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L’Ajuntament elabora el Pla Local
de Seguretat Viària
L’Ajuntament, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit,
està elaborant el Pla Local de Seguretat Viària. En primer
lloc es desenvoluparà una diagnosi de l’accidentalitat del
municipi, per poder establir posteriorment les mesures
idònies per a la seva resolució. El Pla Local de Seguretat
Viària té una durada de quatre anys, durant els quals
s’hauran d’anar implementant les actuacions, per fases,
segons les prioritats determinades.
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OPINIÓ
Editorial
No hi ha mal any si l’abril és bo.
Per l’abril cada gota val per mil i el blat s’estira com un fil
Per l’abril, abriló ous al ponedor.
No t’embarquis per l’abril si no vols estar en perill.
Abril finit el camp florit.
L’abril mullat fa créixer l’herba per al ramat.
D’abril un de bo entre mil.
No donis l’hivern per passat fins que l’abril no s’hagi acabat.
Abril ploraner maig rialler.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

De segur més d’una d’aquestes dites es compliran aquest mes, perquè són la reflexió pura de la saviesa popular, dels costums d’unes
vides que sempre restaran presents entre nosaltres.
Cal aprendre de l’experiència, de la pròpia i de la que t’envolta. S’ha de saber escoltar, perquè així ens fem més persones. Tenim una
catàstrofe mundial i això ens ha de fer reflexionar a tots per evitar fer-nos immunes a les desgràcies dels altres. Cal aprendre dels errors, cal
saber rectificar. Cal adaptar-se i mai tancar-se portes. I diem això perquè ens hem de conscienciar que el que tothom ha fet en tota la vida
del municipi segur que es va fer amb bones intencions, independentment dels colors de l’arc de Sant Martí, però no ens hem de conformar.
Som conscients que cal millorar, mirar endavant i lluitar contra el desànim. Cal la unió, sempre, perquè quan ens trobem ens situacions
difícils tothom sàpiga posar individualment el seu granet de sorra per, junts, crear una muntanya de saviesa col·lectiva.
“A bona hora vingui el maig, el millor mes de tot l’any”, perquè, sigui quin sigui el govern que es formi a partir de les properes eleccions
municipals, sàpiga agafar el compromís de continuar informant i treballant pel poble i es convenci, d’una vegada per totes, que tots,
també els passats governants, van deixar la seva empremta i que no duen enlloc les històries passades.
Abans de desitjar-vos una excel·lent diada de Sant Jordi, voldria acabar dedicant un pensament a la tràgica notícia que, com he dit
abans, ens està colpint aquests dies pels fets ocorreguts al Japó, els quals, tot i haver succeït molt lluny, ens ha de permetre saber traslladar
aquells esdeveniments al nostre poble. És evident que no són els únics i que n’hi han altres, com els d’Haití, els del nord d’Àfrica...
però, en tot cas, això ens ensenya que no podem estar permanentment mirant-nos el melic. Tinguem un sentiment col·lectiu de
solidaritat i una visió col·lectiva de futur.

Enquesta ciutadana

Ha participat a la Festa de Carnaval?

Estuve delante del Ayuntamiento viendo y escuchando el
discurso del Carnestoltes con
unos amigos. No me disfracé,
sólo estuve de espectador. La
fiesta me pareció muy bien y el
discurso muy gracioso.

No me disfracé pero vi pasar la
rua. Me pareció un poco soso.
Le faltaban más cosas, música,
etc., que fuera más animada.

Vi la rua, pero no me disfracé.
Otros años me he disfrazado,
pero este no. Y no lo he hecho
nunca aquí. Pero sí he visto la
rua y me pareció que le faltaba
un poco más de emoción.

No participé pero vi la rua.
Estaba bastante bien pero faltaba algo, no estaba muy animada. Los espectadores no iban
disfrazados. Yo sí, me disfracé
de hawaiana.

El año pasado y hace dos años,
participé. Este año no. Está
muy bien la fiesta de Carnaval
que se organiza en el pueblo.
El año pasado participaron mis
hijos y hace dos años ganaron
el primer premio. Este año creo
que también. Van con el grupo
Testaferro.

Rubén Moreno
Ca l’Artigues

Jaume Quintana
Ca l’Oliveres

Xavi Lázaro
Ca l’Esteper

Gerardo Martínez
Ca l’Artigues

Pilar Moreno
Ca l’Oliveres

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

L’Ajuntament elabora el Pla
Local de Seguretat Viària
L’Ajuntament, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, està elaborant
el Pla Local de Seguretat Viària
En primer lloc, es desenvoluparà una diagnosi de l’accidentalitat del municipi (localització, causes, etc). S’establiran
els punts d’acumulació d’accidents i d’altres punts o lloc
problemàtics, per poder establir posteriorment les mesures
idònies per a la seva resolució.
Aquesta tasca la fa una consul-

luarà un barri concret, el de
Can Salgot, per establir els criteris referents a la millora de la
seguretat i la reordenació del
trànsit que posteriorment
podran ser exportats a la resta
de barris del municipi.
Una vegada enllestit el Pla,
haurà de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament.

ES DESENVOLUPARÀ UNA DIAGNOSI DE
L’ACCIDENTALITAT DEL MUNICIPI PER
PODER ESTABLIR-NE LA RESOLUCIÓ
tora externa contractada pel
Servei Català de Trànsit, l’empresa INTRA.
També es farà una anàlisi de
l’entorn dels diferents centres
docents del municipi. I s’ava-

El Pla Local de Seguretat Viària
té una durada de quatre anys,
durant els quals s’hauran
d’anar implementant les actuacions, per fases, segons les
prioritats determinades.

Col·laboració

ACTUACIÓ DEL PAS DE VIANANTS D’ENFRONT D’INDÚSTRIES FIGUERES. ACTUACIONS SIMILARS A AQUESTA SÓN LES QUE PROPOSARÀ
EL

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.

IL·LUSTRACIÓ DE RAÜL SALVATIERRA

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA
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MOBILITAT

Ordenació viària a El Pinar
L’Ajuntament ha portat a terme diferents treballs d’ordenació i millora del
vial lateral sud de la carretera C-1415b, al barri d’El Pinar.
La primera fase de les obres va
consistir en un pas de vianants
accessible per creuar la C-1415b.
La segona fase de les obres va
consistir en els treballs d’ordenació del vial lateral sud de la
carretera C-1415b.

Amb aquestes actuacions, l’administració local vol millorar
la mobilitat del vianant, donar
connectivitat al seus itineraris
i fer-los més segurs.
PAS DE VIANANTS PER CREUAR LA C-1415B

ORDENACIÓ DEL VIAL DE SERVEI

CULTURA

Un Sant Jordi literari
Com ja us informàvem en el passat número de l’“Informa’t”, la Biblioteca Ca l’Oliveres ha
programat un seguit d’activitats per a celebrar la Diada de Sant Jordi que es portaran a terme
durant la Setmana Santa, de dilluns 18 a dimecres 20 d’abril.
Hi trobareu actes per a tots els
públics: infants, joves i adults;
i també per a tots els gustos:
presentació d’un llibre, tarda
de contes, tallers de manualitats, una conferència i una trobada amb un escriptor local.

TALLERS PER A INFANTS
I JOVES
Mural de la Llegenda de Sant
Jordi

Amb la intenció que tothom es
trobi a gust a la Biblioteca Ca
l’Oliveres, us convidem a gaudir d’un Sant Jordi ple de literatura.
PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS:
TARDA DE CONTACONTES

Tarda de contes
A càrrec de: Carme Castany,
Maite Mompart, Núria Tarabal, Marga Relats, Joana
Moreno i Josep Camps.
• Dia: dilluns 18 d’abril
• Horari: de 17 a 20 h

Activitat per a infants de 5 a
11 anys. Els nens i nenes crearan, amb dibuixos i pintura,
un mural en motiu de Sant
Jordi, que després es penjarà a
la Biblioteca. A càrrec de Raül
Salvatierra i Ona Marcet.
Dia: dimarts 19 d’abril
• Horari: de 17 a 19 h
• Inscripcions: inscripció
prèvia a la Biblioteca (places
limitades)
“Stop Motion”
Activitat per a joves a partir de
12 anys. Taller d’animació gràfica emprant la plastilina com
a material. Es modelaran amb
plastilina diversos personatges
de la llegenda de Sant Jordi i
se’ls hi “donarà vida” amb un

programa informàtic. Com?,
doncs primer es faran les figures, després se’ls hi farà fotos
en diferents postures (que els
nois hauran d’anar bellugant),
aquestes fotos es passaran a
l’ordinador i amb un programa
específic, s’uniran les imatges
per formar el moviment dels
personatges i crear una història
animada digitalment. A càrrec
de Natàlia Sola.
• Dia: dimarts 19 d’abril
• Horari: de 17 a 19 h
• Inscripcions: inscripció
prèvia a la Biblioteca (places
limitades)

Trobada literària amb l’escriptor local Lluís Olivan, que ens
parlarà de les seves novel·les.
Els participants al Club de
Lectura llegiran alguna de les
seves obres.
Obert a tothom.
• Dia: dimarts 19 d’abril
• Hora: 19 h
• Lloc: Sala d’actes de la
Biblioteca
PRESENTACIÓ DEL CONTE
CAFÈ DOLÇ, CAFÈ AMARG

d’en Subi, dels seus pinzells i
de la barreja de les pintures
amb cafè...”. La lectura
d’aquest llibre ens farà apreciar
aquelles coses petites però
fonamentals, a les quals no
sempre donem importància...
• Dia: dimecres 20 d’abril
• Hora: 18 h
• Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
CONFERÈNCIA: “Joan
Maragall i la paraula viva”

CLUB DE LECTURA
Especial SANT JORDI

A partir de 6 anys. Presentació
del conte Cafè dolç, cafè amarg.
A càrrec de l’Anna Obiols i en
Subi. “Hi ha nens que viuen
una realitat però en somien
una altra. L’Anna Obiols ha
creat un text sensible que és la
dolça melodia dels pensaments
d’un nen que viu al carrer. Les
il·lustracions que l’acompanyen surten de la mà destra

Conferència amb motiu de
l’Any Maragall. A càrrec de Lluís
Solà.
• Dia: dimecres 20 d’abril
• Hora: 19 h
• Lloc: Sala d’actes de la
Biblioteca

Notícies de l’Ajuntament > 05

Abril de 2011

CULTURA

El cicle MUDA’T ens porta teatre d’humor
El quart espectacle d’aquesta temporada del cicle MUDA’T és teatre d’humor.
La companyia Teatre de Guerrilla representarà, el dissabte
30 d’abril, a les 20 h, a l’Ateneu l’Aliança, l’obra de teatre
d’humor “El xarlatan”, dirigida i interpretada per Quim
Masferrer.
Teatre de Guerrilla recupera,
amb aquest nou espectacle, la
figura romàntica d’un personatge tan excèntric i entranyable com és el del xarlatà.
Amb l’observació de la realitat i
l’humor corrosiu que sempre ha
caracteritzat els espectacles de
Quim Masferrer, El Xarlatan ens
projecta una visió àcida, irònica
i còmica sobre la infinitat de
mètodes i l’allau de teràpies que
ens prometen ajudar-nos a acon-

seguir el nostre benestar i, de
retruc, la tan anhelada felicitat.
El Xarlatan és una autèntica
sessió de risoteràpia.
La sinopsi de l’obra diu així:
“Descarat, divertit, cregut, hipòcrita, tendre, farsant, manipulador, simpàtic, mercenari, proper, humà... són alguns dels
adjectius que ens serveixen per
definir el personatge protagonista d’El Xarlatan. Carregat de
‘bones’ intencions, el Xarlatan
passeja les seves prèdiques i el
seu mètode innovador pels escenaris d’arreu del país per fer-vos
veure la càrrega de males energies que constantment amenacen les vostres vides. El Xarlatan
us canviarà la vida! En els seus

‘simpòsiums’ trobareu la solució
a tots els vostres problemes. Ell
us guiarà de tots els mals i us
donarà la clau per prevenir les
fatalitats.”
Les entrades es poden adquirir
entre els dies 1 i 29 d’abril a
l’OAC de l’Ajuntament. El
preu és el següent:
• Anticipades i socis de l’Aliança: 8 euros
• Taquilla: 10 euros
• Menors de 18 anys i amb el
Carnet d’El Galliner: 5 euros
Comerços locals premien
els clients amb entrades
pel cicle MUDA’T
Des de fa cinc mesos, els comerços locals adherits a l’Associació

de Comerciants de Lliçà
d’Amunt obsequien els clients
amb entrades pel cicle MUDA’T.
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 que té per objectius
potenciar el comerç local i donar
a conèixer el cicle MUDA’T, un
cicle de programació estable de
teatre i música de molta qualitat, ja que són espectacles que
han fet temporada als millors
teatres de Barcelona, a molt bon
preu i al costat de casa.

“EL XARLATAN”

QUIM MASFERRER

En aquesta ocasió, però, les
entrades de regal es van donar el
passat diumenge 27 de març en
el Mercat Setmanal, que commemorava el seu 15è aniversari.

CULTURA

Multitudinària Festa de Carnaval
L’Ajuntament i la Comissió de Festes van preparar la Festa de Carnaval,
que va tenir lloc el dissabte 5 de març. Hi va participar moltíssima gent,
més que en edicions anteriors.

EL CARNESTOLTES I LA CARNESTOLTINA
AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

La festa de Carnaval va comptar, com cada any, amb una
cercavila, encapçalada pel Carnestoltes i la Carnestoltina, i
un concurs de disfresses, carrosses i comparses.
La rua de Carnaval va començar
a les 18 h des de l’Institut Lliçà i
va recórrer l’avinguda dels Països Catalans i els carrers de
l’Aliança, d’Anselm Clavé i
de Pau Claris fins arribar altre
cop a l’avinguda dels Països
Catalans i a l’Institut Lliçà.
A la meitat del recorregut, al
carrer d’Anselm Clavé, al vol-

tant de les 19 h, la rua es va
aturar davant de l’Ajuntament
i el Carnestoltes i la Carnestoltina van sortir al balcó de la
casa consistorial per fer un
pregó.
A les 20.30 h, a l’Institut Lliçà,
va tenir lloc el lliurament de
premis del concurs de disfresses i, seguidament, hi va haver
ball amb un DJ.

Els premis del concurs van
ser els següents:
• Categoria de millor disfressa
infantil individual / parella
(entre 0 i 10 anys) (36 inscripcions / 45 participants)guanyador: disfressa Bender
(val bescanviable valorat en
100 euros)
• Categoria de millor disfressa
individual / parella (a partir

RUA DE CARNAVAL

d’11 anys) (28 inscripcions /
44 participants)- guanyador:
disfressa Pallassos marxosos (premi de 100 euros)
• Categoria de millor disfressa
de grup (entre 3 i 10 persones, amb vehicle o sense)

DISFRESSES GUANYADORES: BENDER, PALLASSOS MARXOSOS I FAMÍLIA POTATO

DISFRESSES GUANYADORES: COMPARSA BOB ESPONJA, CARROSSA MISSISSIPI I AMPA ESCOLA ROSA ORIOL

(15 inscripcions / 75 participants)- guanyadors: disfressa Família Potato (premi de
150 euros)
• Categoria de millor comparsa
(més d’11 persones, amb vehicle o sense) (7 inscripcions /
142 participants)- guanyadors: disfressa Bob Esponja
(premi de 250 euros)
• Categoria de millor carrossa
(portar un vehicle i un mínim
de 10 persones) (1 inscripció
/ 34 participants)- guanyador: carrossa Mississipi
(premi de 500 euros)
• Categoria de millor disfressa
d’entitat local (estar en el
Registre d’Entitats de l’Ajuntament) (2 inscripcions /
26 participants)- guanyadors: AMPA Escola Rosa
Oriol (premi de 100 euros)
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Les escoles visiten la Biblioteca
El passat mes de febrer van començar les visites escolars a la Biblioteca
Ca l’Oliveres.
Durant tot el mes van passar
per la biblioteca un total de 320
alumnes de diferents escoles del
municipi que han après què és
una biblioteca, quins serveis
ofereix i com està ordenada.
L’objectiu de les visites és que els
infants i joves del Lliçà d’Amunt
es familiaritzin amb la biblioteca

i aprenguin a utilitzar els recursos que hi troben.
Tots els continguts s’han treballat de manera lúdica, i
tenint en compte les edats dels
alumnes.
En acabar les visites cada nen i
nena rep una guia de la biblioteca i una llibreta del lector,

perquè puguin anotar els llibres que van llegint.
Les visites van destinades a uns
cursos concrets, pensant en
una formació continuada, per
tal que amb el pas dels anys els
infants i joves de Lliçà d’Amunt
esdevinguin bons usuaris de
biblioteca.

MEDI AMBIENT

Treballs a la llera
del riu Tenes al tram urbà
Seguint criteris de reducció d’inundacions en cas de riuades, s’ha netejat
la llera del riu Tenes en el tram urbà.
Des de l’endegament i la restauració de la llera del riu Tenes en
el tram urbà, realitzats l’any
2005, han crescut una gran
quantitat de salzes blancs, alguns
aigües amunt del pont i, sobretot, aigües avall, abans de trobar
el torrent d’en Bosc. Aquest
indret va ser molt conflictiu a la
riuada del 1994, ja que el pont
es va comportar com a presa i va
provocar la inundació de les
zones properes. Per aquest

motiu, seguint criteris de reducció d’inundacions en cas de
riuades, s’han eliminat aquests
arbres de la llera.
Tal i com ja es va fer el 2005,
els salzes ofereixen la possibilitat d’utilitzar les branques com
a esqueixos, de manera que
s’ha aprofitat la brancada per
fer-ne estaques vives que s’han
plantat a la base dels talussos
del riu. També s’han aprofitat
en d’altres punts de la conca

del riu Besòs, a petició del
Consorci del Besòs.
Una segona actuació realitzada
és l’extracció d’algun petit rodal
de canya americana de la llera i
la retirada de sediments de la
resclosa de la passera del Pinar
de la Riera. En aquest punt s’ha
anat acumulant molt sediment
de manera que la làmina d’aigua
ha quedat reduïda a una tercera
part del que era fa 6 anys. Les
restes vegetals es trituraran i es

LLERA DEL RIU TENES SENSE ARBRES

té previst reaprofitar els sediments, atesa la seva qualitat
agronòmica.
Tots els treballs s’han realitzat
garantint un tractament unitari
de l’espai fluvial adjacent al
nucli urbà, amb tot el que això
comporta pel que fa a millora
hidrològica, ecològica, paisatgística i de millora de la percep-

ció social, i amb el màxim respecte ambiental possible, aplicant els principis establerts per
l’Agència Catalana de l’Aigua i
el Consorci per a la Defensa de
la Conca del Riu Besòs. Les
rutes d’accés per a maquinària
es definiran per minimitzar
l’impacte d’aquesta sobre la llera
i la creació de roderes.
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Funcionament de la nova targeta d’usuari
de la deixalleria de Lliçà d’Amunt

Quin benefici té utilitzar la
deixalleria?
A més de protegir el medi
ambient, la utilització de la
deixalleria a Lliçà d’Amunt un
mínim de 10 vegades durant
l’any permet obtenir una bonificació d’un 15% sobre la taxa
de residus del següent any
(Ordenança reguladora de la
taxa de recollida d’escombraries any 2011).
Perquè s’ha fet aquesta sistema de targeta i bonificació
de la taxa de residus?
La bonificació per l’ús de la
deixalleria té un doble objectiu:
• Potenciar el coneixement
de la deixalleria entre la
població i millorar la gestió
dels residus voluminosos i
especials que s’hi recullen.
• Premiar les famílies que utilitzen la deixalleria i contri-

bueixen a la protecció del
medi ambient.
Com s’ha de fer?
Per tal de registrar les visites a
la deixalleria, el titular de la
taxa o resident al domicili ha
de sol·licitar una targeta
d’usuari de la deixalleria a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt.
Cada vegada que el titular o
un familiar vagi a la deixalleria
ha de portar aquesta targeta
per tal que cada visita quedi
registrada informàticament.
A final d’any l’Ajuntament verificarà totes les visites realitzades
per cada titular i quan les visites
siguin 10 o més s’aplicarà
automàticament la bonificació
sobre la taxa de l’any següent,
sense que el titular hagi d’entregar ni sol·licitar res.

ABANS

HA
CANVIAT?

Perquè cal visitar la deixalleria un mínim de 10 vegades repartides durant l’any?
Es considera que un domicili
normal durant un any genera
residus diferents dels que es
recullen als contenidors (com
oli de cuina, restes de pintura,
restes vegetals, runes, fustes,
ferralla, electrodomèstics,
mobles, etc.) en tal quantitat
que caldria anar una vegada al
mes a portar-los a la deixalleria.
Això donaria un total de
12 visites anuals, però com que
no tots els domicilis són iguals,
s’ha considerat més raonable
demanar 10 visites l’any.
A la deixalleria s’hi ha d’anar
quan es tingui residus per
portar-hi. No hi ha límit de
visites ni tampoc és obligatori
anar-hi cada mes. Per exemple, es pot estar un mes o dos
sense anar-hi, i el mes següent
s’hi pot anar dues vegades o
les vegades que faci falta. O, si
es vol i es necessita, s’hi pot
anar cada setmana.
El motiu pel qual es demana
que les visites es facin de manera repartida durant l’any és per
evitar que hi hagi titulars que,
buscant només la bonificació
de la taxa, facin totes les visites
en només un o dos mesos.

Recordem que, per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament
subvenciona 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.
Qui vulgui beneficiar-se
d’aquesta campanya ha 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, de moment, no té
data de finalització, costa
30 euros.

Adopta un animal!
L’objectiu d’aquesta secció és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi. A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 120 gossos
que van sols pels carrers, dels quals un 35% s’han escapat dels seus domicilis i són
recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip
identificatiu, i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
del Vallès Oriental <http://www.cadvor.cat/cas/index.php> i el Centre d’Acollida de
Can Moret (tel. 93 843 02 53). L’única sortida digne per aquests animals és l’adopció,
i per aquest motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

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

Carnet amb deu caselles

SÍ

Targeta de plàstic amb codi de
barres

A la deixalleria es posava un segell a cada
casella quan es feia una visita

SÍ

A la deixalleria es llegirà la targeta amb el lector
del codi de barres quan es faci una visita

Per obtenir la bonificació s’havien de fer un
mínim de 10 visites a la deixalleria repartides
durant l’any

NO

Per obtenir la bonificació s’han de fer un
mínim de 10 visites a la deixalleria repartides
durant l’any

No hi havia un màxim de visites, es podia anar
a la deixalleria tantes vegades com es
vulgués

NO

No hi ha un màxim de visites, es pot anar a la
deixalleria tantes vegades com es vulgui

Hi havia un nombre màxim de segells al
carnet, per una qüestió física (el carnet tenia
deu caselles)

SÍ

No hi ha un nombre màxim de registres: amb
la targeta amb codi de barres es poden
registrar totes les visites que es vulgui

El titular podia veure al carnet quantes visites
havia fet i quantes n’hi faltaven per arribar a 10

SÍ

El titular haurà de portar el control de les
visites fetes pel seu compte

SÍ

El titular no haurà de fer cap tràmit. L’Ajuntament
verificarà les visites realitzades durant el 2011 i,
si s’han fet 10 visites o més, aplicarà de manera
automàtica la bonificació a la taxa.

El titular havia d’entregar el carnet vell a
l’Oficina de Gestió Tributària i demanar el
carnet nou a principi d’any a l’Ajuntament

Continua la campanya
subvencionada d’identificació
d’animals de companyia
amb microxip

Nom: CORDILL
Raça: X Yorkshire
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 2 anys
Ubicació: Can Moret

Nom: BRUNA
Raça: X Labrador
Sexe: Femella
Edat aprox.: 1 any
Ubicació: CAD

Nom: CLAXON
Raça: Bodeguero
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 1 any
Ubicació: Can Moret

Nom: PILU
Raça: Mestís
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 2 anys
Ubicació: CAD

Nom: WEBBER
Raça: Mestís
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 6 anys
Ubicació: CAD

Nom: URKO II
Raça: Mestís
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 1 any
Ubicació: CAD

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, al Polígon
Industrial Font del Radium de Granollers (93 840 27 77), i també a Can Moret, Urb. Pinar i Portus, 157 08480 l’Ametlla del Vallès.
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OBRES I SERVEIS

El Pavelló d’Esports també disposa d’un espai
lúdic i de salut per a la gent gran
L’espai lúdic és un circuit de salut constituït
per diferents mòduls d’activitats que formen
un recorregut que permet treballar les facultats
físiques i sensorials de la gent gran en especial,
però també les de la resta de la població.
Des del passat mes de febrer,
el Pavelló Municipal d’Esports compta amb un espai
lúdic i de salut per a la gent

gran, igual que el que des del
juny de l’any passat està
instal·lat al Casal de la Gent
Gran.

ESPAI LÚDIC I DE SALUT PER A LA GENT GRAN

ESPORTS

Esport i diversió a les activitats
esportives de la setmana de
vacances de febrer i/o març
Amb motiu de la setmana de vacances de febrer i/o març, la regidoria
d’Esports va organitzar del 28 de febrer al 4 de març una setmana plena
d’activitats lúdiques i esportives per a nens i nenes.
Els infants van passar molt
bones estones durant els matins
i, d’altra banda, es va facilitar i
donar una solució als pares
que treballaven i que no tenien
l’opció de deixar-los amb
ningú.
Durant aquests dies, els nens i
nenes van realitzar tallers de
manualitats enfocats al Carnestoltes, jocs diversos, esports
i inflables. El dijous, aprofitant
que era Dijous Gras, es volia
realitzar una petita sortida per
camins de Lliçà d’Amunt acabant al Pinar de la Riera, on es
volia menjar l’entrepà de truita
i/o botifarra d’ou, combinantho amb jocs recreatius. Aquesta sortida, però, es va haver de
suspendre, degut a la pluja.
L’endemà, i com a finalització
d’aquestes activitats, els
45 nens/es participants van
venir disfressats per celebrar
esportivament el Carnestoltes.

INFLABLE

CELEBRACIÓ DEL CARNESTOLTES
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ESPORTS

Cicle de passejades per a gent gran
“Caminem cap als Cent”
El passat dimarts 8 de febrer la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament va
organitzar una passejada dins del programa “Caminem cap als Cent” de la
regidoria d’Esports de la Diputació de Barcelona.
En aquestes passejades només
hi poden participar persones
que realitzin activitat física per
a majors de 50 anys al Pavelló
d’Esports o als centres cívics.
Enguany van participar-hi 270
persones vingudes dels municipis de Montgat, Torrelles de
Llobregat, Vilanova i la Geltrú
i Lliçà d’Amunt.
Després de fer la benvinguda i
l’esmorzar al Pavelló d’Esports
es va iniciar la passejada que va
consistir a caminar uns 8 quilòmetres endinsant-se pels camins

de Can Malé, Can Carreras,
Pineda Feu, Can Pujal i la Torre
del Pla, per finalitzar al Pinar de
la Riera, on es va fer una sessió
d’estiraments.
Tot seguit, es va fer un dinar al
Pavelló d’Esports amb la presència de l’Alcalde, Ignasi
Simón, i el regidor d’Esports,
Juan Miguel Valderrama, que
també van participar de la resta
de la jornada. Un cop acabat el
dinar, es va donar pas al ball,
que va ser el toc final d’aquesta
trobada esportiva i festiva.

PASSEJADA

DINAR

ESPORTS

Els beneficis de practicar esport
La pràctica esportiva pot millorar molt la salut i
l’aspecte físic.
Està comprovat que ajuda
molt en la lluita contra
determinats factors: hipertensió, sedentarisme, osteoporosi... per no parlar de la
rehabilitació.
A més de la salut física, hi ha
un altre aspecte també molt
important: la salut psíquica.
Cada vegada hi ha més patologies derivades del que podem
anomenar aïllament, manca
de socialització, autoestima,

equilibri emocional... aspectes
que milloren molt amb la
pràctica esportiva, correctament prescrita i adaptada a les
capacitats del pacient.
Un altre benefici que ens aporta l’exercici físic és el factor
lúdic: tant en solitari com en
grup, qualsevol activitat pot
ser molt gratificant.
Anima’t i vine a gaudir de tots
aquests beneficis al Pavelló
d’Esports, t’hi estem esperant!

HORARIS ACTIVITATS DIRIGIDES
Inici

Final

9.10H - 10H
10.15H - 11.15H
13.20H - 14.10H
15.15H - 16.05H
16.15H - 17.05H
17H - 17.45H
18.10H - 19H
18.30H - 19.20H

TORNEIG DE LA MONA DE BOTXES

19H - 20.30H

LA REGIDORIA D’ESPORTS HA ORGANITZAT EL “TORNEIG
DE LA MONA” DE BOTXES, QUE TINDRÀ LLOC
EL DISSABTE 16 D’ABRIL AL CAMP DE FUTBOL.

19.15H - 20.05H

Es realitzarà un sorteig per
formar les tripletes participants, així com els diferents
grups de competició. Es jugarà
pel sistema de lliga a una sola
volta tots contra tots.

Les inscripcions s’han de fer
de forma individual el mateix
dia de la competició, entre les
9 i les 9.45 h, al mateix camp
de futbol. A les 10 h començarà el torneig.

19.30H - 20.20H
19.50H - 20.40H
20.20H - 21.20H
20.40H - 21.30H

S1: GIMNÀS

Espai

DILLUNS

DIMARTS

S1

TBC

AERÒBIC

S2

AEROSALSA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

STEPS

TONIFICACIÓ

GAC-ESTIRAMENTS

TONIFICACIÓ

S1
S2
S1

CHI KUNG
TBC

CHI KUNG
TBC

TONIFICACIÓ

S2
S1

BATUCA

TONIFICACIÓ

S2

STEPS-TONO

PILATES INICIACIÓ

TONIFICACIÓ

GAC-ESTIRAMENTS

PILATES INICIACIÓ

S1
S2
S1

TXI KUNG GENT GRAN
GAC

TXI KUNG GENT GRAN
TONIFICACIÓ

S2
S1

TONIFICACIÓ

TONIFICACIÓ

S2
S1

TONIFICACIÓ

TBC

S2
S1

AEROTONO

STEPSTONO

AEROTONO

S2
S1
S2

COREOGRAFIES
PILATES

PILATES

S1
S2
S1

PILATES INICIACIÓ

PILATES

PILATES INICIACIÓ

BATUCA

S2
S1
S2

KARATE

S1

TBC

KARATE
BODY TRAINING

TBC

AERÒBIC

STEPS

S2

S2: SALA TATAMI

■ INTENSITAT BAIXA

■ INTENSITAT MITJANA

■ INTENSITAT ALTA
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Programació dels centres cívics
Centre Cívic Palaudàries
ABRIL A JUNY DE 2011
GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT
• Grup A: Dilluns, dimecres i
divendres de 8.30 a 9.30 h
• Grup B: Dilluns, dimecres i
divendres de 9.30 a 10.30 h
• Grup C: Dilluns, dimecres i
divendres de 10.30 a 11.30 h
• Grup D: dimarts i dijous de
8.45 a 9.45 h
• Grup E: dimarts i dijous de
9.45 a 10.45 h
Majors de 60 anys i empadronats al municipi: gratuït.
Menors de 60 anys 15 €/mes
(3 dies a la setmana) i 10 €/mes
(2 dies a la setmana). Activitat
exclusiva per a veïns i veïnes del
municipi.
TAI-TXI
Dimarts de 17 a 18.15 h
15 €/mes
PILATES
Dilluns i dimecres
de 15.20 a 16.20 h
20 €/mes
GANXET I PUNT DE CREU
Dilluns i dimecres
de 16.30 a 18.30 h
Gratuït
PINTURA A L’OLI
• Adults
Dimarts de 17 a 19 h
15 €/mes
• Infantil
Dimecres de 17 a 18.30 h
15 € /mes

DANSA DEL VENTRE
• Nivell avançat
Divendres de 19 a 20.30 h
20 €/mes
• Nivell inicial
Divendres de 20.30 a 22 h
20 €/mes

MANUALITATS AMB FIMO
(ARGILA POLIMÈRICA)
Divendres de 17 a 19 h
Inici 1 Abril. Gratuït

SALSA CUBANA
NIVELL INICIAL
Dijous de 20.30 a 21.30 h
Preu: 10 €/mes

CURS D’INFORMÀTICA
PER A NÀUFRAGS
Divendres 11.30 a 13 h
12 sessions

ANGLÈS NIVELL INICIAL
Divendres de 18 a 19.30 h
Preu: 20 €/mes

COMUNIC@’T
Curs bàsic per millorar la nostra capacitat de comunicar-nos
a través d’Internet
Dimecres de 17 a 18.30 h
Inici: dimecres 27 abril
Inscripció: 8 €
Sòcies Amunt Dones gratuït
Org.: Amunt Dones

QUADRES 3D I MANUALITATS
Dijous de 16.30 a 18.30 h
Gratuït (es paga el material
utilitzat)
ESCOLA D’ADULTS:
NEOLECTORS
Dimecres de 16 a 17 h
Divendres de 16 a 17.30 h
Preu: 6 €/mes
ESPAI OBERT
• Batuka
Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Gratuït
• Tecktonic - Hip Hop
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
Gratuït
• Reforç escolar
Dimarts de 17 a 18 h
TARDES JOVES
Amb la col·laboració de l’Espai
Jove El Galliner.
La tarda dels dijous estarà dedicada a activitats per a joves.
Vine i proposa què voleu fer.

NOUS CURSOS
ABRIL, MAIG, JUNY

TALLER INTRODUCCIÓ
A L’ART IKEBANA
Dimarts de 19.15 a 20.45 h
Dies: 3, 10, 17 i 24 de maig
Prof: Montse Plana
Preu: 25 €
CONSCIÈNCIA CORPORAL
Dilluns i dimecres
19.30 a 20.30 h
20 € /mes
CUINA CREATIVA I ECONÒMICA
PER A GURMETS
La cuina, un espai on experimentar i ser creatius
Dilluns de 19 a 21 h
Inici: 2 maig (8 sessions)
Preu: 26 €
Prof: Alícia Sànchez
TÈCNICA METAMÒRFICA
Dijous de 16 a 18 h
Professor: Toni Camps

IKEBANA
El vocable Ikebana significa”
despertar flors a la vida”.
L’art floral japonès mil·lenari
que uneix la bellesa de les
flors amb un clar equilibri
harmònic.
La força expressiva de l’arranjament floral que va més

enllà d’un simple guarniment, comporta tot el simbolisme de la natura, de la
vida.
La tranquil·litat, la pau, l’estar en l’ara present en executar l’arranjament floral i evadir-se del quotidià per endinsar-se en la quietud.

Un art que pot ser realitzat per
qualsevol persona que desitgi
retrobar-se amb la natura.
Senzills arranjaments florals
per gaudir en la llar o en el
lloc de treball, l’oportunitat
d’expressar-nos a través de les
flors i de plasmar la nostra
creativitat.

Centre Cívic Ca l’Artigues
GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT
• Grup A: Dilluns, dimecres i
divendres de 16 a 17 h (majors
de 60 i empadronats a Lliçà
d’Amunt GRATUÏT), la
resta 15 euros mensuals.
• Grup B: dilluns, dimecres i
divendres de 17 a 18 h (majors
de 60 i empadronats a Lliçà
d’Amunt GRATUÏT), la
resta 15 euros mensuals
• Grup C: dimarts i dijous de
16 a 17 h (majors de 60 i
empadronats a Lliçà d’Amunt
GRATUÏT), la resta 10 euros
mensuals.
ESPAI OBERT DEDICAT A
JOVES DE (9 A 16 ANYS)
• Percussió: Iniciació al
conjunt instrumental (guitarra, percussió i veu)
Dilluns de 18 a 19 h o de 19
a 20 h. GRATUÏT
• Hip Hop:
Divendres de 18.30 a 19.30 h.
GRATUÏT (9-12 anys)
Divendres de 19.30 a 20.30 h.
GRATUÏT (a partir de 13 anys)
• Repàs escolar:
Dilluns de 18 a 19 h
GRATUÏT
ESCOLA D’ADULTS:
Neolectors
Dimarts de 15 a 16 h
Dimecres 15 a 16.30 h
Dijous de 15 a 16 h
Preu: 6 €/mes
LUDOTECA FAMILIAR
dimarts de 17 a 18.30 h
GRATUÏT (espai lúdic per
compartir entre nens i pares,
mares, avis, etc).

PATCHWORK
Dimecres de 10 a 12 h
Preu: 18 €/mes
GAC-TONIFICACIÓ
Dilluns, dimecres i dijous de
15 a 16 h
Preu: 20 €/mes
SEVILLANES
• Dijous Grup A: avançat de
17 a 18 h
• Dijous Grup B: inicial de 18
a 19 h
GRATUÏT
IOGA
Dijous de 20.30 a 22 h
Preu: 18 €/mes

NOUS CURSOS
ABRIL, MAIG, JUNY
MANUALITATS AMB FIMO
(ARGILA POLIMÈRICA)
Dimecres de 18 a 20 h
GRATUÏT
BALL COUNTRY
Dilluns de 20 a 21 h
Preu: 12 €/mes.
TALLER DE TEATRE
Dijous de 19 a 20.15 h
ESPORT JOVE A LA PISTA
EXTERIOR (vine a jugar a
bàsquet, futbol, ping-pong,
beisbol)
Divendres de 18 a 20 h
GRATUÏT
CURS D’INFORMÀTICA
PER A NÀUFRAGS
Divendres de 9 a 10.30 h
12 sessions

CATALÀ PER A ADULTS
Dimarts 18.30 a 19.30 h
GRATUÏT
Centre Cívic Palaudàries
C. del Segre, 65; 938646010; cc.palaudaries@llicamunt.cat
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 21h
i dijous i divendres de 16 a 22h)
Centre Cívic Ca l’Artigues
C. de la Ribera d’Ebre, 81 – planta baixa; 938607350;
cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 21h,
dijous de 16h a 22h)
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Carnaval al Centre Cívic Palaudàries
El dilluns dia 7 de març es va celebrar la Festa de Carnestoltes al CC Palaudàries. És una festa
organitzada pels participants de gimnàstica de manteniment, i cada any es va consolidant com una
de les festes més genuïnes i divertides del centre.
La festa consisteix en un esmorzar i en un ball de disfresses, i
enguany s’ha introduït el
concurs de disfresses com a
novetat. Els i les concursants
van desfilar per la passarel·la,
intentant agradar als membres
del jurat i endur-se el primer
lloc. Es van veure rellotges amb
potes, ovelles escapades del
ramat, cuiners amb cara de
porc, hippies despistats, monges de clausura, fantasmes amb
cares d’horror... La imaginació
i l’afany de divertir-se són les
notes que s’imposen en aquest
esdeveniment carnavalesc que

manté el seu esperit transgressor i picaresc.
En la categoria individual els
encants de la Tirolessa es van
imposar a la resta de partici-

pants; en la categoria parellatrío, la família Gnomo va
deleitar al jurat amb les seves
danses. I finalment en la categoria comparsa la colla de

COMPARSA DE LES BUGADERES

LLIÇÀ D’AMUNT, DE PÚBLIC A “BANDA AMPLA” DE TV3
TV3 VA CONVIDAR LLIÇÀ D’AMUNT A PARTICIPAR DE PÚBLIC EN EL PROGRAMA BANDA
AMPLA EL PASSAT 3 DE MARÇ.
Banda ampla és un programa
de debat ciutadà sobre qüestions d’actualitat o d’interès
general, dirigit i presentat per
Lídia Heredia, que s’emet per
TV3 cada dijous a la nit, a les
23 h, en directe.
El plató del Banda ampla té
una capacitat de 90 persones.
El plató es compon d’uns

convidats directament afectats pel tema que es debat,
que sustenten el debat i tenen
preferència a l’hora d’intervenir, i d’altra banda, pels
participants de dues poblacions diferents de Catalunya,
als quals també es demana
l’opinió, tot i que no és obligatori opinar.

Lliçà d’Amunt va participarhi amb un grup de 30 persones, a les quals va venir a buscar un autocar al centre del
poble, que les va portar a TV3
i, un cop finalitzat el programa, els va tornar al mateix lloc
de recollida. En aquesta ocasió, el programa va debatre
sobre educació.

bugaderes va vèncer a la família
de raves picants. Tot un món de
fantasia i picaresca que va deixar
el llistó ben alt per a properes
edicions.

GRUP DELS GNOMOS

Avisos de consum:
Una clàusula
impedeix als
consumidors el
benefici de les
baixades del
tipus d’interès
El “SUELO” és una clàusula
col·locada per les entitats
financeres que té l’efecte
d’impedir que els consumidors es beneficiïn de les baixades del tipus d’interès, el més
habitual l’EURIBOR.
El problema pot afectar fins a
4 milions de consumidors.
Els afectats estan perdent
fins a 5.000 euros l’any que
van directament als beneficis de bancs i caixes sense
més justificació.
L’única manera d’eliminar
aquesta clàusula és acudint
a una demanda judicial,
com la que ADICAE, Associació de consumidors de
Bancs, Caixes i Assegurances, ha plantejat i que ha
estat admesa a tràmit.
Ja són més de 30.000 persones
las que han sol·licitat informació i estan preparant la documentació necessària per adherir-se a la demanda contra
44 bancs i caixes (i que aviat es
farà extensiva al menys a 53).
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Jornades formatives
amb les associacions
de veïns

Dilluns 2

Dimarts 3

Dimecres 4

Dijous 5

11.00
19.30

Pinar / P. Feu Can
Ballestà (Biblioteca
municipal)

Dilluns 9
19.00

19.00

Aquest és el quadre de les dates, hores i llocs de les jornades:

20.00

Dimarts 10

Can Costa
(Local social)

20.00

La Policia de Proximitat juntament amb membres
del cos de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt portaran
a terme, durant el mes de maig, la 4a Jornada
Formativa amb els veïns i veïnes del poble. El tema
que es tractarà en aquesta ocasió serà “PREVENCIÓ
I PRIMERS AUXILIS EN ACCIDENTS A LA LLAR”.

Dimecres 11

Dijous 12

Can Rovira Vell i sud
(Local social)
Can Xicota - Raval Xicota
Can Franquesa
Les Oliveres
(Local social Can
Xicota)

Dissabte 13
Can Salgot
(Local social)

Mas Bo/ Lledó
(Local social)

Dilluns 16

Dimarts 17

Dimecres 18

Ca l’Artigues
(Local social)

Ca l’Esteper
(Local social)

Can Rovira Nou (Local
social Can Rovira Nou)

20.00

Dijous 19

Dissabte 20
Can Farell
(Local social)

Ca l’Oliveres
(Biblioteca municipal)

Dilluns 23
19.00

Dissabte 7
Palaudalba (Centre
Civíc Palaudàries)

Dimarts 24

Dimecres 25

Dijous 26

Dissabte 27

Pinedes Vallès
(Local social)
Can Roure (Local social)

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Pla Estratègic de Lliçà d’Amunt veu Mango
com una oportunitat clau per al futur del municipi
Després de dos anys d’elaboració, el passat 22 de febrer es va presentar el Pla Estratègic de
Desenvolupament local de Lliçà d’Amunt. L’equip de consultors contractats per l’Ajuntament va fer
una explicació de tot el que ha suposat el procés d’elaboració, així com dels seus resultats.
El Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Lliçà d’Amunt
valora com a punts forts del
municipi l’entorn natural, la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes que suma serveis al poble i
el moviment associatiu. Com a
punts febles, detecta un urbanisme difús amb una manca de centralitat, manca de llocs de treball

per a la població, comerç feble i
manca d’habitatges per a joves.
El Pla veu el desenvolupament
del complex logístic de Mango a
Can Montcau com una oportunitat clau per al futur del municipi, ja que crearà llocs de treball
de forma directa i també indirectament a través del sector serveis,
lleure i turisme rural, tot depe-

Aquí pot inserir
la seva publicitat

nent del les accions que es facin
per potenciar l’oferta residencial
i el comerç de proximitat.
El Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Lliçà d’Amunt
és una eina que reflexa les necessitats de la població i que ha de
servir perquè el nostre municipi
tingui unes pautes per caminar
amb fermesa cap al futur.

El Pla proposa potenciar al
centre urbà de Lliçà d’Amunt
amb un creixement residencial i comercial i buscant
una alternativa a la BV-1602
que el travessa. També proposa mantenir els espais
verds, dinamitzar el comerç,
donar suport a les empreses
locals i captar-ne de noves i

potenciar la formació i l’ocupació.
En l’elaboració del Pla hi han
participat persones rellevants
del nostre municipi, tant de
l’àmbit polític, com també
social, cultural, veïnal, comercial, i un llarg etcètera.
Durant l’elaboració del Pla s’han
realitzat debats per consensuar
continguts, no només a nivell
intern entre l’equip de govern
amb l’oposició i tècnics municipals, sinó també en tallers de
participació.
El Pla Estratègic de Desenvolupament local de Lliçà d’Amunt
ha estat possible gràcies al cofinançament per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya i de
la Diputació de Barcelona.
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Ja hem de començar a pensar
en el nou curs escolar 2011-2012
Escoles bressol municipals
A les escoles bressol municipals, el dissabte 30 d’abril se
celebrarà la jornada de portes
obertes, durant el mes de maig
es farà la preinscripció i al mes
de juny la matrícula. A continuació teniu tota la informació que necessiteu saber:

CURS

PLACES

0-1 anys
1-2 anys
2-3 anys

16
39
80

CURS

PLACES

0-1 anys
1-2 anys
2-3 anys

16
39
60

• Primer cicle d’educació
infantil (0-3 anys)
- Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
- Escola Bressol Municipal
Palaudàries
Jornada de portes obertes (de
10 h a 13 h): 30 d’abril

Preinscripció: del 2 al 13 de
maig
Matrícula: del 6 al 10 de
juny
Per el curs escolar 2011-2012
les places ofertades a les escoles
bressol municipals són les
següents:

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PALAUDÀRIES
PLACES RESERVADES OFERTA DE PLACES
PEL CENTRE
ORDINÀRIES
0
14
8
28
37
39
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PALAUDÀRIES
PLACES RESERVADES OFERTA DE PLACES
PEL CENTRE
ORDINÀRIES
0
14
16
20
39
20

OFERTA N.E.E.
2
3
4

OFERTA N.E.E.
2
3
1

Matrícula per al curs escolar
2011-2012
Les preinscripcions a les escoles
i als instituts del municipi es
varen fer entre els dies 14 i el
25 de març, i durant el mes de
juny s’haurà de fer la matrícula.
Pel que fa a la educació postobligatòria (batxillerat), s’haurà
de fer la preinscripció durant el
mes de maig i la matrícula
durant el mes de juliol.
A continuació us detallem tota
la informació:
• Segon cicle d’educació
infantil (3-6 anys)
• Educació primària
(6-12 anys)
• Educació secundària
(12-16 anys)
- Escola Països Catalans

-

Escola Sant Baldiri
Escola Miquel Martí i Pol
Escola Rosa Oriol Anguera
Institut de Lliçà
Nou institut de Lliçà (Can
Salgot)
Matrícula: Del 6 al 10 de
juny
• Educació Postobligatòria
(Batxillerat)
- Institut de Lliçà
Preinscripció: del 9 a 20 de
maig
Matrícula: De l’1 al 7 de
juliol

EDUCACIÓ

Visites escolars a l’Ajuntament
Els dos cursos de 3r de Primària de l’escola Miquel Martí i Pol i de l’escola Rosa Oriol i Anguera van visitar l’Ajuntament el passat
mes de febrer acompanyats d’un guia, en Toni Cuesta. Els nens i nenes van rebre informació sobre l’organigrama i les tasques de
l’Ajuntament 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. Aquesta activitat anomenada “Conèixer
l’Ajuntament” forma part del PAE (Programa d’Activitats Educatives) que l’administració local proposa cada any a les escoles.

ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

ESCOLA ROSA ORIOL
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Lliçà commemora el 8 de març
Lliçà d’Amunt va commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones,
amb diferents activitats organitzades per l’Ajuntament i per les entitats
locals Dones del Tenes i Amunt Dones.
L’Ajuntament, a través del Pla
d’Igualtat, va ser l’encarregat
d’organitzar la lectura del
manifest del 8 de març i també
va programar un cinefòrum.
La regidoria de Joventut va
preparar dos actes adreçats al
jovent: un debat titulat “Dife-

ELS BUSOS URBANS VAN PORTAR EL LLAÇ
COMMEMORATIU DE LA JORNADA

rents però iguals?” a l’institut i
un concurs de collage sobre el
tema “Dona treballadora i
igualtat de sexes. Diferents
però iguals”.
La Biblioteca Ca l’Oliveres
també va organitzar diferents
activitats al voltant d’aquesta
efemèride: un espectacle literari-musical on es van llegir
fragments literaris al voltant
del món femení, l’exposició
“Mestres i pedagogues” i l’Hora del conte amb contes per
conviure.
Per altra banda, l’associació
Dones del Tenes va organitzar,
com cada any, el Sopar del Dia

de la Dona i l’associació Amunt
Dones va convocar un certamen literari.
LA REGIDORA DE BENESTAR I FAMÍLIA, ELISENDA MONTSERRAT,
DURANT L’ACTE DE LECTURA DEL MANIFEST

ESPECTACLE LITERARI-MUSICAL I EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA

8 DE MARÇ DE 2011 / DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
MANIFEST: “LA IGUALTAT DE DONES I HOMES, UN CAMÍ DE PROGRÉS”
Avui, 8 de març, hem estat
convocades per celebrar el Dia
Internacional de la Dona, un
dia que simbolitza la lluita que
les dones de tot el món hem
sostingut al llarg dels temps en
favor de la igualtat.
Gràcies a aquest compromís,
avui podem dir que les condicions de vida de les dones han
millorat considerablement i
que, sens dubte, la igualtat de
dones i homes ha estat decisiva
pel progrés de la humanitat i
per l’avenç de les societats i de
les cultures.
Aconseguir-ho ha estat un
camí llarg i ple d’obstacles que
hem hagut d’anar vencent. Al
nostre país, moltes dones –i
també alguns homes– han
assolit importants fites que no
podem oblidar. Fa poc més de
150 anys, Concepción Arenal
trencava la barrera que impedia a les dones l’accés a la universitat. Clara Campoamor
guanyava, fa 80 anys, el dret a
vot per a les dones. Fa gairebé
40 anys, Maria Telo, al capda-

vant d’un grup de dones juristes, aconseguia esborrar del
Codi Civil la obediència que
les dones devíem al marit. La
Constitució del 78 acabava,
per fi, amb les discriminacions
jurídiques per raó de sexe. I fa
30 anys que a les dones se’ns
reconeixia la pàtria potestat, la
disposició lliure dels nostres
béns i el dret al divorci.
Ja en aquesta darrera dècada, el
nou impuls legislatiu, amb la
llei per a la igualtat efectiva
entre dones i homes, i la llei
catalana per a l’eradicació de la
violència masclista, ha establert
noves fites en el camí vers la
igualtat, com per exemple:
• la paritat en els càrrecs
públics;
• l’increment de la representació de les dones en llocs de
responsabilitat a les empreses
i altres institucions;
• una educació que permeti a
nois i noies assolir les
mateixes metes;
• mesures per prevenir i combatre la violència masclista;

• condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la
vida professional i personal;
• una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de
les persones, on ciutadans i
ciutadanes se sentin partícips
d’un projecte comú.
Aquestes i altres fites són les
que ens han de permetre
aconseguir que la igualtat
sigui, a tot arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla
laboral, social, polític i personal. Per això, hem de seguir
avançant per:
• Eliminar els estereotips que
constrenyen les identitats de
les persones i que limiten les
seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals...
Per això, cal invertir tots els
esforços possibles perquè la
coeducació sigui un fet en
tots els espais educatius dels
nostres pobles i ciutats.
• Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns
serveis públics de qualitat,

•

•

•

•

que tinguin presents les
necessitats de les dones i que
combatin l’especial impacte
que la pobresa té en la població femenina.
Millorar les condicions de les
dones en el mercat de treball
i eliminar les desigualtats
encara existents, especialment, la bretxa salarial i la
segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament les dones.
Reconèixer i socialitzar els
treballs de cura de les persones, de la llar i de la vida, i
aconseguir una coresponsabilitat real perquè les dones
deixin de patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per a la seva
salut i per al seu desenvolupament personal, professional i social.
Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones
per superar l’actual crisi que
sacseja tot el món.
Fer inviable que dones de tot
el món continuïn morint a

mans de les seves parelles, o
siguin sexualment explotades, violades, assetjades,
mutilades o vexades fins a
extrems inexcusables per la
humanitat.
Per això, cal que dones i homes
ens esforcem per establir relacions de respecte i de llibertat,
per fer de la nostra societat un
lloc millor: un lloc on totes les
persones puguin desenvolupar els seus projectes i aspiracions; un lloc on tothom participi en peu d’igualtat dels
treballs i les alegries que proporciona la vida; un lloc on les
dones puguem gaudir, en la
mateixa proporció que els
homes, del progrés econòmic
i social.
És per això que, amb la lectura
d’aquest manifest, les dones
d’aquest país volem ratificar el
nostre compromís, que és
també el de les institucions que
ens representen, en la construcció d’una societat més igualitària i més justa.
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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.

JOVENTUT

COMUCACIÓ

Activitats durant la setmana de Sant Valentí

L’Ajuntament potencia
l’enviament d’informació
per sms i correu electrònic

Aprofitant la setmana de Sant Valentí, la regidoria de
Joventut va organitzar un seguit d’activitats relacionades
amb la sexualitat (prevenció de riscos, afectivitat, etc.).
El dilluns dia 14, a l’institut, es
va penjar un mural on els i les
alumnes del centre podien
deixar un petó marcat amb
una frase o missatge d’amor.
Els participants van ser obsequiats amb una piruleta en
forma de cor i un preservatiu.
L’activitat es va desenvolupar a
l’hora del pati i va tenir molt
èxit ja que hi van participar
més de 100 joves.
El divendres dia 18 es van
organitzar dues activitats relacionades amb l’educació
sexual: dues xerrades demostratives per a dues franges
d’edat diferenciades. Els i les
joves s’havien d’inscriure prèviament i es van omplir les places d’ambdós grups.
La primera xerrada, per a
majors de 16 anys, amb 19 participants, explicava en què
consisteixen les relacions
sexuals, mètodes anticoncep-

tius, prevenció de
malalties de transmissió sexual, així
com una mostra
de diferents productes (locions,
lubricants, etc.) per a
les relacions sexuals.
Es va decidir que no
hi serien presents les dinamitzadores del centre, ja que,
d’aquesta manera, els usuaris i
usuàries del Galliner no se sentirien cohibits a l’hora de relatar experiències o fer preguntes
a la professional que portava la
xerrada. Al final, els i les joves
es van emportar un petit obsequi: una bosseta que contenia
un preservatiu, un lubricant,
una piruleta i un perfum.
La segona xerrada, per a majors
de 18 anys, amb 22 participants, anava una mica més
enllà que l’anterior. La jornada
va començar a les nou del ves-

MURAL AMB PETONS I MISSATGES D’AMOR
I

Aquest mes d’abril es posa en marxa una campanya de
comunicació per ampliar la llista de distribució de mòbils
i correu electrònics de la ciutadania amb l’objectiu de
potenciar l’enviament d’informació a través d’aquests
dos canals.

XERRADA SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL

pre amb un pica-pica. Un cop
arribats tots els i les joves inscrits es va començar amb l’explicació, la qual va anar acompanyada d’una mostra de productes diversos per a les relacions (cremes, espelmes, joguines, llenceria…). Els productes
van anar passant per tots els
assistents perquè els poguessin
veure, tocar, olorar… Els nois
i noies es van mostrar animats
durant la sessió i van poder
preguntar i fer comentaris de
tot allò que els cridava l’atenció o preocupava.

Aquesta iniciativa permet que
totes les persones que ho
desitgin, i que prèviament
hagin sol·licitat aquest servei,
puguin estar informades de
tot allò que els interessa a través del seu mòbil i/o correu
electrònic.
Les persones que es subscriguin al servei de missatgeria
podran rebre informació
d’una forma àgil sobre l’agenda cultural, esportiva i juvenil, així com altra informació
d’interès municipal. Pel que
fa a l’enviament d’informació per correu electrònic, les
persones subscrites rebran
setmanalment les notícies

d’interès i l’agenda. També es
dóna l’opció de rebre mensualment el butlletí municipal “Informa’t” en format
PDF.
La subscripció a aquest servei
es pot fer per diferents vies:
• en el formulari en línia del
web municipal (www.llicamunt.cat);
• en els equipaments municipals: l’Espai Jove El Galliner,
el Centre Cívic de Ca l’Artigues, al Centre Cívic de
Palaudàries, la Biblioteca Ca
l’Oliveres, el Pavelló Municipal d’Esports i el Casal de
la Gent Gran.
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Lliçà d’Amunt dóna suport a tres projectes solidaris
Aquest any 2011, l’Ajuntament donarà suport a tres projectes de cooperació, juntament amb l’entitat Lliçà Solidari, la qual, entre
altres coses, organitza activitats a les escoles per difondre els projectes i activitats al poble per recollir diners.
Els projectes triats per aquest
2011 són:
• Escola bressol a Mingalaba
(Birmània) mitjançant l’entitat Jofran Internacional.
• Centres de dia per a nens i
nenes a Pune (Índia) a través
de l’entitat Asha-Kiran.
• Menjador infantil a Cerro
Candela (Perú) mitjançant
Lliçà Peruanitos.
S’han triat aquests projectes
segons quatre condicions:
1) Que l’objectiu principal
sigui el treball amb nens
“desfavorits”.
2) Que les entitats siguin de la
seva confiança, conegudes i
de fàcil accés; és a dir, que
tinguin representants a Lliçà
o la Vall del Tenes.
3) Que les entitats puguin
garantir el “retorn” de les
accions, amb memòries ben
fetes i justificants legals.
4) Que les entitats estiguin disposades a col·laborar en les
activitats habituals que s’organitzen des de Lliçà Solidari (presentació dels projectes, setmana solidària, sopar
“Tastem el món”, barraca de
Festa Major, etc).
Escola Bressol a Mingalaba
(Birmània) mitjançant
l’entitat Jofran Internacional:
L’Associació Jofran Internacional
és una associació petita amb seu
a Bigues i Riells, que pretén aportar el seu gra de sorra per millorar
les condicions de vida dels infants
que viuen en situacions marginals i de pobresa, en països en
vies de desenvolupament.
El seu projecte es va iniciar
l’any 2009 i es desenvolupa en
un petit poble de Birmània.
Consisteix en l’establiment
d’una escola de preescolar,
totalment gratuïta, per als
infants d’entre 3 i 5 anys.
Per què a Birmània? Perquè
Birmània és un país governat
per una de les dictadures militars més severes i corruptes del

ESCOLA BRESSOL A BIRMÀNIA

món. Són molt poques les
ONG que hi treballen, a causa
de les restriccions del govern.

escolar que tiren endavant aquest
projecte. Tothom s’estima molt
l’escola i s’ha aconseguit que la

LLIÇÀ SOLIDARI
DIFON ELS PROJECTES
I RECULL DINERS
Els objectius principals d’aquest
projecte són:
• Educació: Impulsar l’escolarització dels infants des de
ben petits i encaminar el seu
accés a l’escola primària.
• Sanitat: Garantir la seva atenció sanitària treballant
conjuntament amb el dispensari municipal.
• Nutrició: Proveir-los d’un
àpat diari assegurat a l’escola.
Pel curs 2010-2011, que va finalitzar el passat mes de febrer, el
nombre total d’alumnes ha estat
de 37; 21 nens i 16 nenes. Durant
aquest curs i igual que l’anterior,
s’ha donat formació i alimentació (dinar i berenar) cada dia a
tots els alumnes i s’ha realitzat la
revisió mèdica programada
anualment, a part s’ha remodelat
part de la coberta de l’edifici,
s’han construït diversos jocs
infantils al pati de l’escola, s’ha
donat formació a les professores,
s’ha millorat el subministrament
d’aigua a l’escola, s’han arrebossat les parets de l’edifici i el millor
de tot, s’han obtingut uns resultats molt positius tant en els alumnes de l’escola Mingalaba com
en tots els membres del consell

visquin com a un projecte propi,
que cuiden i s’esforcen a millorar
constantment.
Centres de dia per a nens i
nenes a Pune (Índia) a través
de l’entitat Asha-Kiran:
El projecte “Centres de Dia:
Obrint Camins per als Nens i
Nenes del Carrer a Pune (Índia)”
de la Fundació Asha-Kiran té
com a objectiu específic reduir
progressivament el grau de vulnerabilitat dels nens i nenes d’entre 0 i 18 anys que viuen als carrers d’aquesta ciutat oferint un
espai on 80 infants trobin atenció i tinguin accés a experiències
pròpies de la infància (joc, participació, potenciació del talent).
Així mateix es vol enfortir el
paper protector de les famílies i
comunitats a les quals aquests
menors pertanyen, perquè
es transformin
en entorns res-

CENTRES DE DIA A L’ÍNDIA

pectuosos dels Drets de la
Infància i promotors de la cura
integral dels seus nens i nenes.
1) Educació i formació, com a
mitjà d’accés cap a l’educació i els treballs convencionals, conscienciant a les
famílies i als menors sobre
la importància d’acudir a
l’escola i garantint l’escolarització i permanència escolar dels nens.
2) Salut i nutrició, extensiva tant
a les malalties comunes com
a les que provenen de les
condicions de vida al carrer
(desnutrició, addiccions, costums antihigiènics, malalties
de transmissió sexual, etc.). A
més, es treballa en Educació
per a la Salut a nivell de tota
la comunitat.
3) Implicació familiar. Especialment, es treballa amb els
adults en matèria de sensibilització sobre Educació,
Salut i Nutrició.
Menjador infantil a Cerro
Candela (Perú) mitjançant
Lliçà Peruanitos:
Des del seus inicis (2008) l’associació duu a terme diverses
accions a Perú, treballant amb
una visió global de les necessitats dels nens/es, i del seu
entorn, creant condicions
dignes de l’ésser humà que
engloben la nutrició, la formació, el recolzament a les mares i
la família i el
desenvolupament
de nous models
econòmics autosostinguts.

A Lima hi ha molts assentaments humans, degut al moviment migratori de les persones
de províncies cap a la capital,
produint creixements descontrolats i amb condicions molt
precàries, provocant la majoria
de vegades marginalitat i exclusió social.
Fins ara les actuacions s’han
concentrat en un d’aquests
assentaments: “El Cerro Candela” del municipi de Sant Martí
de Porres, a Lima, Perú, amb un
projecte anomenat “Comedor
Catalunya” on donen recolzament a uns 150 nens/es en temes
d’alimentació social, tallers de
lectura i reforç educatiu, suport
en material escolar i tallers d’estiu, entre d’altres.
Aquest 2010 han iniciat un
procés de constitució de la
delegació de l’associació a Perú
i el volen concloure i consolidar aquest 2011, on iniciaran
un camí d’expansió cap a províncies per dur el seu suport a
comunitats més aïllades, aprofitant el desenvolupament
d’un projecte de creació d’una
cooperativa o comunitat de
bens que gestionarà centres de
costura. En aquests centres hi
haurà dues etapes, una formativa i després una altra productiva, i estarà destinant, especialment, a les mares menors
d’edat (“ñañitas”) i dones que
són les més vulnerables en els
i n d re t s o n
actua aquesta
associació.

MENJADOR INFANTIL A PERÚ
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Stoksdidactic premiada
a nivell internacional
Stoksdidactic, de Lliçà d’Amunt, ha guanyat el premi ECOMM Awards 2011 en l’apartat de Botigues
i Negocis Online i la categoria de Botiga Virtual de PYME. El lliurament de premis va tenir lloc el
passat 2 de març a la Fira de Barcelona dins del marc del 2n Saló professional d’e-commerce i
màrqueting digital “E-commeretail”, un esdeveniment internacional de negocis on-line.
Stoksdidactic és una empresa
familiar de Lliçà d’Amunt creada l’any 1988 (ara fa 23 anys)
dedicada a la venda de material
didàctic i educatiu.
Durant aquests anys ha anat
introduint material de les
millors marques del mercat
(Djeco, Miniland, Barrutoys,
Villà, Pintoy, Andreu Toys,
Diset, Dantoy, Wiking...),
sempre amb la filosofia de partir del joc com a eina pel desenvolupament i creixement de
l’infant. Per això, tota la
gamma de productes busca,
precisament, estimular el
desenvolupament mental dels
més petits a través d’activitats
creatives i lúdiques.

Els interessen els jocs i les
joguines de sempre. Les que es
puguin tocar, sentir i, fins i tot,
olorar. Les que ocupen un
espai físic i fan que tota la
família jugui junta i jugui de
veritat.
El perfil de client potencial
d’aquesta empresa és el que
està compromès amb el
medi ambient, està compromès en la cura i l’evolució
dels seus fills, i que busca
productes innovadors i de
qualitat... i a preus molt
competitius.
Ara fa 3 anys que van crear la
web www.Stoksdidactic.com
per expandir els seus productes
fora de Catalunya.

Segons Jordi Muñoz, d’Stoksdidactic, “aquest és el primer
premi que rebem després de
tants anys i el considerem un
premi de recompensa per la
feina ben feta i el fet d’haver
mantingut la mateixa filosofia
durant 23 anys: tenir el joc com
a eina de desenvolupament i
creixement de l’infant”.
Segons Muñoz, en aquesta
fira s’han presentat moltíssimes marques de mercat com
Ma n g o , Z a r a , Pr i v a l i a ,
Buyvip, Pixmania, MRW i
Facebook entre d’altres, de
les quals Stoksdidactic és una
d’elles.
“Nosaltres som una empresa
molt petita però amb molta

ELS GERMANS MUÑOZ AMBA EL PREMI

il·lusió de créixer i aquest
premi ens ha donat molta força
per poder seguir endavant”,
diu Jordi Muñoz.
La seva germana, Maria
Muñoz, també ens explica
que el premi l’han dedicat a la

seva mare, Magda Pous Abian,
que és la fundadora de l’empresa i, segons la seva filla,
“qui remena les cireres i sense
l’empenta, força i experiència
de la qual no hauríem arribat
fins aquí”.

La lliçanenca Ester Vallbona guanya dos nous premis literaris
La lliçanenca Ester Vallbona ha aconseguit dos nous premis literaris, en poc més de mig any.
Ester Vallbona, de Lliçà
d’Amunt, ha aconseguit dos
premis més: el juliol de 2010
va aconseguir el Primer
Concurs Dues Tintes, de la
revista BCN Week, i aquest
febrer, el VII Certamen de

Literatura Hiperbreve Pompas
de Papel, especialment rellevant pel fet que hi participaven
gairebé 3.500 textos procedents de 23 països.
De l’Ester ja coneixíem la faceta poètica des que va publicar

el llibre de poemes Laberinto
íntimo, però aquesta autora
també escriu en prosa, camp
en el qual ha guanyat diversos
premis: el juny de 2006 un dels
seus relats va ser finalista del III
Certamen de Narrativa Breve

Canal de Literatura i a l’abril
de 2007 va guanyar el primer
premi del V Premio de Cartas
de Amor organitzat per l’Ajuntament de Granollers.
Aquesta autora col·labora a
diverses revistes i pàgines web

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement, 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.
També hauran de passar per l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

literàries i, des de 2005, té el
seu propi bloc, La Letra Escarlata (http://la-letra-escarlata.
blogspot.com/), on podeu llegir
tot el que va escrivint.
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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.

“Gran ball de nit”
amb la Troba Kung-Fú
a l’Aliança
El proper divendres 15 d’abril
a partir de les 11 de la nit la
Troba Kung-Fú passarà per
l’Aliança amb el seu darrer
muntatge “La Gran Nit de
Ball”. Aquest directe, producció pròpia de la banda, pretén
explotar les arrels més populars de festa major.
S’hi podran escoltar els temes
del seu segon disc “A la panxa
del bou”, presentat fa nou
mesos, sense oblidar les cançons més populars del primer
disc. La “rumbia” (rumba +
cúmbia) d’en Joan Garriga i els
seus faran ballar sense parar

tothom qui vingui
al “ball”.
Dia, hora i lloc:
Divendres 15 d’abril, 23 h,
Ateneu l’Aliança.
Entrades:
Socis i anticipada: 8€
No socis i taquilla: 10€
Punts de venta anticipada a:
Bar l’Aliança (Lliçà d’Amunt)
i Bar Illot (La Garriga).

Ateneu l’Aliança

Sant Jordi 2011
Del dimarts
26 d’abril al diumenge 1 de maig
celebrem la setmana de Sant
Jordi. Durant
aquests dies
l’Aliança multiplica les seves
activitats per a totes les edats!
Dimecres 27 al vespre farem la
presentació del IV CURT DE
GAMBALS, concurs de curtmetratges. Enguany el concurs
adquirirà una dimensió més
participativa i apostarà pels
joves i les noves tecnologies.
No us perdeu la presentació,
hi haurà sorpreses! L’entrada és
gratuïta.
Dijous 28 a les 23 h celebrem
un especial Sons amb el duet

de la dansa i puguin compartir
una tarda ballant, jugant i ensenyant a tothom que els vingui a
veure allò que saben fer.
Si voleu veure com nens i nenes
ballen, puntegen i segueixen els
diferents ritmes del ball de gitanes i d’altres danses catalanes,
veniu a les 5 de la tarda del dissabte 4 de juny al pavelló municipal. Estrenarem la nova pista
coberta i en acabar us convidem
a tothom a berenar i a jugar. A la
zona superior de l’aparcament hi
tindrem una bona colla de jocs
d’equip i de jocs gegants perquè

TROBADA INFANTIL DE GITANES

Divendres 29 a les 23 h cantarem i ballarem aquelles cançons que tots sabem i més a
l’Aliança amb MIQUEL DEL
ROIG. Mans damunt el cap i
a cantar... “la farola, la farola...”!!!

da? Veniu i agafeu la bici,
mentre passegem pel poble
anirem trobant parades amb
tapes fetes per l’Ateneu Gastronòmic. A la tarda, tanquem
la setmana de Sant Jordi amb
música i humor per a
tothom.
Trobareu més informació a la
web de l’Aliança www.ateneulalianca.org.
Ens veiem a l’Aliança!

La nit de dissabte 30 a la pista
de l’Aliança ho passarem en
gran a la versió nocturna del
Joc de pistes, el I JOC DE
PISTES NOCTURN.

Ateneu l’Aliança

Diumenge 1 de maig, Dia del
treballador, al migdia TAPADALEJADA... Tapes? Pedala-

Quanta gent...
Quin carnaval

III Trobada infantil de gitanes
de la Vall del Tenes i del Congost
Ja fa tres anys que responsables
de les colles de gitanes d’alguns
pobles de la nostra zona vam
proposar-nos organitzar una
trobada infantil anual, de
manera que cada any li toqués
a un poble diferent la responsabilitat de preparar-la.
La primera es va fer a Canovelles, la segona a Santa Eulàlia de
Ronçana i aquest any ho farem
a Lliçà.
L’objectiu d’aquestes trobades és
aconseguir que els infants de les
nostres colles es trobin amb altres
infants que, com ells, gaudeixen

EL SOBRINO DEL DIABLO i JUANTÓN EL EQUILIBRISTA. Música i molt
d’humor i sarcasme de la mà
d’aquests dos artistes.

tothom que vulgui pugui pasar
una tarda ben divertida.
Ball de Gitanes

Ballada
de la roda
El 10 d’abril a les 5 de la tarda
al recinte del Pavelló Municipal, tindrà lloc la tradicional
ballada de la roda de gitanes
amb la participació de les colles
de gitanes dels següents pobles:
Polinyà, Santa Perpètua, Parets
i Lliçà d’Amunt.
Com cada any estrenarem una
nova entrada conjunta, amb el
so de la qual tots els balladors
de les diferents colles del nostre
poble entrem a la pista formant
coreografies molt vistoses.
No us ho perdeu!
Ball de Gitanes

Una vegada més, la Comissió
de Festes estem orgullosos de
pertànyer a un poble com
Lliçà d’Amunt. La quantitat
de gent disfressada que forma
part de la Rua de Carnestoltes
és cada any més gran i nosaltres només podem estar satisfets que la nostra feina es vegi
recompensada d’aquesta
manera.
Ja sabem que només és Carnestoltes però per a la Comissió de Festes cada acte que
organitzem forma part d’un
repte contra nosaltres mateixos
on el més beneficiat ha de ser
sempre el poble i les festes de
Lliçà d’Amunt.
Volem agrair la participació de
tothom. Segur que vàreu passar fred però l’alegria i la diversió que va desprendre la Rua
d’aquest any no l’oblidarem
fàcilment i ens dóna forces per

començar a treballar en la propera festa.
Al bloc de la Comissió,
www.lacomissio.blogspot.com
hi trobareu tota la
informació possible amb
fotos incloses.
Podeu posar-hi les vostres
opinions o contactar amb
nosaltres al correu
comissiollicamunt@gmail.com.

Fins a la propera...
Eva Jiménez
Presidenta de la Comissió de Festes
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Agenda Abril
Activitats del Casal de la Gent Gran
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 (inclou l’entrada al
teatre)
Inscripcions i més informació:
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús
(matins, 93 841 68 40 / tardes,
93 841 61 55)

Sortida a la Feria de Abril
de l’Ametlla de Mar
27, 28 i 29 d’abril
Espectacle i ball, bufet temàtic
andalús, animació durant el dia i
festa i ball totes les nits.
Hora de sortida: 15 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran

Preu: 120 euros (suplement habitació individual: 18 euros)
Inscripcions i més informació:
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús
(matins, 93 841 68 40 / tardes,
93 841 61 55)

Viatge a La ruta de la plata
Del 7 al 13 d’agost
1r dia: origen-Aranda de DueroLa Bañeza (Lleó); 2n dia: Lleó
(guia local)-Villafranca del Bierzola Bañeza; 3r dia: Llac de SanabriaAstorga-La Bañeza; 4t dia:
Salamanca; 5è dia: ZamoraJiménez de Jamuz-La Bañeza;
6è dia: Coves de Valporquero-La
Bañeza; 7è dia: La Bañeza-dinar
en ruta-origen.
Hora de sortida: 6.30 h
Lloc de sortida: Casal de la gent
gran
Preu: 598 euros (suplement habitació
individual: 108 euros) (el preu inclou:
autocar, hotel, pensió completa, totes
les visites, entrades i guies, i la guia i
l’assegurança de viatge).

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres

Inscripcions i més informació:
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús
(matins, 93 841 68 40 / tardes,
93 841 61 55)

Botxes
Els dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes

Ball de saló
Divendres 1, 8, 15 i 29 d’abril
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran

Bingo
Dissabtes 2, 9, 16 i 30 d’abril
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza:
Associació del
Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102
Tel. 938 416 155

Club de Lectura: Tertúlia del
llibre “La sonrisa etrusca” de
José Luis Sampedro

Hora del conte: “Les aventures
d’En PepitoPassacompuguis”

Dimarts 5 d’abril
(cada primer dimarts de mes)

Activitat per a infants recomanada a partir dels 4 anys. A càrrec
d’Albert Corominas.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora: de 18 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament

Dijous 28 d’abril

Bústia del lector
El butlletí té un espai per a articles d’opinió dels lectors 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.
Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de
10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12.

Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin
el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin
signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes
col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les, quan ho consideri oportú. No es publicaran
les cartes que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni
s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no
comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

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

AGENDA ABRIL
Exposició: “Talents 2008/10””
Fins al diumenge 3 d’abril
Autor: Màrius Gómez. Amb motiu
del 4t aniversari d’Espai Garum.
Lloc: Espai Garum
Organitza: Espai Garum

Assemblea de la FAVLLA
Dissabte 3 d’abril
Hora: 11 h
Lloc: Local social de Ca l’Esteper
Organitza: FAVLLA

Constel·lacions familiars
Diumenge 10 d’abril
A càrrec de la psicòloga clínica
Lourdes Cestero (Soraya).
Hora: de 10.30 a 18 h (recepció
a les 10 h i descans al migdia per
dinar)
Lloc: El Galliner
Preu: 27 euros
Inscripcions: no cal inscripció
prèvia
Més informació: 629 35 89 93
Organitza: Obertura de
Consciència

Espectacle infantil: “Gong”
Diumenge 10 d’abril
A càrrec de la companyia Gong TMI.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Ballada de gitanes:
Trobada de la Roda

Farmàcies

Concert de presentació del nou
disc de La Troba Kung-fú

II Fira de la Dona

Divendres 15 d’abril

Activitats tot el dia.
Hora: de 10 a 21 h
Lloc: plaça Julià Martí Pou
Organitza: Associació Amunt
Dones

Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: socis i anticipada: 8 euros /
no socis i taquilla: 10 euros.
Punts de venta: Bar l’Aliança
(Lliçà d’Amunt), Bar Illot (La
Garriga).
Organitza: Ateneu l’Aliança

Presentació del IV Curt
de Gambals, concurs de
curtmetratges
Dimecres 27 d’abril
Sant Jordi 2011.
Hora: vespre
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: entrada lliure
Més informació:
www.curtdegambals.cat

Especial Sons amb el duet
El sobrino del diablo
+ Juantón el equilibrista
Dijous 28 d’abril
Sant Jordi 2011.
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org

Miquel del Roig
en directe a l’Aliança

Dissabte 30 d’abril

I Joc de pistes nocturn
Dissabte 30 d’abril
Sant Jordi 2011. Vine a passar-ho
en gran a la versió nocturna del Joc
de Pistes.
Hora: nit
Lloc: pista de l’Aliança
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org

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

Hi participen les colles de gitanes
de Polinyà, Santa Perpètua, Parets i
Lliçà d’Amunt.
Hora: 17 h
Lloc: Pavelló d’Esports
Organitza: Grup Ball de Gitanes

Sant Jordi 2011. Veniu a cantar i
ballar!
Hora: 23 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org

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

ABRIL
Farmàcia Galceran: 2 i 3 d’abril
Farmàcia Trullols: 9 i 10 d’abril
Farmàcia Portabella: 16 i 17 d’abril
Farmàcia Valeta: 22, 23, 24 i 25 d’abril
Farmàcia Esplugas: 30 d’abril
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 PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits

Activitats de l’Espai Jove El Galliner
Assessoria laboral

Taller de Cangur

Dimecres 13 (xerrada-taller: Com
superar una entrevista
de feina) i 27 d’abril

Divendres 8 d’abril

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

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

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

Divendres 29 d’abril

Diumenge 10 d’abril

HORARIS DE GUÀRDIES

Ara que s’apropa la Setmana Santa
i les vacances d’estiu, no et perdis
aquest taller. Et donarem nocions
bàsiques perquè sàpigues fer de
cangur i et puguis treure uns dinerets extres.
Horari: de 16 a 20 h
Inscripcions: Amb inscripció prèvia. Places limitades.
Més informació: al blog
http://elgalliner.blogspot.com/
i al Galliner

Vacances de Setmana Santa
d’El Galliner
Recorda que del 18 al 25 d’abril
(ambdós inclosos) El Galliner
romandrà tancat per vacances de
Setmana Santa

Organitza:
Ajuntament
Més informació:
93 841 52 25
93 860 70 01
elgalliner@llicamunt.cat

Nota
A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats
que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica
butlleti@llicamunt.cat.
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Distribució
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa
arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del
municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73
- 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

