATS
ESPORTIVES ES PODRÀ AMPLIAR
CONSIDERABLEMENT
L’actuació també preveu un
nou paviment de formigó de la
pista poliesportiva, amb marcatges per a bàsquet, minibàsquet (3), futbol sala i patinatge
artístic, a més d’una nova
instal·lació elèctrica i
il·luminació de la pista, i nou
material esportiu.
També està previst cobrir la
rampa de sortida d’evacuació
existent al pavelló.

Amb aquesta intervenció, el
ventall d’horaris i activitats
esportives es podrà ampliar
considerablement i, a més, es
millorà la qualitat d’aquest
equipament esportiu.
L’acabament de les obres està
previst per aquest mes de
març.
La inauguració de la pista
serà el divendres 25 de març.

PISTA POLIESPORTIVA COBERTA SEMBLANT DE TORDERA I OBRES DE COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA

IL·LUSTRACIÓ DE RAÜL SALVATIERRA
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INFRAESTRUCTURES

El projecte
del tanatori,
enllestit

La urbanització del Polígon Industrial Molí d’en
Fonolleda, molt més que una solució urbanística

A finals de febrer es va acabar la
redacció del projecte del tanatori.
Un cop acabada la redacció del
projecte, caldrà que se’n faci
l’exposició pública, l’aprovació,
la licitació i l’adjudicació, abans
de començar l’obra, que durarà
de 6 a 7 mesos.

El projecte consisteix en una
petita construcció en planta
baixa, d’uns 200 metres quadrats construïts, situada al
camí del Cementiri s.n., just a
l’espai que hi ha davant de la
tanca d’entrada al cementiri.
Aquesta construcció constarà
d’un espai de recepció comú
amb una zona de serveis, d’una
petita sala de vetlla habilitada i
d’una altra sala de les mateixes
dimensions que es podrà fer
servir com a sala de vetlla alternativa en el cas que coincideixin dos enterraments al
mateix temps o com a sala per
cerimònies laiques.

IMATGES DEL PROJECTE

El Pla General preveia la reconducció urbanística i legalització del Polígon Industrial Molí d’en
Fonolleda, un polígon industrial que es va començar a construir als anys 70 a nivell particular i on
mancava establir-hi els espais públics (carrers, zones verdes i zones d’equipaments), les parcel·les
edificables i els serveis públics. La urbanització d’aquest sector ha portat a altres actuacions paral·leles:
mediambientals, de trànsit, etc.

DIFERENTS ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL

El procés de reconducció
urbanística del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda,
situat al costat de la zona
esportiva del Tenes i de l’IES
Lliçà en direcció a Lliçà de
Vall, es va començar a fer als
anys 90 i ara està a punt de
finalitzar.
En primer lloc, es va fer una
reparcel·lació del sector, que va
portar a l’obertura de nous
carrers (c. de la Metal·lúrgia,
C. de Ca la Miquela, etc.), a la
reserva de dues zones, una destinada a equipaments públics i
l’altra destinada a zona verda, i
a la definició de les parcel·les
edificables.
En segon lloc, s’ha procedit a
establir-hi els serveis públics:
la xarxa d’aigua; la xarxa de
clavegueram, que s’ha connectat al Col·lector del Tenes;
s’han posat transformadors i
s’ha fet una xarxa elèctrica
nova; s’ha pavimentat, senyalitzat i enjardinat la zona; etc.
Ara resta pendent que cada
particular es connecti a la nova
xarxa elèctrica i, un cop ho
hagi fet tothom, es procedirà a

desmantellar les antigues línies
elèctriques.
Cal destacar que, amb l’obertura del carrer de la
Metal·lúrgica, que s’inicia al
carrer d’Anselm Clavé (prop
de la rotonda del Camí de la
Serra) i enllaça amb l’avinguda
dels Països Catalans (i amb la
carretera nova de Granollers i
la C-17), s’ha obert una via per
descongestionar el trànsit del
centre urbà, sobretot de vehicles pesants. A la intersecció de
l’avinguda dels Països Catalans
amb el carrer de la Metal·lúrgia
s’ha construït una rotonda.

DIFERENTS ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL

Un altre carrer que s’ha obert
és el carrer de Ca la Miquela,
un carrer peatonal que permet
als treballadors anar a peu des
del carrer d’Anselm Clavé fins
al carrer de la Metal·lúrgia i el
polígon.
Per als treballadors que hi arribin en cotxe també s’han habilitat dos aparcaments públics.
Per als que hi vagin amb transport públic, s’ha instal·lat una
parada de bus, que Transports
de Lliçà d’Amunt ha incorporat al seu recorregut.
Per altra banda, aquest sector
no es pot legalitzar del tot si no

ABANS I ARA

se soluciona el tema de la inundabilitat de la zona, ja que està
situat al costat del riu Tenes.
En aquest sentit, hi ha un projecte paral·lel de construcció
d’una mota de defensa al costat del riu, que està a punt
d’iniciar-se.
Aquest segon projecte, però,
va més enllà i es converteix
en una actuació mediambiental que permetrà anar
des del Parc del Tenes fins al
final del terme municipal
direcció a Lliçà de Vall, a través d’un passeig enjardinat
paral·lel al riu.
Les obres d’urbanització del
polígon industrial Molí d’en
Fonolleda tenien un import de
licitació de 6.286.772,07 euros
i es van adjudicar per
5.117.432,48 euros, és a dir,
per una baixa del 18,60%, un
cost que han finançat els propietaris al 100%.
En el moment de tancar aquesta edició del butlletí es buscava
una data per a la inauguració
de la urbanització d’aquest
polígon que probablement
serà el dissabte 12 de març.
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El segon institut del municipi entrarà
en funcionament aquest setembre
A conseqüència del gran nombre d’alumnes que el curs 2011-12 passaran de fer el curs de 6è a les
escoles al curs de 1r d’ESO a l’institut, el proper setembre entrarà en funcionament un segon institut
al municipi. El centre serà un SES, és a dir que, a diferència de l’IES, no s’impartirà batxillerat.
Al nou institut de moment
només hi haurà el curs de 1r
d’ESO, i dins d’aquest, dues
línies. Cada línea està pensada
per 30 alumnes/as, per tant les
places ofertades seran 60. En el
cas que en el període de prein-

cripcions i matrícules del passat mes de febrer hi hagi sobredemanda pel nou institut, el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat aplicarà els
criteris de baremació per fer
l’assignació de places. A mesu-

ra que vagin passant els cursos
i en funció de les necessitats
que sorgeixin segons les previsions del cens municipal i les
matrícules als centres, s’ampliarà amb els cursos i les línies
que siguin necessàries.

PARCEL·LA ON ES CONSTRUIRÀ EL SEGON INSTITUT

El nou centre estarà situat al
passeig de Sant Valerià i començarà amb tres mòduls prefabricats habilitats perfectament
perquè dos siguin aularis i un de
serveis. Paral·lelament, l’Ajuntament està treballant amb el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
perquè es construeixi l’edifici
del que serà el centre definitiu a
la parcel·la del costat.
El nou institut que començarà
aquest setembre tindrà el seu
propi equip directiu i de professorat. Això vol dir que serà
totalment autònom i sense cap
necessitat de dependre de l’institut actual.

PREINSCRIPCIÓ
AL SEGON CICLE
D’EDUCACIÓ
INFANTIL,
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA I ESO
PER AL CURS
2011-2012
LA PREINSCRIPCIÓ
ES VA FER ENTRE ELS
DIES 14 I 25 DE FEBRER.
El 15 de març es faran públiques als centres les llistes
baremades i es podran presentar reclamacions durant
els tres dies següents. Més
tard, el 23 de març, es faran
públiques les llistes baremades definitives i el 2 de maig
es coneixeran les llistes
d’alumnat admès.
La matrícula, finalment,
serà del 6 al 10 de juny.

EDUCACIÓ

Visites escolars
a l’Ajuntament
Els dos cursos de 3r de Primària
del CEIP Països Catalans van
visitar l’Ajuntament el passat 4
de febrer acompanyats d’un guia,
en Toni Cuesta. Els nens i nenes
van rebre informació sobre l’organigrama i les tasques de l’Ajun-

tament de part del guia i de la
regidoria d’Educació. Durant la
visita a l’edifici consistorial van
poder entrar al despatx d’Alcaldia, on els va rebre l’Alcalde,
Ignasi Simón, que va respondre
tots els seus dubtes i preguntes.

Cançoner d’homenatge
a Xesco Boix
En motiu del 25è aniversari de
mort de Xesco Boix, la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes conjuntament amb les regidories d’Educació dels Municipis
de la Vall del Tenes va impulsar un
projecte per editar un cançoner
destinat a divulgar-ne la seva obra
i discografia. El projecte va sorgir
d’una proposta del músic santaeulalienc Fèlix de Blas, autor del
cançoner, i s’ha concretat amb
l’edició de 3.500 cançoners
acompanyats d’un CD que serà
repartit entre les famílies que formen part dels projectes educatius
de les escoles bressol i centres de
primària de la Vall del Tenes. És un
recull antològic amb 25 cançons

representatives de la seva trajectòria artística.
El cançoner és alhora un dossier
de treball estructurat per edats
que podrà ser inclòs com a eina
de treball als diferents centres
educatius.
El cançoner va ser presentat el
passat 21 de novembre en un

concert a la Fàbrica de Santa
Eulàlia de Ronçana a càrrec dels
músics Jaume Arnella, Jordi Roura,
d’Ara va de bo, Lluís Ma. Panyella,
Noé Rivas, Jep Valls, Jordi Pujol i
Fèlix de Blas.

PRESENTACIÓ DEL CANÇONER A LLIÇÀ D’AMUNT
CURSOS DE 3R DE PRIMÀRIA DE L’ESCOLA PAÏSOS CATALANS
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PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil celebra el 10è
aniversari de la seva creació
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil va celebrar el desè aniversari
el passat 15 de gener. Durant l’acte de celebració, que va tenir lloc a la
Biblioteca Ca l’Oliveres, també es va fer la presentació i el lliurament de
diplomes a la nova promoció de voluntaris d’aquesta associació.
Per celebrar l’efemèride, l’entitat va organitzar un acte que
va comptar amb l’assistència
dels diferents alcaldes i regidors de protecció civil del
municipi durant aquesta
dècada. També van ser convidats els comandaments de la
Policia Local, representants
de l’Agrupació de Defensa
Forestal l’Alzina i de la Federació d’Agr upacions de
Defensa Forestal del Vallès
Oriental, i diversos grups de

Protecció Civil d’altres municipis de la comarca. Membres
de diverses entitats de Lliçà
d’Amunt així com familiars i
amics dels membres de l’entitat van completar la llista
d’assistents a l’esdeveniment.
Durant l’acte, que va repassar
de manera amena la història
de l’entitat, es va fer el nomenament oficial de 15 nous
membres de l’entitat, que
han superat el curs de formació bàsica impartit per l’Ins-

titut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt és una associació
legalment constituïda que,
des del voluntariat més pur,
aglutina prop d’una trentena
de persones formades i experimentades en tasques d’emergències. Disposen d’una seu
pròpia, vehicles i sistemes de
comunicació especialitzats, i
material per a emergències,
tant logístiques com mèdi-

PROTECCIÓ CIVIL

ques. Durant aquests anys,
han realitzat incomptables
serveis a la població, tant
d’actuacions per emergències
d’incendis o intervenció en
accidents com en dispositius
preventius en tot tipus d’actes
populars.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha recolzat i finançat l’activitat
d’aquest grup des del seu inici i
agraeix als membres de l’entitat
la seva dedicació durant aquests
deu anys de trajectòria.

GOVERNACIÓ

Consells generals d’autoprotecció
per a la població en cas de nevades i glaçades
Abans que arribi l’hivern cal preparar el material següent: un transistor i piles de recanvi, llanternes,
fanalets i espelmes. A més, cal revisar les instal·lacions de la calefacció i controlar tots aquells
punts on hi hagi possibles entrades d’aire de l’exterior (finestres, portes...) i protegir-les amb cinta
adhesiva aïllant. Durant l’arribada de les glaçades les actuacions han d’ésser diferents si esteu a
casa o a l’aire lliure.
Què cal fer si esteu dins
de casa o d’un edifici:
• Escoltar la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per
informar-vos de l’evolució
meteorològica, de l’estat de
les carreteres i, si s’escau, de les
mesures de precaució i dels
consells d’actuació que es
donin a la població.
• Desconnectar els aparells
elèctrics que no siguin necessaris per tal d’evitar sobrecàrregues elèctriques innecessàries.
• Utilitzar la calefacció correctament.
• Deixar un rajolí d’aigua
constant a les aixetes per evi-

tar que les canonades d’aigua
es congelin.
• Evitar que la gent gran surti
al carrer.
Què cal fer si esteu
a l’aire lliure:
• Cal evitar sortir al carrer en
cas de nevada i vent ja que
la visibilitat es redueix
molt. Si heu de sortir cal
que us abrigueu posant-vos
algunes peces de roba lleugeres i càlides l’una sobre
l’altra.
• Cal protegir sobretot la cara
i el cap i evitar que l’aire fred
entri directament als pulmons.

• Evitar agafar el vehicle, sobretot si és de nit, és millor utilitzar els transports públics.
• Si heu d’agafar el cotxe cal que
us informeu de l’estat de les
carreteres i aneu equipat amb
una manta, cadenes, llanterna
i combustible.
• Cal revisar els frens, els pneumàtics, els sistemes d’enllumenat, reposar el líquid anticongelant, repassar les bugies i
portar el dipòsit de combustible ple.
• Conduir amb prudència.
• En cas que un temporal de
neu us sorprengui dins el
vehicle i lluny d’un poble, cal
que us quedeu en el vehicle,

mantenint-lo en marxa amb
la calefacció, deixar les finestres un xic obertes per renovar l’aire i evitar possibles
intoxicacions. Es perillós
adormir-vos amb el motor en
marxa.
Consells per a una conducció
segura davant condicions
meteorològiques adverses
(neu i gel)
S’ha de partir de la base que, si
no és totalment necessari, no
s’ha d’agafar el cotxe en dies de
nevades fortes (el nostre municipi té fortes pendents, cosa que
multiplica els riscos de patir sortides de via, encara que es tin-

guin en compte totes les recomanacions).
• Portar cadenes si són necessàries.
• Conduir amb suavitat i no frenar bruscament.
• Reduir la velocitat per facilitar
l’adherència i evitar lliscaments.
• Augmentar la distància de
seguretat.
• Seguir les roderes o empremtes
deixades per altres vehicles i no
avançar si no és necessari.
• A l’igual que amb la pluja,
quan cauen els primers flocs
de neu el paviment està molt
lliscant.
• Per arrencar el cotxe sobre neu
ho farem amb les rodes en línia
recta i en segona velocitat
deixant anar lentament l’embragatge i sense moure la
direcció fins que el cotxe estigui en moviment, així evitarem que les rodes s’enfonsin o
patinin.
Cal tenir en compte que la distància de frenada es multiplica
per 10.
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El President de la Diputació de
Barcelona visita Lliçà d’Amunt
El President de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué Moya, va visitar Lliçà
d’Amunt el passat 9 de febrer per veure les obres i parlar sobre dos projectes
locals que compten amb el suport econòmic de l’administració provincial: la
urbanització de l’entorn de l’IES Sant Valerià i la construcció de la coberta de
la pista poliesportiva de darrera del Pavelló Municipal d’Esports.
El President de la Diputació
de Barcelona, Antoni Fogué
Moya, va visitar Lliçà d’Amunt
el passat 9 de febrer en el marc
de les visites protocolàries que
realitza als municipis de la província per intercanviar impressions sobre els projectes locals
que reben el suport econòmic
de la Diputació.
Antoni Fogué va arribar a
l’Ajuntament al migdia on el va
rebre l’Alcalde, Ignasi Simón, i,
després de saludar els regidors
del consistori local, va signar el
conveni de col·laboració econòmica pel projecte d’Urbanitza-

ció de l’Entorn de l’IES Sant
Valerià.
El President de la Diputació de
Barcelona va manifestar-se
satisfet d’haver vingut a Lliçà
d’Amunt dues vegades en molt
poc temps: per la inauguració
de la Biblioteca de Ca l’Oliveres
i en aquesta ocasió. Aquest fet,
segons Antoni Fogué, significa
que “a poc temps d’acabar el
mandat, hem fet els deures i
hem complert amb els compromisos de la legislatura”.
El projecte d’urbanització de
l’entorn de l’IES Sant Valerià
és l’obertura d’un nou vial per

VISITA A LES OBRES DE LA PISTA POLIESPORTIVA

connectar els barris de Can
Salgot i de Pinedes del Vallès,
unint els seus carrers centrals;
aquest vial també serà l’accés al
nou IES Sant Valerià, de propera construcció. El cost previst de les obres és de 1.891.660
euros, dels quals la Diputació
de Barcelona, a través del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, aportarà 345.000 euros. La Generalitat de Catalunya, a través
del PUOSC, aportarà 215.665
euros. Amb aquesta actuació
Lliçà d’Amunt millorarà la
xarxa de comunicació viària
entre els barris i donarà alternatives transversals a la circulació dins del municipi, a més
de facilitar la implantació de
nous equipaments i, així,
millorar el confort del veïns.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
destacar la importància de la
inversió de la Diputació de
Barcelona en la construcció
del vial de prolongació del Passeig de Sant Valerià “per la

SIGNATURA DEL CONVENI I EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AMB L’ALCALDE I ALGUNS REGIDORS DEL CONSISTORI LOCAL

millora de la connectivitat
entre els barris de Can Salgot i
de Pinedes del Vallès i per la
cobertura que donarà a serveis
com el segon institut del municipi que començarà a funcionar el proper curs”.
Antoni Fogué també va aprofitar la visita al nostre municipi
per visitar la construcció de la
coberta de la pista poliesportiva que hi ha darrera del
Pavelló Municipal d’Esports,
un altre projecte que compta
amb el suport econòmic de la
Diputació, el conveni del qual
no es va poder signar aquest
dia per qüestions administratives.
Aquesta actuació es centra en
el cobriment de la pista annexa
al Pavelló Municipal d’Esport,
amb la qual cosa es millora
aquest equipament esportiu i
la qualitat de les instal·lacions
esportives per a la ciutadania.

L’import d’adjudicació de les
obres és de 267.923,72 euros,
dels quals 125.000 finançarà la
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Esports i dins
del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que Lliçà d’Amunt
té un Pavelló d’Esports que en
poc temps ha triplicat el nombre d’usuaris i que amb el
cobriment de la pista poliesporitva annexa es donarà servei a
les escoles i a les entitats esportives com el patinatge artístic
que fins ara havia d’entrenar al
pati de l’institut.
A la Pista Poliesportiva va finalitzar aquesta visita del President de la Diputació de Barcelona al nostre municipi.
Tot seguit, per concloure la
visita, es va oferir un piscolabis
a tots els assistents.
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HABITATGE

Èxit de la jornada de portes obertes als habitatges de protecció
oficial de les promocions de Can Salgot i Ca l’Artigues
La jornada de portes obertes als habitatges de protecció oficial de les promocions dels barris de Can
Salgot i Ca l’Artigues, que va tenir lloc el passat 12 de febrer, va comptar amb una gran afluència de
gent, que es calcula en prop de 500 persones.
L’Ajuntament va convocar les
persones que han optat a la
compra dels habitatges de promoció oficial d’ambdues promocions, els quals van poder
visitar els pisos, que van
romandre oberts al públic des
de les 10 del matí fins les 3 de

la tarda i des de les 3.30 fins les
17.30 de la tarda. La afluència
de gent va ser constant.
Els treballadors de l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO) es
van desplaçar a la zona per
atendre les qüestions, dubtes o
inquietuds dels veïns. Les prin-

LA REGIDORA D’HABITATGE, NÚRIA SANTACANA

cipals preguntes
que els van formular van ser
sobre la data de
finalització i el
lliurament de les
claus, la continuïtat de les fases, la
possibilitat de fer
petites modificacions (que no és
possible), quants
habitatges quedaven
lliures, les condicions per accedir-hi, els preus...
Els adjudicataris van venir
amb les seves famílies i molts
d’ells, dues vegades. Però no
només van visitar els pisos els
adjudicataris, sinó també altra
gent interessada.
Segons l’EMO, els pisos van
agradar molt i la gent va que-

que han intervingut a les obres i els
mitjans de comunicació.
IMATGES DELS PISOS DE CAN SALGOT

dar sorpresa de la seva espaiositat i lluminositat.
Un dia abans, el passat 11 de
febrer, va tenir lloc una visita
oficial, en aquesta ocasió
només als pisos pilot de Can
Salgot, per part de l’equip de
govern, encapçalat per la regidora d’Habitatge Núria Santacana, les empreses i entitats

La regidora d’Habitatge,
Núria Santacana, va agrair la
feina feta per totes les persones implicades a tirar endavant el projecte d’habitatges
de protecció oficial i va
comentar que aquest projecte
estava a punt de ser una realitat i que en la promoció de
Can Salgot només quedaven
sis pisos per vendre.

OBRES I SERVEIS

Nou enllumenat a Can Salgot
L’Ajuntament, a través de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), ha portat
a terme l’adequació de l’enllumenat públic del barri de Can Salgot.
Les obres d’adequació de l’enllumenat públic de Can Salgot
han consistit en la instal·lació
d’una nova xarxa d’enllumenat. S’han instal·lat columnes
i fanals nous al llarg de tot el
barri.
Amb aquest nou enllumenat
es millora el rendiment lumínic del barri, així com la qualitat de la llum i les proteccions
de la xarxa. També s’adequa la
xarxa a les normatives vigents,
ja que l’enllumenat existent
fins ara datava de l’any 1968 i
estava totalment obsolet.
L’enllumenat nou s’ha instal·lat
de manera unilateral, de forma
que els nous fanals s’han

col·locat només en una de les
voreres de cada carrer.
Les noves columnes s’han
col·locat segons l’amplada del
carrer, basant-se en l’estudi
lumínic resultant de l’execució del projecte. D’aquesta
manera, tant al carrer de
Ramon Llull com al Passeig
de Sant Valerià i com al Passeig de Can Salgot, s’han
instal·lat columnes de 8 metres
d’alçada amb fanals de
150 watts. A la resta de carrers, les columnes són de
6 metres d’alçada amb fanals
de 100 watts cadascuna.
També s’ha instal·lat nou tot el
cablejat pertinent, així com

noves proteccions i 4 nous
quadres de maniobres, per
regular sectorialment el nou
enllumenat.
Finalment, s’ha retirat tot
l’enllumenat antic del barri.
Aquestes obres, finançades
amb càrrec al Fons Estatal per
a la Ocupació i la Sostenibilitat (FEOSL), han costat
981.065,51 euros més IVA.
L’empresa ACISA ha estat l’encarregada d’executar les obres,
que es van iniciar a principis
de juny i han de finalitzar
aquest principi d’any.

QUADRE DE MANIOBRES NOU

ENLLUMENAT NOU
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L’Ajuntament i la Comissió de Festes han preparat
la Festa de Carnaval, que tindrà lloc el dissabte 5 de març
La festa de Carnaval comptarà, com cada any, amb una cercavila, encapçalada pel
Carnestoltes i la Carnestoltina, i un concurs de disfresses, carrosses i comparses.
La rua de Carnaval començarà
a les 18 h des de l’IES Lliçà i
recorrerà l’avinguda dels Països Catalans i els carrers de
l’Aliança, d’Anselm Clavé i de
Pau Claris fins arribar altra
cop a l’avinguda dels Països
Catalans i a l’IES Lliçà.
A la meitat del recorregut, al
carrer d’Anselm Clavé, al voltant de les 19 h, la rua d’aturarà davant de l’Ajuntament i
el Carnestoltes i la
Carnestoltina sortiran al balcó de la

casa consistorial per fer-ne el
pregó.
A les 20.30 h, a l’IES Lliçà,
tindrà lloc el lliurament de
premis del concurs de disfresses i, seguidament, hi haurà
ball amb un DJ.
Els premis del concurs són els
següents:
• Categoria de disfressa individual o parella infantil
(entre 0 i 10 anys): val bescanviable valorat
ca
en 100 euros
• Categoria de
disfressa indi-

EL CARNESTOLTES I LA CARNESTOLTINA / CARROSSA DE L’ANY PASSAT

vidual o parella (a partir d’11
anys): premi de 100 euros
• Categoria de disfresssa de
grup (entre 3 i 10 persones,
amb vehicle o sense): premi
de 150 euros
• Categoria de disfressa d’entitat local (estar en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament): premi de 100 euros
• Categoria de comparsa (més
d’11 persones, amb vehicle o
sense): premi de 250 euros
• Categoria de carrossa (portar un vehicle i un mínim de
10 persones): premi de
500 euros
Les bases del concurs de disfresses es poden consultar al web
municipal. Les inscripcions a les
categories de carrossa, comparsa
i disfressa d’entitat local s’han de
fer anticipadament; la resta es
faran al pati de l’institut el
mateix dia de la rua abans de
l’inici, a les 17.30 h.

CARNESTOLTES: SORTIM AL CARRER
LLIÇANENCS
I LLIÇANENQUES,
S’ACOSTA EL DIA
Tot i que aquest any la Setmana Blanca dels col·legis
ens fan tenir uns dies una
mica diferents, no faltaré a la
cita. El primer cap de setmana de març, el Rei Carnestoltes i la Carnestoltina us visitarem i com sempre és
imprescindible que tots sortiu al carrer per a donar-nos
la benvinguda.
Deixeu-vos anar. Ja sabeu
que això només passa un dia
a l’any. Ningú us demanarà
explicacions, disfresseu-vos i
torneu-vos bojos. Tot està
permès. La festa i la disbauxa
són el més important d’un
dissabte a la tarda en què
grans i petits heu d’acompanyar la Rua pels carrers del
poble.

Ompliu els carrers i feu que
Lliçà d’Amunt visqui el Carnaval d’una manera diferent.
Sentiu-vos orgullosos d’aquesta festa i veniu a gaudir-la amb
els vostres, amb la gent del
vostre poble. Penseu que la
Rua de Lliçà d’Amunt està
creixent, s’està fent més gran i
que sou vosaltres qui la feu
diferent i millor any rere any.
Aviseu als amics, als veïns, aviseu a tothom que pugui tenir
ganes de disfressar-se i de passar-ho bé. Us esperem a tots
dissabte 5 de març a la tarda a
la Rua del Rei Carnestoltes
amb ganes de divertir-vos.
Ja sabeu que la Comissió de
Festes farà tot el possible per a
què passeu una bona estona,
perdeu el control i gaudiu
d’aquesta festa.
Una abraçada i una arrambadeta a tots
El Rei Carnestoltes

CULTURA

CULTURA

Més teatre dins del cicle MUDA’T

Espectacle amb motiu del Dia
Internacional de les Dones

El tercer espectacle d’aquesta nova temporada
del cicle MUDA’T torna a ser una obra de teatre.
El dia 26 de març tornarem a
tenir teatre. La companyia La
Troca oferirà la comèdia “La
majoria de suïcidis són en
diumenge”, dirigida per Jordi
Vilà Zapata i interpretada per
Borja Tous i Mercè Martínez.
Serà a les 20 h a l’Ateneu
l’Aliança.
L’espectacle té una durada de
90 minuts i la sinopsi diu així:
Klara i Nikodem, trenta anys,
parella. Executius de multinacionals, addictes al treball,
volten mig món, viuen a ritme
frenètic. Fa mig any que viuen
junts i pràcticament no s’han
explicat res. La comèdia trans-

corre en el seu pis un matí de
diumenge, el primer que tenen
lliure des que es coneixen.
Som en temps de crisi. S’esforcen en actuar la comèdia de
parella ben avinguda, però
aviat s’adonen que no saben
res l’un de l’altre i que la seva
relació es fonamenta en un
munt de mentides. Aquest
diumenge comença com un
terratrèmol i progressa en
direcció a la catàstrofe total de
les seves vides.
Les entrades es poden adquirir
entre els dies 1 i 25 de març a
l’OAC de l’Ajuntament. El
preu és el següent:

La Biblioteca Ca l’Oliveres conjuntament amb l’Àrea
d’Igualtat oferiran l’espectacle “A dues veus”, amb
motiu del Dia Internacional de les Dones.

LA MAJORIA DE SUÏCIDIS SÓN EN DIUMENGE

• Anticipades i socis de
l’Aliança: 8 euros
• Taquilla: 10 euros
• Menors de 18 anys i amb
el Carnet d’El Galliner:
5 euros

L’acte tindrà lloc el dimecres 9 de
març, a les 19 h, a la sala d’actes
de la Biblioteca a càrrec de la
companyia Re-Creat, la qual
defineix l’espectacle com “un
recorregut introspectiu de reflexió
plural femenina a través de dues
veus que s’interrelacionen.
Ànima, cos i moviment ens guien
en un viatge on totes hi podem
trobar la nostra empremta”.
Les actrius Helena de la Torre i
Sara Martínez aportaran un
recull literari de poesia i de prosa

on estaran presents els textos de
Montserrat Abelló, Marta Pessarrodona, Helena de la Torre,
Mario Benedetti, entre d’altres.

ESPECTACLE “A DUES VEUS”
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ELS COMERÇOS DE LLIÇÀ D’AMUNT
PREMIEN ELS CLIENTS AMB
ENTRADES PER AL CICLE MUDA’T

Una Setmana Santa plena
d’activitats de Sant Jordi

ELS COMERÇOS LOCALS ADHERITS A L’ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE LLIÇÀ D’AMUNT OBSEQUIEN AMB
ENTRADES PER AL CICLE MUDA’T, ESPECTACLES DE MÚSICA,
DANSA I TEATRE QUE TENEN LLOC CADA ÚLTIM DISSABTE
DE MES AL NOSTRE POBLE.

La Biblioteca Ca l’Oliveres està preparant una
sèrie d’activitats per a la setmana de Sant Jordi
que aquest any s’escau en Setmana Santa.
Hi haurà actes per a tots els
públics: una tarda de rondallaires, una trobada amb un autor,
una presentació d’un llibre infantil, una conferència del cicle

Maragall, i tallers de manualitats
per a infants i joves.
Les activitats es portaran a
terme del dilluns 18 al dimecres
20 d’abril.

IL·LUSTRACIÓ DE SUSANNA CAMPILLO

En el pròxim número us informarem de les activitats amb
més detall.

Per compres iguals o superiors a 15 euros, es regala una
entrada; per compres iguals o
superiors a 25 euros, es regalen dues entrades.

Aquesta és una campanya
organitzada per l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de
Lliçà d’Amunt.

CULTURA

CULTURA

Primera trobada del Club de lectura
a la biblioteca

Recordant Joan Maragall

El passat 1 de febrer va arrencar el Club de lectura. Una activitat per compartir
el plaer de la lectura i enriquir-lo amb les experiències dels participants.
Un total de 25 persones van
reunir-se a la Biblioteca Ca
l’Oliveres per parlar de la
novel·la L’última trobada de
Sándor Marai, que la Biblioteca havia repartit prèviament
entre els lectors.
Cada participant va tenir
l’oportunitat d’explicar el seu
punt de vista i la interpretació
personal sobre la lectura.
La primera trobada del Club va
cloure amb gran satisfacció per
part de la Biblioteca i dels assistents que hi van participar.

Amb motiu de l’Any Maragall, el passat 20 de
gener va tenir lloc a la Biblioteca Ca l’Oliveres,
la conferència “Joan Maragall, poeta i ciutadà” a
càrrec del crític literari Jordi Llovet.

CONFERÈNCIA SOBRE JOAN MARAGALL

PRIMERA TROBADA DEL CLUB DE LECTURA

Una trentena de persones de
diferents edats es van interessar per la figura del poeta. El
conferenciant va parlar de
Maragall com a ciutadà com-

promès amb la seva ciutat,
Barcelona, i el seu país, centrant-se en el poema “Oda a
Barcelona”, amb gran influència vergueriana.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

15è aniversari del mercat setmanal
Aquest mes de març, el mercat setmanal celebra el seu 15è aniversari.
Per commemorar aquesta efemèride, l’últim diumenge del
mes, el dia 27 de març, l’Ajuntament té previst realitzar
alguna activitat de celebració.
La idea és reconèixer la feina
feta durant aquest període i
deixar constància de la importància que han tingut els
venedors ambulants perquè el
mercat setmanal de Lliçà
d’Amunt sigui un referent a
nivell comarcal.

Des de l’Ajuntament hi ha
un ferm compromís amb el
mercat setmanal i amb els
seus venedors, un compromís
per assolir els estàndards de
qualitat exigits i una bona
aplicació de les politiques de
medi ambient, que ha de permetre que Lliçà d’Amunt
continuï ubicat en un lloc
preferent del panorama dels
mercats de venda no sedentària.

Així mateix, el consistori
local està treballant per adaptar-se a les noves exigències
marcades per la Unió Europea dins de la Directiva Bolkenstein.
Amb el suport de l’Oficina
de Fires i Mercats de la Diputació de Barcelona, s’està treballant per adaptar un reglament que ha de ser comú
dins l’àmbit territorial en què
vivim.

IMATGES DEL MERCAT SETMANAL
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Programació del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones

Festa d’Hivern
al Casal de la Gent Gran

Les activitats que hi ha programades al nostre municipi en motiu del Dia de
les Dones són les següents:
Concurs de collage
Del 14 de febrer al 4 de març
Tema: Dona treballadora i
igualtat de sexes. Diferents
però iguals?
Si tens entre 12 i 30 anys participa en aquest concurs i
podràs emportar-te un premi
valorat en 100 euros.
Pots consultar les bases a la
web municipal www.llicamunt.cat i al bloc del Galliner
http://elgalliner.blogspot.com/
Organitza: Joventut. Espai Jove
El Galliner. Ajuntament
Diferents però iguals?
Dimarts 8 de Març a les 11 h
Lloc: IES
Has pensat mai si hi ha coses
que només fan els homes o
només fan les dones? Perquè?
Som tant diferents? I tu, què
en penses? Quines coses fas i
quines no pots fer?
A l’hora del pati, a l’IES, ens
preguntem aquests coses i
altres i si participes et donarem
un regalet! Busca’ns al vestíbul!
Organitza: Joventut. Espai Jove
El Galliner. Ajuntament.
Exposició “Mestres i
pedagogues”
Del 9 al 30 de març
Produïda per la UVIC i cedida
per la Diputació de Barcelona
Aquesta exposició repassa les
biografies d’una dotzena de
dones representatives de l’avenç
de l’educació catalana al
segle XX.
Lloc: A la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Organitza: Biblioteca Ca l’Oliveres
Lectura del Manifest
del 8 de març
Dimecres 9 de març
a les 19 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Pla d’Igualtat. Ajuntament

Activitat per a adults:
Espectacle literarimusical
Dimecres 9 de març
a les 19 h
Títol: “A dues veus”
una representació on
interactuen la veu i la
dansa.
Es llegiran fragments
literaris entorn el món
femení acompanyat amb dansa.
ansa.
A càrrec de la companyia
Re-Creat
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l’Oliveres
Sopar del Dia de la Dona
Divendres 11 de març
a les 21.30 h
Al restaurant Can Roca Vell de
Lliçà d’Amunt
Preu: 20 € sòcies
25 € no socis/sòcies
Reserves a l’Imma 938417112/
666 728 894
Organitza: Dones del Tenes
Cinefòrum
Dimecres 16 de març
de 18 a 20 h
(Centre cívic de Ca l’Artigues)
Dijous 24 de març
de 18 a 20 h
(Centre cívic de Palaudàries)
Pel·lícula “L’eriçó” de Mona
Achache
És la història entre 3 inquilins
d’un edifici de París: una nena
d’11 anys; una portera dis-

creta i
solitària i l’enigmàtic
senyor Kakuro Ozu, que
s’acaba d’instal·lar a l’edifici.
Organitza: Pla d’Igualtat. Ajuntament
I Certamen literari
Amunt Dones
Podeu consultar les bases a
http://amuntdones.blogspot.com
• Data màxima d’entrega el 8
de març
• Entrega de premis dissabte
30 d’abril
Organitza: Amunt Dones
Activitat per a infants: Hora
del conte
Dijous 31 de març
a les 18 h
Títol: “Contes per a conviure: contes que ens fan rumiar,
contes que ens ajuden a conviure, a compartir”.
A càrrec de: Rosa Fité
Recomanat a partir de 4 anys
Lloc: A la Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l’Oliveres

L’Ajuntament ha organitzat una Festa d’Hivern al Casal
de la Gent Gran. La festa tindrà lloc el dijous 17 de
març, a partir de les 17 h, a la sala gran.
El grup Els Narinant de Manresa oferirà un espectacle de
cant, màgia i recital.
La suma de les seves edats és
quasi de 300 anys, però que
això no us enganyi! En Joan
Freixanet, en Pere Vila, en Josep
Rojas i l’Àngel Badia formen
Els Narinant, una agrupació de
4 grans amics que tenen com a
objectiu entretenir, divertir i
sobretot demostrar que l’edat
no és cap obstacle per aprendre.
En aquesta tasca també els ajuden un rapsode, en Francesc
Verges, i el mag Quico Ponsa.
Tots plegats us asseguren una
bona estona i una gran dosis
d’energia. Per que mai no és

tard per aprendre i gaudir de la
música... i de la vida!
L’aforament és limitat i les persones interessades a assistir-hi
hauran de recollir les entrades,
a partir del dimarts 1 de març,
al despatx del Casal, presentant el carnet d’usuari del
Casal. Es donaran un màxim
de dues entrades per persona.
Les entrades són gratuïtes.

BENESTAR I FAMÍLIA

Taller de prevenció de la depressió
El Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat
d’Oportunitats (PADI) de l’Ajuntament, conscient de la
necessitat de promoure la salut mental en els problemes
que més afecten les dones, va posar en funcionament l’any
passat un taller amb l’objectiu de prevenir els trastorns
depressius, que va tenir molt bona acollida. Per aquest
motiu, el PADI està organitzant un nou grup aquest any.
Aquest nou grup estarà obert a
aquelles persones que no
pateixen una depressió clínica,
però es troben decaigudes i desanimades per motius diversos.
Al llarg de les 8 sessions de les
que constarà el taller es treballarà el control de l’estat d’ànim
i la gestió de les emocions, de
manera que es puguin afrontar
millor els problemes que sorgeixen a la vida.
Estarà dirigit per Esther Menéndez, psicòloga del PADI, i es
realitzarà els divendres, de
10.30 h. a 12.30 h., a la primera planta de l’edifici de la
Policia Local. S’iniciarà el
29 d’abril de 2011 i finalitzarà
el 17 de juny.

Per fer la inscripció serà necessari concertar una entrevista
amb Esther Menéndez, trucant a l’Ajuntament (telèfon
93.841.52.25). La data límit
serà el 15 d’abril.
Les investigacions assenyalen
que els factors psicosocials
relacionats amb el sexe augmenten la vulnerabilitat de les
dones a la depressió, la qual
cosa afecta la qualitat de vida
de les dones, la dels fills i la de
l’entorn sociofamiliar.
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JOVENTUT

SETMANA BLANCA
A L’ESPAI JOVE
EL GALLINER

Projecte juvenil de dinamització als barris
El projecte “Dinamització als barris” pretén oferir serveis i activitats als joves a
través d’espais públics, centres cívics i altres dependències municipals.
La regidoria de Joventut va
engegar l’any 2009 un projecte anomenat “Dinamització de l’Espai Públic” que
consistia en localitzar aquells
indrets de reunió dels joves
per detectar diferents grups i
poder oferir una via d’organització i recursos per portar
a terme diverses accions i activitats. Ara, aquest projecte ha
donat pas a un altre, “Dinamització de Barris”, per tal
d’oferir, a través d’Espais
Públics, de Centres Cívics i
altres dependències municipals, uns serveis i una programació d’activitats destinada
exclusivament a joves.
L’objectiu és que els joves
trobin espais on poder rela-

cionar-se i organitzar-se per
tal que siguin ells mateixos
qui desenvolupin les propostes en funció dels seus interessos. En aquesta direcció és
on volen anar algunes iniciatives que ja s’han començat a
desenvolupar, com la Tarda
jove a Palaudàries, que tindrà lloc cada dijous, o algunes activitats lúdiques a Ca
l’Artigues els divendres a la
tarda, com el passat 28 de
febrer, es va fer un taller de
xapes al qual van assistir
força joves.
Amb aquest projecte estan
vinculades diverses regidories
de l’Ajuntament, molt especialment Joventut i Participació Ciutadana.

MEDI AMBIENT

El 2010 es van recollir 132
gossos dels carrers del municipi
Dels 132 gossos recollits de la via pública, 48 van ser
recuperats pels seus propietaris (36%), 6 estaven ferits
o morts i van acabar sent baixa (5%), i 68 (52%) es
van adoptar a través del Centre Comarcal d’Acollida o
la Societat Protectora de Mataró. Encara en queden 10
pendents d’adopció als dos centres.
Ens trobem doncs amb què, tot
i la informació i les campanyes
realitzades per l’Ajuntament,
encara són massa els propietaris
que no tenen prou cura del seu
animal, a banda dels que s’escapen o són abandonats. A més, si
no porten microxip identificatiu, com és el cas de 78 dels gossos recollits (59%), aquests no
poden ser recuperats i han de
passar a un programa d’adopció.
Afortunadament, el 87% dels
gossos no reclamats per ningú
han estat adoptats durant l’any
passat.
Agraïm sincerament a les persones adoptants d’aquests animals
perquè sense elles ens trobaríem
davant d’una situació molt com-

plicada, tant econòmica com de
gestió. Si algú vol gaudir de la
companyia d’un gos es prega
que s’adopti d’alguna de les entitats amb qui col·laborem.
Per altra banda, es van recollir 65
cadells de gat, dels quals 61 es
van adoptar a través d’una clínica
veterinària i 4 es van morir.
També es va fer un gran treball
en la creació de colònies controlades de gats: es van capturar i
esterilitzar 121 gats en 11 colònies diferents. Els propers anys
s’ha de continuar aquesta tasca
ja que encara hi ha una gran
quantitat d’indrets amb gats de
carrer. Les colònies controlades
estan ateses per voluntaris que,
amb les directrius i suport de

TALLER DE XAPES

L’Espai Jove El Galliner, com
equipament de Joventut, és el
principal aglutinador de les

FINALITZA
EL PERÍODE DE
CREMA DE RESTES
VEGETALS
DES DEL 16 D’OCTUBRE
AL 14 DE MARÇ DEL
2011 ESTÀ
AUTORITZADA LA
CREMA DE RESTES
VEGETALS, SEMPRE
QUE ES FACI
COMUNICACIÓ PRÈVIA
A L’AJUNTAMENT.
L’Ajuntament, per la seva
banda, informarà a l’interessat de les condicions que
s’han de respectar per portar
a terme l’esmentada crema
(prohibició de cremar residus, dimensions, condicions
meteorològiques, etc).
Més informació a l’Ajuntament: 93 841 52 25

l’Ajuntament, alimenten els
gats i controlen si n’hi ha algun
de malalt per tal de prestar-li
atenció veterinària i mantenir
la colònia sana. Com que tots
els gats i gates estan esterilitzats
les colònies s’estabilitzen i
deixen de créixer.

activitats i serveis dirigits als i
les joves.

La regidoria de Joventut ha
preparat diferents activitats
per realitzar entre els dies 28
de febrer i 4 de març, durant
la Setmana Blanca, adreçades als joves, perquè no tinguin temps d’aburrir-se.
Les activitats, que tindran
lloc a partir de les 5 de la
tarda a l’Espai Jove El Galliner, són les següents:
• 28 de febrer: Fes-te una
xapa
• 1 de març: Decora tot
tipus d’objectes amb paper
de colors
• 2 de març: Fes-te un moneder amb material reciclat
• 3 de març: Pinta una samarreta ben original
• 4 de març: Torneig de play
i wii
Més informació:
http://elgalliner.blogspot.com

MEDI AMBIENT

Campanya subvencionada
d’identificació d’animals
de companyia amb microxip
L’èxit d’anteriors edicions ha fet que, per cinquè any,
l’Ajuntament torni a subvencionar la identificació
de gossos, gats i fures. Aquesta identificació amb
microxip és obligatòria i és la millor manera de prevenir
l’abandonament d’animals, que a Lliçà d’Amunt, com en
molts altres municipis, constitueix un veritable problema
ambiental, ètic i econòmic.
A partir de l’1 de març doncs,
qui vulgui beneficiar-se
d’ a q u e s t a c a m p a n y a h a
d’anar a l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania amb la documentació veterinària de
l’animal. Allà emplenarà un
formulari que, una vegada
segellat per l’Ajuntament,
presentarà a un dels dos
veterinaris locals que participen en la campanya per tal
que li col·loqui el microxip
al seu animal de companyia
(gos, gat o fura).
El preu normal de posar el
microxip és de 45 euros i

durant la campanya que, de
moment, no té data de finalització, costa 30 euros.
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UTILITZACIÓ DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D'AMUNT PER ANYS

S’estabilitza el nombre de
passatgers del transport urbà

172.335
149.779
126.376
91.348

Després de la davallada del nombre d’usuaris del transport l’any 2009,motivada
pel context de crisi econòmica, el 2010 es tanca amb la estabilització del
nombre de viatgers que han fet servir el transport públic de Lliçà d’Amunt.
Durant els primers set mesos de
l’any, s’han produir pèrdues de
passatge considerables, que
alguns mesos han superar el
10% respecte al mateix període
de l’any anterior. Finalment els
darrers cinc mesos de l’any la
tendència s’ha trencat, iniciantse una recuperació progressiva
mes rere mes, amb xifres abso-

lutes que han permès igualar els
resultats del 2009 i que fan preveure una remuntada del nombre de viatgers, que permetrà
superar els resultats obtinguts
els anys 2009 i 2010.
Per tal de mitigar al màxim la
caiguda de passatgers, les
directrius de treball de l’Ajuntament s’han basat en mini-

207.985
196.469
192.403
195.893

mitzar les incidències del
transport, així com millorar
les parades i el manteniment
del servei. Aquesta línia de
treball és la que permet donar
confiança i oferir un bon servei a totes les persones usuàries
del transport.

60.089

3.073

20.289

34.052

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REPARTIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORTS
DE LLIÇÀ D'AMUNT PER LÍNIES 2010

LA-1

LA-3

33,0%

38,2%

LA-2
28,8%

TRANSPORT PÚBLIC

Èxit en la implantació de la T-12

DISTRIBUCIÓ DE LA T-12 ALS MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL
MUNICIPI

La implantació de la T-12, un cop superada la seva fase inicial i esvaïts
els dubtes de la seva validesa, ha obtingut una bona acollida entre la
nostra població.
Aquest títol de transport, permet que per tan sols 35,00€, la
mainada pugui viatjar amb el
transport públic de la zona on
resideix, des dels 4 fins als
12 anys, sense cap altra despesa.
La T-12 es renova automàticament cada any i es vàlida fins el
dia abans de fer el 13 anys.
L’ A j u n t a m e n t d e L l i ç à
d’Amunt, va apostar des del
primer dia per aquest títol de
transport, participant activament en la campanya de llançament i tramitació de la
informació, fent arribar a totes
les llars del municipi amb mainada compresa entre els 4 i els
12 anys, els tríptics i la informació editada per l’ATM i
lliurant en mà els títols personals als pares o representant
legal de l’infant. Posteriorment, a l’inici d’aquest curs,
s’ha tornat a repartir la nova
informació que ens ha tramés
l’ATM, però aquest cop a través de les quatre escoles del
municipi, que ha col·laborat
distribuint el material als
alumnes de 4t, 5è i 6è de pri-

DISTRIBUCIÓ DE LA FORMA DE PAGAMENT DEL TRANSPORT URBÀ

24,3 %

13,1 % 14,3 % 13,8 % 14,4 % 14,4 % 12,3 %
19,2 % 14,7 %

41,5 %

85,3 % 86,9 % 85,7 % 86,2 % 85,6 % 85,6 % 87,7 %
75,8 % 80,8 %
58,5 %

2001

2002

2003
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2005
TITOL

mària. A més s’ha publicat en
els mitjans de comunicació
municipals, el web i el butlletí
“Informa’t”, i s’han oferit tríptics informatius a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
Lliçà d’Amunt té 32 títols
adjudicats des de la seva creació, això el situa com el municipi del Vallès Oriental amb el
percentatge més alt de títols
T-12 per cada 1000 habitats, i
està en el 14è lloc entre tots els
pobles de la demarcació de
Barcelona, duplicant i triplicant els resultats de molts

2006

2007

2008

2009

2010

BITLLET

municipis de similars característiques.
A part de la T-12, aquest any
s’han posat en funcionament
altres títols amb descomptes
per a les famílies monoparentals i famílies nombroses.
Els títols ATM
Un altre canvi significatiu en
l’apartat dels títols de transport ha estat l’increment de
més de dos punts de l’ús dels
títols de transport integrats
enfront del bitllet senzill, respecte a l’any anterior. Això té

HABITANTS 2009 T-12

%/1000h

LLIÇÀ D’AMUNT

13.809

32

2,32

GRANOLLERS (a)

60.122

130

2,16

1,1

PARETS DEL VALLÈS

17.224

37

2,15

1,1

FRANQUESES DEL VALLÈS LES (a)

16.978

26

1,53

1,5

MOLLET DEL VALLÈS

51.912

64

1,23

1,9

CANOVELLES (a)

15.816

15

0,95

2,4

CARDEDEU

16.102

11

0,68

3,4

SANT FOTS DE CAMPSENTELLES

7.939

5

0,63

3,7

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA (f)

8.614

5

0,58

4,0

VALLGORGUINA

2.465

1

0,41

5,7

ROCA DEL VALLÈS LA

10.032

4

0,40

5,8

CANOVES I SAMALÚS

2.742

1

0,36

6,4

AMETLLA DEL VALLÈS L’

7.796

2

0,26

9,0

LLINARS DEL VALLÈS

9.035

2

0,22

10,5

BIGUES I RIELLS

8.181

1

0,12

19,0

SANT CELONI

16.586

2

0,12

19,2

GARRIGA LA

14.991

1

0,07

34,7

MONTORNÉS DEL VALLÈS

15.509

1

0,06

35,9

CALDES DE MONTBUI

16.518

0

0,00

0,0

LLIÇÀ DE VALL

6.182

0

0,00

0,0

SANT ANTONI DE VILAMAJOR (b)

4.437

0

0,00

0,0

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (f)

2.364

0

0,00

0,0

SANT PERE DE VILAMAJOR (b)

3.891

0

0,00

0,0

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

6.669

0

0,00

0,0

VALLROMANES (c)

2.206

0

0,00

0,0

VILANOVA DEL VALLÈS (c)

4.459

0

0,00

0,0

340

0,99

2,3

26 MUNICIPIS

una doble interpretació: per
una banda els usuaris ajusten
més les seves despeses en transport i per altra banda els usuaris són cada cop més fidels a
l’ús del transport públic.
En total al 2010 s’han realitzat
195.893 desplaçaments amb
el transport urbà i d’aquests
només un 12,3% han fet servir

342.579

el bitllet senzill per pagar,
mentre que la resta, un 87,7%,
ho han fet per mitjà d’un títol
integrat de l’ATM, amb un
preu molt més econòmic per
desplaçament i amb la possibilitat de realitzar fins a tres
transbordaments a altres
transports públics sense sobrecost.
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Taller d’iniciació a l’argila
polimèrica (FIMO)

Dimartsjocs, la ludoteca
del Centre Cívic Ca l’Artigues

Vine a conèixer les diferents tècniques, consells i trucs d’aquest material
i fes-te els teus propis objectes!
Aquest curs va adreçat a persones a partir de 10 anys principiants, que s’iniciïn en aquesta
tècnica, i que no hagin fet ja
aquest taller als centres cívics
municipals.
El curs és trimestral: abril,
maig i juny de 2011. L’horari
serà el següent:

• Centre Cívic Palaudàries,
divendres de 17 h a 19 h
• Centre Cívic Ca l’Artigues,
dimecres de 18 h a 20 h
Les places són limitades
(màxim per grup: 8 persones).
El taller és gratuït (només cal
pagar el material quan es faci la

OBJECTES DE FIMO

inscripció, a principis de mes.
12€/mes).
Què és l’argila polimèrica?
L’argila polimèrica és una pasta
que serveix per modelar. És un
material molt manejable i flexible que agafa resistència i s’enforteix al coure-la en un simple
forn domèstic. S’utilitza principalment per fer elements decoratius, esculpir figures o en joieria i bijuteria. Aquesta pasta
permet ser tallada, doblegada,
triturada, perforada, esculpida,
barrejada amb diferents elements com pintures, pigments,
materials naturals i un cop pintada es pot llimar, pintar, envernissar, pulir, marcar, foradar...
Donada la diversitat de maneres d’utilitzar-la, pot imitar
diferents tipus de materials i
superfícies.

Dimartsjocs és una activitat gratuïta de ludoteca que es
fa al Centre Cívic Ca l’Artigues.
Dimartsjocs és un lloc de trobada familiar on pares i mares
comparteixen una estona de joc
amb els seus fills/es.
Les activitats que s’hi fan van
adreçades a nens/es d’edats
compreses entre 3-9 anys.
Conjuntament amb una monitora de lleure, es realitzen
manualitats, jocs, contes, etc.
Aquest espai lúdic que comparteixen pares i mares i fills i filles

es realitza tots els dimarts de 17
a 18.30 h.
A més, es fan sessions de cinema infantil i es poden realitzar
altres tallers que es proposin.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Centre Cívic Ca l’Artigues
C. Ribera d’Ebre, 81
(planta baixa)
cc.calartigues@llicamunt.cat
Telf.: 93 860 73 50

DIMARTSJOCS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Novetats en la programació d’activitats
del Centre Cívic Ca l’Artigues
Aquest mes de març comencen activitats noves al Centre Cívic Ca l’Artigues, per a diferents col·lectius.
BALL COUNTRY
TEATRE
HORA I DIA
PER CONCRETAR
PER ALS MÉS JOVES:
• Esport jove (divendres, de
17.30 a 19.30 h; podràs
jugar a futbol, bàsquet i ping
pong) gratuït.
• Iniciació al conjunt intrumental (percussió, guitarra
i veu) (dilluns, de 18 a 19 h,
a l’Espai Obert; per als qui
vulguin aprendre a tocar en
grup) gratuït.

A més, puntualment, es fan
tallers com:
• Posa’t guapa (taller de bellesa, maquillatge, manicura,
etc.) gratuït.

• Taller de xapes (manualitats) gratuït.
PER ALS MÉS PETITS:
• Ludoteca “dimartsjocs”
(dimarts de 17 h a 18.30 h;

TALLER DE XAPES PER A JOVES

espai per compartir mares i
pares amb els seus fills/es i
gaudir d’activitats com:
manualitats, cinema, cuina,
etc.) gratuït.
A banda d’aquestes novetats,
al Centre Cívic Ca l’Artigues
també es poden realitzar moltes altres activitats com:
• Sevillanes (grup avançat i
grup d’inici) activitat gratuïta.
• GAC.
• Pilates.
• Escola d’adults.
• Ioga.

• Labors de retalls
(pachwork).
• Gimnàstica de manteniment.
• Català.
• Etc.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Centre Cívic Ca l’Artigues
C. Ribera d’Ebre, 81
(planta baixa)
cc.calartigues@llicamunt.cat
Telf.: 93 860 73 50
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La xifra oficial de població de Lliçà d’Amunt
és de 14.356 habitants
LIÇÀ D’AMUNT TÉ 14.356
HABITANTS, SEGONS LES
DADES OFICIALS.

POBLACIÓ LLIÇÀ D'AMUNT 1990-2010

16000
14000
12000
10000

El nostre municipi ha passat
de més de 4.000 habitants a
més de 14.000 habitants en
20 anys.
Entre els anys 2000 i 2003,
van arribar 600 nous habitants
cada any al nostre municipi.
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AVISOS DE CONSUM

Avís a les persones consumidores i usuàries
que reben spam telefònic
L’Agència Catalana del
Consum té coneixement que
determinades empreses realitzen spam telefònic, és a dir,
propostes comercials no
sol·licitades i reiterades per
telèfon (d’assegurances, serveis
bancaris, telefonia, accés a
Internet....) i que algunes
d’aquestes trucades poden
arribar a ser insistents i molestes i poden portar a prendre
decisions precipitades.
Per això, si rebeu aquest tipus
de trucades us recomanem
que:
• Per evitar rebre aquestes
trucades podeu donar-vos
de baixa de la guia telefònica (és un fitxer d’accés
públic d’on poden treure les
vostres dades), ho heu de
demanar a la vostra operadora telefònica.

• També teniu dret que les
vostres dades que apareguin
a la guia no puguin ser utilitzades amb finalitats de
publicitat o prospecció
comercial, havent de constar
així de manera clara a la guia
(amb una icona). Ho heu de
sol·licitar a la vostra operadora telefònica.
• Des de l’1/1/2010 sapigueu
que estan prohibides les trucades amb finalitats comercials amb números ocults, és
a dir, les trucades han de realitzar-se des d’un número de
telèfon identificable per
exercir el vostre dret a manifestar la vostra oposició a
rebre propostes comercials
no desitjades.
• Si us pregunten si esteu interessats en un nou servei, en
unes noves tarifes de la vostra mateixa operadora de
telefonia o Internet, no us

•

•

•
•

precipiteu i no doneu el vostre consentiment fins que ho
verifiqueu posteriorment
trucant al vostre proveïdor
del servei.
Si no desitgeu adquirir el
producte que us ofereixen ni
contractar el servei que us
proposen digueu NO!
En tot cas, sapigueu que en
cada trucada us han d’informar clarament, al principi
de la conversa de:
- La identitat del de/la
venedor/a
- La finalitat comercial
- Les característiques essencials del producte/servei
- El preu
- El dret de desistiment
No us precipiteu en prendre
una decisió.
Podeu demanar que us enviïn
tota la informació per correu
postal, tot i que aneu amb
compte de donar les vostres

•

•

•
•

•

dades i assegureu-vos abans
amb el vostre proveïdor de
qui està fent l’oferta.
No faciliteu les vostres dades
bancàries ni el DNI ni les
dades de cap factura si no esteu
ben segurs i convençuts.
Si arribeu a contractar, us
han d’enviar la justificació
escrita del contracte.
Teniu 7 dies per anul·lar el
contracte.
També podeu inscriure-us
en el servei de les Llistes
Robinson, per evitar rebre
publicitat d’entitats o empreses amb les quals no heu tingut cap relació.
Penseu que és deslleial realitzar propostes no desitjades i
reiterades per telèfon, fax,
correu electrònic o altres
mitjans de comunicació a
distància, llevat que estiguin
justificades legalment per fer

complir una obligació
contractual.
• Sapigueu que l’empresari ha
d’utilitzar sistemes que permetin que el consumidor
pugui deixar constància de
la seva oposició a continuar
rebent propostes comercials
d’aquest empresari o professional.
Si s’escau, denuncieu aquestes
pràctiques que podran ser perseguides i objecte de sanció per
l’ A g è n c i a C a t a l a n a d e l
Consum.

MÉS INFORMACIÓ:
Adreceu-vos a l’Oficina
Municipal o Comarcal
d’Informació al Consumidor.
Truqueu al 012.
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Treballant
per a Lliça d’Amunt

Presentació dels projectes
solidaris 2011 de Lliçà Solidari

Treballant per a Lliçà d’Amunt
és un projecte audiovisual que
a partir de principis del mes
de març es podrà veure a través del web municipal www.
llicamunt.cat i també a la
pantalla de televisió instal·lada
a la sala d’espera de l’Ajuntament.
Es tracta d’un passeig pel nostre municipi a través del qual
es fa un repàs dels principals
canvis i actuacions que s’han
realitzat al poble en els darrers
anys: noves infraestructures,
equipaments, campanyes, ini-

ciatives, activitats… Tot això i
molt més és el que recull
aquest documental.

Lliçà Solidari ha organitzat un acte per presentar els
projectes solidaris de l’entitat per aquest any.
Lliçà Solidari és una entitat
local que, des de fa més de
16 anys, intenta donar suport
a projectes de cooperació i
desenvolupament a l’anomenat Tercer Món, amb la
condició que l’objectiu principal sigui l’atenció a la infància i l’educació dels més desfavorits.
La seva feina consisteix a escollir els projectes, establir convenis de gestió i seguiment amb
les entitats que els executaran,

presentar els projectes a l’Ajuntament (que hi destina una
partida pressupostària), organitzar activitats de sensibilització i, sobretot, intentar que els
centres escolars i les entitats
cíviques de Lliçà d’Amunt participin d’alguna forma en cada
campanya.
Els projectes escollits per a
aquest 2011 són:
• Menjador infantil a Cerro
Candela, Lima (Perú): Lliçà
Peruanitos.

• Escola bressol en una comunitat camperola (Birmània):
Jofran Internacional.
• Centre d’acollida per a
infants a Pune (Índia): Asha
Kiran.

Grau va afirmar que es farà en el
moment oportú.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP – EN COTNRA
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

L’acte de presentació d’aquests
proyectes es farà el divendres 18
de març, a les 20 h, a la sala polivalent de la Biblioteca de Ca
l’Oliveres, amb la participació
de representants de les tres entitats promotores dels projectes.

CRÒNICA DEL PLE
PLE ORDINARI
DE 27 DE GENER DE 2011
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia
3. Aprovació de la xifra oficial de
població a 1 de gener de 2010
S’aprova per unanimitat la xifra oficial de població que a 1 de gener és
de 14.356 habitants.
4. Adjudicació de les obres
del projecte d’una mota de
protecció del Riu Tenes a la
Unitat d’Actuació VIII Molí d’en
Fonolleda.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau,
va explicar que es tracta de la construcció de la protecció contra grans
avingudes d’aigua del riu Tenes al
seu pas pel Molí d’en Fonolleda. Va
afegir que la mota es farà amb una
base de terres i que es pretén crear
un passeig per sobre de la Mota que
contempli la implantació de plantes
de la zona. Grau va explicar que al
mateix temps s’hi instal·laran dos
dipòsits de decantació per recollir
aigües brutes de pluja per tal que la
sedimentació contaminant quedi al
dipòsit i només s’aboquin al riu les
aigües netes. Aquest projecte té un
pressupost de 780.000 euros.
Francisco León, portaveu de ICVEUiA va lamentar que a 100 o 200
metres es deixi el tram que va des
del camp de futbol fins a la piscina
per fer. Va afegir que es tindria que
haver aprofitat per fer tot el tram.

Pere Grau va contestar que està
previst fer aquest tram però que
abans s’ha d’obrir un ull al pont del
riu que està tapat per evitar el risc
d’inundacions i això té un sobrecost
que ara no es pot assumir, tot i que
en una fase posterior s’estudiarà.
Francisco León va dir que una cosa
no es contradiu amb l’altre i que
s’hauria d’haver aprofitat l’obra de la
mota per fer-ho.
Per la seva part, Joaquim Ferriol,
portaveu d’ERC, va preguntar si l’ull
que s’ha d’obrir al pont s’ha de fer per
on passa el col·lector de l’ACA. Pere
Grau li va respondre que sí, però que
hi ha un marge per on es pot fer.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR
UNANIMITAT
5. Acceptació del cobrament
de les quantitats avançades
prèvies a les escriptures per
l’adquisició d’habitatges de
protecció oficial.
Pere Grau, regidor d’urbanisme, va
explicar que quan es fa una promoció
d’habitatges de protecció oficial com
una actuació municipal la Generalitat
demanarà un acord de Ple sobre la
facilitat que cal donar, en aquest cas a
l’EMO, perque cobri els avançaments
corresponents a la construcció.
PSC – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

6. Autorització per la contractació
de cobertura del tipus d’interès
(SWAP) per un import de préstecs de 9.000.000 d’euros.
El regidor d’Economia i Hisenda,
Pere Grau, va explicar que es tracta d’una assegurança per tal que el
préstec de 9 milions d’euros que
té l’Ajuntament tingui una interès
màxim. Al juliol venç l’actual assegurança que té un tipus d’interès
del 5% i es pretén fer una de nova
a cinc anys per garantir un interès
màxim del 2,90% donat que preveu
que es un bon moment perquè ara
els interessos són baixos i si pugen
ens afavorirà aquesta nova assegurança.
Joaquim Ferriol, portaveu d’ERC
va preguntar quan entraria en vigor
aquesta nova cobertura.
L’alcalde, Ignasi Simón, va explicar que
el que té ara l’Ajuntament no és massa
interessant. La intenció és esperar a
que baixin els interessos i fer la nova
contractació el més aviat possible.
Ferriol va preguntar que si
l’endeutament de l’Ajuntament baixa
de 9 milions d’euros al 2013 aquest
nou swap obligaria a pagar interessos com si es continuessin devent 9
milions d’euros. L’interventor va contestar que sí a no ser que d’aquí al 2013
l’Ajuntament no hagi demanat un altre
préstec.
Quim Ferriol va apuntar que amb
els tipus d’interès fets públics al
desembre sembla que el més interessant seria contractar-ho ara amb
efectes de juliol perquè així es pagaran 8.000 euros menys i resultaria
més avantatjós.

7. Afers urgents
No hi havia afers urgents
8. Mocions
ERC presenta una moció a favor de
la dació en el pagament de les hipoteques i l’eliminació de les clàusules del
sòl. La intenció d’ERC era fer arribar
la moció al Congrés però com que els
grups PSOE i CiU al Congrés dels
Diputats ja han presentat una moció
en aquest sentit decideixen retirar-la.
ERC també va presentar una moció
de rebuig a la sentència del Tribunal
Suprem contra la immersió lingüística a l’escola.
El PSC demana que en el punt 4 de
la moció s’inclogui “... per no fer de la
llengua una lluita partidària.....” i
ERC ho accepta.
CiU comenta respecte la sentència que
la interpretació de la llei s’està fent en
un sentit bastant restrictiu respecte de
les nacionalitats de l’Estat espanyol.
El portaveu del PP manifesta que tots
estem obligats a respectar les lleis i
l’estat de dret i que una cosa és plantejar canviar unes lleis i una altra és
plantejar l’incompliment de resolucions judicials, trencant l’estat de dret.
El representant d’ERC contesta que a
la moció en cap moment es demanar
l’incompliment legal, i aclareix que
només es vol manifestar el rebuig.

9. Preguntes
El portaveu d’ICV-EUiA va preguntar
quants pisos de protecció oficial s’han
venut a la promoció municipal de Ca
l’Artigues i a la de Can Salgot, quantes
al·legacions sobre el POUM s’han presentat, quantes d’aquestes s’han admès,
quan es respondran i quan es pensa
convocar una reunió amb els grups de
l’oposició per parlar del tema.
També va preguntar si ja hi havia
una valoració de la prova pilot de
recollida de restes vegetals, respecte
a aquesta prova va preguntar que,
si era positiva, quan s’ampliaria a la
resta del municipi i, si havia resultat
negativa, si s’havia plantejat algun
altre sistema.
El representat d’ICV-EUiA també va
preguntar en referència a una modificació pressupostària de 600.000
euros de l’any passat destinada a
l’asfaltatge de carrers. Va preguntar
si les obres de millora que l’EMO
està fent als carrers s’està realitzant
amb aquesta partida, si s’ha esgotat
la partida amb l’asfaltatge de carrers
i si li podien justificar els costos i
metres quadrats que s’havien fet.
Per acabar, va plantejar la possibilitat
d’interposar una denúncia davant
del Parlament Europeu sobre el
traçat del Quart Cinturó al seu pas
per Lliçà d’Amunt i va preguntar a la
resta de grups del consistori si recolzarien aquesta denúncia.
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OPINIÓ
Grups Municipals

L’Agrupació del PSC ja s’ha posat a
treballar a ple rendiment per afrontar
amb garantia d’èxit les properes eleccions municipals del proper dia 22 de
maig. Volem créixer i formar un
govern fort que ens permeti tirar
endavant el nostre projecte de futur
on té cabuda tothom.
En el mes de gener és va aprovar per
unanimitat el cap de llista, l’actual
alcalde Ignasi Simón, i en el mes de
febrer s’ha tancat i aprovat, amb ple
consens, la resta de la llista. Per tant
la maquinària la tenim engrassada i a
punt.
La nostra campanya serà austera, perquè tenim els mitjans que tenim,
sense retrets, en positiu i mirant sempre endavant. Som un equip jove,
amb molta il·lusió i empenta, un
grup heterogeni de gent de poble que
hem sabut combinar i trobar l’equilibri entre l’experiència d’uns quants
amb l’aportació d’aires nous d’uns
altres.
No tanquem la porta a ningú, com
tampoc ho hem fet en aquests quatre
anys, hem estat més propers que mai.
La nostra insígnia és la capacitat de
treball, el de servei al ciutadà, el saber
escoltar, i la senzillesa i humilitat per
sobre de tot.
Volem que el ciutadà de peu ens
segueixi proposant coses com fins ara,
que ens segueixi fent arribar suggeriments, que participi en la elaboració
del nostre programa i el mateix els hi
diem a les entitats: segui parlant amb
nosaltres.
Tenim una proposta molt engrescadora i alhora factible. Nosaltres no
sabem dir mentides, ni vendrem fum,
tampoc no sabem crear falses expectatives i/o pors, potser aquest és el nostre
punt dèbil, però tenim l’aval de la
serietat, de saber treballar en equip, de
la feina ben feta, de la capacitat de gestió, de la eficiència i eficàcia, i per què
no, de la proximitat, del tu a tu.

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 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.

Poc a poc, com cada quatre anys, s’escampen pel territori els missatges
d’il·lusió per a un futur immediat, per a
transmetre a la gent l’enèrgica voluntat
de construir, per dir que estem amb la
mateixa empenta del primer dia, per
expressar que comptem amb tothom a
l’hora de definir el programa que volem
que sigui de tots i..., sense adonar-nos,
ens trobarem al vell mig de les corredisses electorals i afectats un altre cop pel
virus que li és propi. Sí, com sempre i
amb puntualitat, algú truca a la porta de
casa nostra: el municipi torna a reclamar
la nostra atenció.
I és que el municipi és l’espai del dia a dia.
Les decisions que es prenen dins la política local afecten directament al que passa
una mica més enllà del portal de casa.
L’acció política municipal és la gestió dels
recursos per a les coses properes, és l’estratègia que ha de desenvolupar allò que
volem ser, és l’acció del detall, és l’actuació acurada sobre els contenidors de residus, la plaça de prop de casa, és l’estímul
a la participació a les escoles, a l’esport, al
carnestoltes, és l’atenció a la gent gran i la
menuda que cada dia veiem i que cada
dia tractem. És el compromís amb la
proximitat del dia a dia. El municipi és
allà on es comença a fer el país.
El país es fa des de l’arrel. Les relacions
socials que s’esdevenen al carrer, al barri,
a les activitats esportives, culturals,
econòmiques o del lleure són decisives a
l’hora de fer-nos com som. Així el paisatge, l’entorn urbà, l’espai i el context
social que ens envolten, determinen,
sens dubte, la nostra manera de ser. Per
això el municipalisme sempre ha estat
una de les bases per construir un país.
Ara el nostre país, Catalunya, és el subjecte d’un discurs que, injustament i de
manera oportunista, genera complicitats que l’hi són hostils i afecta directament a la nostra identitat cultural i a la
nostra economia. A CiU pensem que no
podem ignorar aquest fet en les estratègies de la política municipal futura. Ara
no podem renunciar a voler canviar una
situació immerescuda que també pot
afectar a la nostra acció municipal.
O és que la nostra capacitat de finançament del benestar no milloraria si
part de l’espoli fiscal que patim a
Catalunya es revertís a cada un dels
nostres municipis?

Tergiversaciones lingüísticas.
En el último pleno municipal el PP votó
en contra de la moción presentada por
ERC, por la cual se rechazaba la sentencia del Tribunal Supremo contra la
inmersión lingüística en las escuelas.
La moción fue rechazada por el PP porque consideramos que toda sociedad
democrática ha de respetar y cumplir las
leyes. La legalidad judicial es inviolable.
Esta realidad no se puede tergiversar ni
desautorizar a tenor de nuestros propios
intereses. En democracia se deben plantear cambios o modificaciones de las
leyes, pero nunca incumplirlas.
Vivimos en un estado de derecho y
resulta intolerable que algunos quieran
romper un estatus que ha costado
muchos años consolidarlo. Uno puede
impugnar las leyes y resoluciones, el
estado de derecho lo permite, pero
nunca llamar a una ilegal insumisión.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano
judicial de nuestro estado de derecho. Esto
significa que todos, tanto ciudadanos
como tribunales, deben cumplir sus dictámenes. Nadie puede hacer las leyes
pensando exclusivamente en sus propios
intereses. Regular significa ser imparcial.
La tergiversación de la sentencia nos ha
llevado a esta moción. No se atacan la
lengua, la cultura y la cohesión de la sociedad catalana. Simplemente se dice que no
se ha de dividir a los niños por razón de
lengua, ni se puede limitar el uso vehicular de la lengua castellana a un trato individual para los que la pidan. La sentencia
equipara el catalán y el castellano dándoles la misma importancia en la educación
de nuestros hijos e hijas.
En Cataluña hay dos lenguas que conviven con normalidad. Nuestros hijos e hijas
pueden expresarse en igualdad de condiciones en catalán y castellano. Hacerlo no
supone que se imponga una en detrimento de la otra. Todo lo contrario. El debate
tendría que ser otro. Debemos ir hacia el
trilingüismo. Olvidémonos de discusiones
baldías y centrémonos en la preparación
futura de nuestros hijos. Cuantos más
idiomas conozcan mucho mejor. Si nos
centramos en debates pueriles perderemos
una gran oportunidad. Nadie discrimina
el catalán. Esto sólo está en la mente de
unos pocos. Tengamos amplitud de miras
y démonos cuenta de que hay cosas más
importantes que este baldío debate.

Els del Grup d’Esquerra de Lliçà
d’Amunt tenim els cinc elements
imprescindibles per formar un bon
govern: equip, projecte, experiència,
il·lusió i lideratge.
Tenim un líder indiscutible que exerceix de forma discreta el seu lideratge.
Amb les idees clares, sempre lluita
amb convicció per defensar els seus
arguments, però respectant el rival. Ja
ha demostrat que li sobra capacitat
per a ser alcalde i la seva força interior
és tan gran que no hi ha obstacle –ni
querella– que se li resisteixi.
En Quim Ferriol és el nostre Guardiola! I recentment l’hem ratificat com
a candidat d’ERC a l’alcaldia de Lliçà
d’Amunt. Nosaltres no hem de fer primàries perquè treballem en equip i
cadascú sap quin és el seu paper dins el
camp municipal. Juguem de memòria,
com el Barça. I des de la modèstia i el
treball constant, hem anat creixent
com a grup. Tanmateix, aquesta vegada ens hem reforçat amb alguns fitxatges que aportaran més energia al
conjunt.
Per tot això, som optimistes, perquè
sabem que hi ha molta gent que ens fa
costat, no pas per la marca, sinó pels
valors que representa aquest grup a
Lliçà d’Amunt. Venim d’una història
construïda per moltes persones de
sensibilitats diverses que ens han
deixat un llegat inestimable i nosaltres
no els fallarem.
Tots sabem que a Lliçà només són possibles dues alternatives. La desunió del
govern actual de tres grups polítics
incompatibles que remen cap a tres
objectius diferents, o la força del grup
d’Esquerra, àmpliament majoritari a
Lliçà, que ha demostrat que és capaç de
governar i generar confiança i il·lusió.
Ara és més necessari que mai poder
confiar en els polítics, i nosaltres som
gent de confiança. Vam demostrar-ho
governant fa quatre anys i volem tornar-ho a demostrar. Lliçà mereix un
govern millor.

El passat 27 de gener, al Ple Municipal,
vam realitzar algunes preguntes relacionades amb el POUM de Lliçà, i no vam
obtenir resposta. A la pregunta “Quan
us reunireu amb l’oposició?”, el Sr. Pere
Grau va dir que amb les al·legacions que
havíem fet ja sabien el que pensàvem i
no creia important reunir-se amb l’oposició, però que sí ho farien amb els afectats per acordar posicions.
Resulta trist que un tema tan rellevant
com és el nostre futur creixement del
municipi, l’actual equip de govern
(PSC-CiU-PP) es tregui el tema de
sobre amb respostes com aquesta.
Lamentem profundament la falta de respecte cap a l’oposició: dos reunions informatives d’aproximadament quatre hores
és la participació de l’oposició en aquest
assumpte. Tampoc entenem que no hagin
volgut reunir-se amb molts afectats. Esperem sàpiguen explicar als treballadors de
BOSCH i FIGUERAS perquè els seus
llocs de treball poden desaparèixer, o als
veïns de barris com Can Salgot que tindran més de 300 nous pisos, Can Costa
amb 167 (gairebé el doble de lo que ara és
el barri), o Can Roure amb 83 habitatges,
o Mas Bo amb més de 32... i així podríem
continuar enumerant despropòsits, i al
centre urbà que tampoc s’escapa d’aquest
brutal creixement. Això sí, més de la
meitat serà de protecció oficial.
Però, què passa amb la política d’habitatge
de protecció oficial a Lliçà d’Amunt?
Doncs la realitat és que aquesta manera de
fer política d’habitatge ha estat un fracàs
total: en les promocions que està fent,
l’Ajuntament no ha estat capaç de vendre
el 50% de pisos, ni a Ca l’Artigues ni a
Can Salgot. Com hem dit en altres ocasions, serà per la tipologia que el trident
PSC-CiU-PP volen pel nostre municipi?
O serà perquè pisos de protecció a
235.000€ (uns 39 milions de pessetes) no
està a l’abast de la majoria de veïns i veïnes. La realitat és que a aquest govern mai
no li va interessar de debò una política
d’habitatge de protecció oficial eficient.
Lliçà d’Amunt es mereix més!
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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 Certamen literari Amunt Dones
8 DE MARÇ: DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
L’associació Amunt Dones
convoca el I Certamen Literari
Amunt Dones d’acord a les
següents bases:
Primera: Podran participar
totes les persones residents a
Lliçà d’Amunt, així com les
sòcies d’Amunt Dones.
Segona: Els treballs, que hauran de ser inèdits, tractaran
sobre qualsevol tema relatiu a la
dona. Només es podrà presentar un treball per participant.
Tercera: S’acceptaran treballs
en qualsevol d’aquests gèneres:
poesia, narrativa, teatre o
còmic, tant en català com en
castellà. En cap cas s’excedirà
de 3 folis escrits per una cara, a
dos marges. El text es compondrà en font Times New Roman,
cos 12, i anirà signat amb pseudònim.
Quarta: Els originals es podran
enviar per correu electrònic a
l’adreça de l’associació Amunt
Dones (amuntdones@gmail.
com) en dos arxius de Word:
un portarà el títol de l’obra i un

altre recollirà les següents
dades:
• Títol de l’obra.
• Nom i cognoms del/la participant.
• Telèfon i direcció de correu
electrònic.
• DNI escanejat que acrediti
residència a Lliçà d’Amunt o
certificat d’empadronament
i, en el cas de les sòcies, rebut
de la quota 2011.
Cinquena: També es podran
fer arribar els treballs en paper,
per duplicat, signats amb pseudònim, i acompanyats d’un
sobre tancat a l’exterior del
qual figurarà el títol de l’obra i
pseudònim; a dins es faran
constar les dades consignades a
la base anterior, amb una fotocòpia del DNI o certificat
d’empadronament, o quota de
sòcia.
Els originals es podran presentar al despatx de l’associació
Amunt Dones, situat al pavelló
d’esports, els dijous de 17.30 h
a 19.30 h. El termini d’admissió de treballs finalitzarà el dia
8 de març de 2011.

Calçotada popular
a Mas Bo/ Can Lledó
Ja sentim l’arribada de la primavera i de les primeres
calors, això ens fa pensar que ja la tenim!, un any més,
la nostra tradicional Calçotada Popular (Xª edició).
Les AA.VV. dels barris de Mas
Bo i de Can Lledó us convidem a gaudir d’un dia de festa
i sobretot de bon menjar. Oferirem: calçots, salsa, botifarres
amb pa de pagès, vi o refresc,
postres o cafè, a preus populars, això sí, tot fet de la forma
tradicional i gràcies a la
col·laboració dels membres de
les entitats de ambdós barris

(A.VV. de Mas Bo i de Can
Lledó) i dels nostres veïns i
veïnes.

VENIU, US OFERIM
ELS MILLORS CALÇOTS
I BOTIFARRES AMB LA
MILLOR SALSA TRADICIONAL!
US ESPEREM A TOTS/ES!

II Fira de la Dona

Sisena: El jurat estarà format
per integrants de la Junta Directiva d’Amunt Dones amb experiència dins l’àmbit literari.
Setena: El lliurament de premis es celebrarà el dia 30
d’abril de 2011, a les 19 h,
dins el marc d’activitats de la II
Fira de la Dona.
Vuitena: Els premis seran els
següents:
• 1er: estada Rural & Gourmet
per a dues persones (una nit
d’allotjament, amb sopar i
esmorzar).
• 2on: dues entrades de teatre.
• 3er: lot de llibres.
Novena: L’associació Amunt
Dones es reserva el dret de
publicar al seu bloc (http://
amuntdones.blogspot.com) les
obres guanyadores i totes aquelles que consideri oportunes.
Desena: La participació a
aquest certamen significa la
plena acceptació de les presents
bases. Qui no compleixi els
requisits anteriorment citats
quedarà exclòs del concurs.

Amunt Dones està preparant la II Fira de la Dona i volem
comptar amb tu, dona emprenedora o artesana, dona
amb empenta que vols mostrar la teva feina i donar a
conèixer la teva activitat.

Associació Amunt Dones

Associació Amunt Dones

Amunt Dones vol oferir-te un
aparador perquè puguis donarte a conèixer, oferir els teus
productes, mostrar la teva
creativitat, la teva activitat
empresarial...
Si vols participar a la II Fira de
la Dona, posa’t en contacte
amb nosaltres a través del cor-

reu electrònic (amuntdones@
gmail.com), per telèfon (Paz
656545879) o vine a veure’ns
al pavelló els dijous de 17.30 a
19.30 h.
T’hi esperem!

RECORDA
13 DE MARÇ DE 2011 /13.30 h
Lloc: Local Social Mas Bo/ Can Lledó
(Camp de Futbol)
Venda de tiquets
• BAR EXTREMEÑO
• RESTAURANTE ADELA
• BAR ROMERO
• LOCAL SOCIAL MAS BO/CAN LLEDO
(diumenge matí)
Preus populars
• Socis: 8€
• No socis: 12€
• Nens: 3€

Associació de veïns
Mas Bo - Can Lledó

Entitats > 019

Març de 2011

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.

Programa
Que els passa pel cap
de vacaciones 2011 a alguns?
Como cada año queremos
poner en conocimiento de
toda la población nuestro programa de acogidas por vacaciones de niñ@s de nacionalidad bosnia que vendrán a finales del mes de junio y permanecerán entre nosotros un mes
aproximadamente.
En la actualidad ya tenemos cinco
familias acogedoras, por lo que
ponemos en conocimiento de

todos los interesados que deben
ponerse en contacto con nosotros
durante el mes de marzo, ya que
a finales de este mes daremos por
finalizada la inscripción de familias acogedoras.
ONG LA CABRA SOLIDARIA
C/. Salze, 56
08186 Lliçà d´Amunt
Telf. y fax. 93 864 98 93
Móvil: 629 93 33 41
(Federico).

ONG
La Cabra Solidària

Diada de Reis, diada d’il·lusió
pels infants i de felicitat, treballadors municipals, policia
local, membres de les associacions de veïns, joves i nens
fent de patges i voluntaris
tots ells plens de bones intencions que treballen per ajudar
que tot això sigui possible,
quan de sobte aquest ambient
festiu es torna trist perque un
“bon home” de 58 anys,
voluntari de protecció Civil,
es agredit brutalment per un
conductor envaït per l’odi.
Tristament aixo succeïa al
davant de nens i nenes que
esperaven il·lusionats veure
els reis.
Tot va succeir davant dels
molts testimonis que en
aquells moments esperaven el
pas de la cavalcada, van ser
ells qui van donar avís a la
Policia i gràcies al seu suport
van aconseguir que aquest
individu no continués amb la
seva brutal agressió i emprengués covard la fugida dins el
seu vehicle a velocitat temerària, tot això, al mateix temps
que anava pronunciant greus

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA
• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ
• TRAUMATOLOGIA
• ESCOLA D’ESQUENA
• REUMATOLOGIA
• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA
Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

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

amenaces de mort i prometia
tornar a buscar-lo per acabar
“la feina”, el nostre company
va quedar de genolls al terra
atordit pel fort dolor i afectat
per marejos.
Els fets es van iniciar quan el
voluntari agredit procedia,
seguint ordres de la Policia
Local de Lliçà d’Amunt, a
desviar el trànsit rodat per la
seguretat dels participants i
del públic a la cercavila.
L’agressor pretenia malgrat la
prohibició passar amb el seu
vehicle, va fer cas omís de les
indicacions del voluntari de
Protecció Civil perquè esperés
fins que es pogués obrir el
trànsit. Va ser aleshores quant,
davant la sorpresa de tot els
presents, l’individu, amb gran
violència física i proferint
greus insults, va iniciar els
seus atacs.
El nostre company va ser
traslladat per l’ambulància a
l’hospital General de Granollers, amb hematomes, rascades i un fort impacte a la zona
abdominal, i va quedar en
observació durant tota la nit.

L’agressor ha estat identificat i
localitzat per la Policia Local,
és veí de Lliçà d’Amunt, ha
estat denunciat i haurà de
donar compte dels seus actes
davant el Jutge.
Aquesta Associació de Voluntaris, recolza al nostre estimat
company, li donem ànims i li
desitgem un ràpid restabliment de les lesions, encara
que els danys morals per desgràcia trigaran més en ser
superats.
Per la seva part el company
agredit ens manifesta sentir-se
amb ànims de seguir amb la
seva labor altruista tan aviat
com el seu estat de salut ho
permeti, sobre tot encoratjat
per l’actitud solidària dels lliçanencs testimonis dels fets
que el van ajudar en aquells
moments tan difícils i als que
des d’aquestes línies els mostra a tots la seva gratitud.

Associació de voluntaris
de Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
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
93 841 48 86
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 Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

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

AGENDA MARÇ
Exposició: “Economia d’Espanya”
Fins al dijous 3 de març
De l’escultor Àlex Barba.
Lloc: Espai Garum
Organitza: Espai Garum

I Certamen literari
Amunt Dones
8 de març: Dia Internacional
de la Dona
Bases: http://amuntdones.blogspot.com
Organitza: Associació Amunt Dones

Sopar del Dia de la Dona
Divendres 11 de març
Hi haurà música en viu.
Hora: 21.30 h
Lloc: Masia Roca Vell
Preu: sòcies, 20 euros; no socis/sòcies:
25 euros

Inscripcions: fins al 6 de març
Més informació: Imma (666 72 88 94/
93 841 71 12)
Organitza: Associació Dones del Tenes

Ioga
Dissabtes 12 i 19 de març
A càrrec de Marc Cebollero.
Hora: d’11.30 a 13.15 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions: 93 841 45 81 / 620 60 21
35 / oberturadeconsciencia@hotmail.com
Preu: 10 euros mensuals
Organitza: Obertura de consciència

X Calçotada popular
a Mas Bo-Can Lledó
Diumenge 13 de març
Hora: 13.30 h
Lloc: Local social de Mas Bo i Can
Lledó (camp de futbol)

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Club de Lectura
Dimarts 1 de març
Comentari del llibre El lector de
Bernhard Schlink.
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Espectacle literari-musical:
“A dues veus”
Dimecres 9 de març
Activitat per a adults. A càrrec de la
companyia Re-Creat. Una reprentació on interactuen la veu i la dansa. Es
llegiran fragments literaris entorn del
món femení acompanyats amb dansa.
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Exposició: “Mestres i pedagoges”
Del dimecres 9
al dimecres 30 de març

Produïda per la UVIC i cedida per la
Diputació de Barcelona. Aquesta exposició repassa les biografies d’una dotzena de dones representatives de l’avenç
de l’educació catalana al segle XX.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte
“Contes per a conviure”
Dijous 31 de març
Contes que ens fan rumiar, contes
que ens ajuden a conviure, a compartir. A càrrec de Rosa Fité. Recomanat
a partir de 4 anys.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller d’escriptura

Inscripcions i més informació:
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Organitza: Ajuntament

Activitats del Casal de la Gent Gran
Servei d’infermeria
El primer dijous de cada mes;
proper: 3 de març
Us podeu prendre la tensió arterial
gratuïtament presentant el carnet
d’usuari del Casal.
Horari: de 15.30 a 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Excursió a les Falles de València
Del dilluns 14
al divendres 18 de març
1r dia: Origen-Oropesa de Mar
(Marina d’Or); 2n dia: PeñíscolaMonasteri del Desierto de Las Palmas;
3r dia: Grutes de la Vall d’Uxió-Oropesa; 4t dia: Falles de València-Museu
de les Falles; 5è dia: Oropesa-Onda
(Museu del Azulejo)-Origen.
Preu: 295 euros (inclou autocar, estada
a l’hotel en règim de pensió completa,
visites, guia i assegurança) (suplement
per habitació individual: 65 euros)
Inscripcions i més informació: Casal
de la Gent Gran, Sr. Jesús (matins, 93
841 68 40 / tardes, 93 841 61 55)
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Excursió a La Passió
d’Esparraguera
Diumenge 17 d’abril
A la mitja part, s’anirà a dinar a un
restaurant de la localitat a base de
fideuà amb all i oli, garró al forn, postres, pa, vi, aigua i cafè.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la gent gran

Preu: 52 euros
Inscripcions i més informació: Casal
de la Gent Gran, Sr. Jesús (matins, 93
841 68 40 / tardes, 93 841 61 55)
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Farmàcies

Venta de tiquets: bar Extremeño, restaurant Adela, bar Romero i diumenge al
matí al Local social Mas Bo i Can Lledó
Preu: socis, 8 euros; no socis, 12 euros;
nens i nenes, 3 euros
Organitza: AV Mas Bo i Can Lledó

Espectacle infantil:
“El xumet valent i la xinxeta
que escombrava l’escaleta”
Diumenge 20 de març
A càrrec de la companyia Xumet i Xinxeta.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ajuntament

Calçotada a Can Farell
Diumenge 20 de març
Hora: 14 h
Lloc: Local social de Can Farell
Preu: socis, 9 euros; no socis, 11 euros;
nens i nenes, 5 euros
Organitza: AV Can Farell

Tertúlia literària
Dimarts
L’última setmana, poesia.
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Pintura a l’oli
Dijous i divendres
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Sons Club
Divendres
L’espai on pots gaudir de música en directe.
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: 2 euros, socis; 3 euros, no socis
(l’entrada inclou una consumició)
Organitza: Ateneu l’Aliança

Activitats
de l’Espai Jove
El Galliner
Assessoria laboral per a joves
Dimecres 2, 16 i 30 de març

Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Busques feina i no saps com? Saps
fer un currículum? Vols assessorarte sobre la teva feina actual? Aquí
t’ajudem a resoldre aquest i altres
dubtes. Demana visita o vine directament!
Hora: de 16 a 20 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner

Taller de labors
Dijous

Torneig de ping-pong
Divendres 11 de març

Horari: de 16 a 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: despatx del Casal
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament

Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Més informació: El Galliner.

Botxes
Els dilluns i dimecres

Ball de saló
Divendres 4, 11, 18 i 25 de març

Xerrada-taller: Com fer un
vídeocurriculum
Dimecres 16 de març

Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis

Hora: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner

Bingo
Dissabtes 5, 12, 19 i 26 de març

Taller de quadres de sorra
Divendres 25 de març

Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal d’Avis
Més informació:
Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102
Tel. 938 416 155

Hora: a partir de les 18 h
Lloc: El Galliner
Més informació: El Galliner.
Organitza:
Ajuntament
Més informació:
93 841 52 25 - 93 860 70 01
elgalliner@llicamunt.cat

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

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

MARÇ
Farmàcia Trullols: 5 i 6 de març
Farmàcia Portabella: 12 i 13 de març
Farmàcia Valeta: 19 i 20 de març
Farmàcia Esplugas: 26 i 27 de març
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

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

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Dispublic
Tiratge: 6.550 exemplars
Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que
organitza l’Ajuntament, però també està
oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal
d’Entitats que, durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació, poden
enviar la informació sobre les activitats
que organitzin el mes següent a l’adreça
electrònica butlleti@llicamunt.cat

