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Ignasi Simón, del PSC,
reelegit Alcalde
per 4 anys més
El PP dóna suport al PSC i formarà part de l’equip de govern.
L’acte de constitució del nou Ajuntament va tenir lloc el dissabte 11 de juny, al migdia, al
pavelló de l’INS Lliçà, ple de gom a gom. Ignasi Simón, alcaldable per al PSC, va ser
proclamat Alcalde de Lliçà d’Amunt pel proper mandat amb el suport dels tres regidors
del PP, amb els quals el PSC formarà un equip de govern de nou regidors, la majoria
absoluta. L’oposició queda formada per cinc regidors d’ERC, dos de CiU i 1 d’ICVEUiA.
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EDITORIAL
Editorial
L’administració pública es com un tren que mai no s’atura. De vegades es va més ràpid, altres més lentament i passa poc temps a
l’estació, com correspon en èpoques d’eleccions, perquè hi pugin els nous viatgers, que seran els responsables de canviar de via,
segons les noves idees i projectes que sorgeixen dels plantejaments que han quedat recollits als diferents programes electorals.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Sobre les eleccions volem fer les consideracions següents. La primera: agrair a tota la gent del poble l’actitud cívica en aquests
comicis. En segon lloc: donar les gràcies per la feina feta als treballadors municipals que van donar el seu suport, tant en els trasllats
i recollides de material a les diferents candidatures, com en les meses electorals. Aquesta feina no es veu però hi és i manté la màquina
de tren en marxa perquè les coses funcionin en igualtat de condicions per a tothom. I en tercer lloc un aspecte força negatiu. Hem
observat el baixos índexs de participació. No hem arribat al 55% de les passades municipals i ens hem quedat lluny del 64% de les
anteriors de 2003.
La poca participació és un toc d’advertència arreu, però també ens encoratja a continuar treballant per la gent de tota condició i
tarannà diferent. Ens anima perquè s’han finalitzat projectes com el vial de l’IES de Sant Valerià, la renovació de l’enllumenat de
Can Salgot i Can Farell, la col·lació de nous semàfors més sostenibles i de baix consum al mig del poble, el nou camí de vianants
fins “El Paso”, i la signatura d’un conveni amb diferents administracions públiques, l’empresa privada i centres de recerca universitària
per a la regulació de la telefonia mòbil.
Us volem encomanar les ganes de treballar per, plegats, alimentar la màquina de tren i que n’agafi més, de velocitat. Heu de
participar fent-nos arribar totes les queixes, idees, projectes i tot allò que us neguiteja per mantenir aquest nou camí. Igualment
convidem a la resta de partits i representants de la ciutadania a pujar en aquest tren que començarà a agafar nova embranzida. Se’ns
dubte que seran ben rebuts.

Enquesta ciutadana

Coneix i participa a les Festes de barri?

Tengo conocimiento de las fiestas de barrio y a veces si me he
dado una vuelta por ellas y las
he disfrutado. Lo que pasa es
que trabajo en Barcelona, estoy
fuera de mañana a noche y con
unos horarios.... Pero, cuando
tengo oportunidad, voy. Y las
fiestas que conozco me parecen
bien. Y el Ayuntamiento nos
manda mucha información. Si
no voy, es porque no puedo.

No participo en la fiesta de barrio porque siempre ha dado la
casualidad de que no estoy aquí.
Pero me llega la información a
casa y me parece muy bien.

Yo participo en la fiesta de mi
barrio asistiendo y también en
la organización. Hay actividades para adultos y para niños.
La programación esta muy
bien. También hay una cena.
Pero la participación de los
vecinos es regular, supongo que
por el tema del dinero.

Conozco poca cosa de las fiestas de barrio. Participo más en
la Fiesta Mayor que en las fiestas de los barrios. Pero me llega
a casa el programa de la fiesta
de mi barrio.

A las festes del meu barri no hi
vaig, però acostumo a anar a la
festa de barri de Ca l’Artigues.
La festa de barri de Can Salgot
la veig molt pobre, hi faltarien
més activitats per a totes les
edats, però sobretot per a petits,
que són els que més gaudeixen
la festa.

Patricia Ochoa
Ca l’Artigues

Virginia Montero
El Pinar

Mari Carmen Molero
Palaudalba

José Morillas
Ca l’Artigues

Martí Ramírez
Can Salgot

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

> 03

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
GOVERNACIÓ

Ignasi Simón, del PSC,
reelegit Alcalde per 4 anys més
El PP dóna suport al PSC i formarà part de l’equip de govern.
L’acte de constitució del nou
Ajuntament va tenir lloc el
dissabte 11 de juny, al migdia,
al pavelló de l’INS Lliçà, ple
de gom a gom. Ignasi Simón,
alcaldable per al PSC, va ser
proclamat Alcalde de Lliçà
d’Amunt pel proper mandat
amb el suport dels tres regidors del PP, amb els quals el
PSC formarà un equip de
govern de nou regidors, la
majoria absoluta. L’oposició
queda formada per cinc regidors d’ERC, dos de CiU i 1
d’ICV-EUiA.
“Gràcies a les persones que
han confiat en el PSC votantnos. Per primera vegada a la
història de Lliçà, el PSC ha
estat la llista més votada”, va
dir Ignasi Simón, un cop proclamat Alcalde. Tot seguit,
Simón va agrair als seus companys de govern durant els
darrers quatre anys la seva predisposició i entesa, i la feina
feta. També va tenir unes
paraules per a l’oposició, que
va titllar de sèria i respectuosa.
L’Alcalde va manifestar que
començava un nou mandat
amb la mateixa il·lusió, compromís, passió i responsabilitat

de fa quatre anys. Ignasi Simón
va dir que vetllarà perquè les
empreses de Lliçà siguin un
referent, per la preservació del
paisatge, per la promoció del
sector primari, el comerç i els
serveis, per la qualitat de vida
dels ciutadans, per resoldre el
dèficit d’equipaments i infraestructures. Simón també va
fer una repàs de la feina feta
durant la legislatura passada:
la Biblioteca, l’Escola Bressol
Nova Espurna, el segon CAP,
la segona deixalleria, el centre
de rehabilitació, l’enllumenat
públic de Can Salgot i Can
Farell, quatre nous locals socials, el camí de Palaudàries a
Can Rovira, els habitatges de
protecció oficial de Can Calgot i Ca l’Artigues, el col·lector
de Ca l’Artigues, noves urbanitzacions, nous asfaltatges, la
pista poliesportiva de Palaudàries, la pista coberta annexa
al Pavelló, etc. “El poble ha
evolucionat i s’ha transformat,
però hem de continuar mirant
endavant”, va dir Ignasi
Simón; “tenim pendent el
segon institut, el tanatori, més
rotondes, etc. Hem de treballar per gaudir d’un poble de

qualitat i que creixi de forma
sostinguda”, va dir. L’Alcalde
va continuar el seu discurs
parlant de la voluntat de
millora de diàleg amb totes les
forces polítiques, des del respecte i la tolerància, per arribar al consens en les coses més
importants, i també de la
voluntat d’estar al costat del
ciutadà per donar resposta a
les seves demandes, necessitats, il·lusions i somnis. “El
meu cavall de batalla serà vetllar pel benestar i la qualitat de
vida de tots els ciutadans i

EL PSC GOVERNARÀ AMB EL PP

Amb el parlament de l’Alcalde es va donar per acabat l’acte de constitució del nou
Ajuntament, que va començar amb la formació de la
mesa d’edat, formada per
Josep Santiago, del PP, i Albert
Iglesias, del PSC, que va presidir l’acte juntament amb la

L’OPOSICIÓ QUEDA FORMADA
PER ERC, CIU I ICV-EUIA
especialment dels col·lectius
més necessitats; el més important és la gent, les persones”, va
dir. L’Alcalde va cloure el seu
discurs dient que s’ha d’aconseguir que Lliçà d’Amunt sigui
un referent, amb estil propi,
per viure, treballar i sobretot
per ser feliços. Per acabar, va
fer extensiu el seu agraïment a
tothom: entitats, empreses,
ciutadans... a tothom.

NOU EQUIP DE GOVERN

secretària accidental de l’Ajuntament.
Abans de constituir la corporació municipal, Josep Santiago va pronunciar un parlament on va fer un repàs històric de les eleccions democràtiques a Lliçà d’Amunt. L’any
79, va dir Santiago, l’Alcalde
Josep Cladellas va cedir l’alcaldia a un jove Isidre Ballester; 24 anys després, aquest va
donar pas a l’Alcalde Joaquim
Ferriol, que va exercir el càrrec durant 4 anys; i el 2007
va arribar a l’alcaldia Ignasi
Simón. “En nom de tots els
veïns de Lliçà d’Amunt i en
nom d’aquesta presidència”,
va dir Josep Santiago, “felicito tots ells per la feina feta
durant els seus mandats. A
l’hora de valorar la gestió
municipal no es té en compte
el sacrifici personal que
implica”, va comentar Santiago. “Per tot això”, va concloure Josep Santiago, “demano un aplaudiment per a tots
ells”.

Seguidament, es va constituir
la corporació municipal; es va
fer la declaració d’acatament a
la Constitució amb el jurament o la prometença per part
dels regidors electes.
Després, va tenir lloc la votació
per elegir l’Alcalde. Els caps de
llista dels partits del PP, CiU i
d’ICV-EUiA van renunciar a la
candidatura a l’alcaldia. Per
tant, els regidors van votar entre
dues candidatures: la d’Ignasi
Simón del PSC, i la de Joaquim
Ferriol, d’ERC. Ignasi Simón,
del PSC, va aconseguir 9 vots,
majoria absoluta: 6 del seu partit i 3 del PP; els 5 regidors
d’ERC van votar el seu candidat, Joaquim Ferriol; i els regidors de CiU (2) i d’ICVEUiA (1) es van abstenir.
Acte seguit, va tenir lloc la proclamació i el jurament del nou
Alcalde, Ignasi Simón.
Tots els portaveus van felicitar
el nou Alcalde durant els torns
de paraula dels diferents grups
polítics.
El portaveu d’ICV-EUiA, Francisco León, a més de felicitar
l’Alcalde, va donar les gràcies a
la gent que ha confiat en la feina
d’ICV-EUiA i va fer extensiu
l’agraïment a la gent que ha treballat amb ell aquests darrers
quatre anys i durant la darrera
campanya electoral. León va
parlar del nou mandat i va dir
que, en opinió seva, hauria de
prioritzar les persones i, sobretot, tenir en compte l’atur. El
regidor d’ICV-EUiA també va
desitjar que el diàleg entre les
forces polítiques sigui més ampli
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que els darrers quatre anys.
“D’aquesta manera”, va dir, “em
trobaran en el camí”. “Espero
no defraudar”, va concloure.
El portaveu de CiU, Joan Piera,
va donar les gràcies a la gent
que els darrers temps ha confiat
en CiU i, sobretot, la que ho va
fer el passat 22 de maig donantlos el vot. “Aquell dia”, va dir
Piera, “Lliçà va definir-se en el
lloc i la posició que ha d’ocupar
CiU. El partit ha entès la voluntat del poble i, per això, malgrat
l’opció de formar govern, ha
decidit fer el seu paper des de
l’oposició”. Joan Piera va donar
les gràcies al PP i al PSC per
haver convidat CiU a formar
part de la nova coalició, però,
va dir, “creiem que hem d’estar
al marge i que ens toca jugar
des de l’oposició. Farem una
oposició constructiva i responsable”, va dir Piera, “mirant pel
bé de Lliçà”. El portaveu de
CiU va cloure el seu parlament
felicitant l’Alcalde.
El portaveu del PP, Josep Santiago, va començar el seu parlament donant les gràcies a totes
les persones que han fet possible

que, per primera vegada a la història, el seu partit hagi aconseguit 3 regidors. També va estendre l’agraïment a la gent de la
seva candidatura pel seu suport.
Santiago va dir que, després de
28 anys a l’oposició, el PP ha
sabut governar i ho ha fet en
coalició, indiferent a les sigles.
El cap de llista del PP va demanar el mateix suport que ha
rebut fins ara i va agrair el que
ha rebut per part de treballadors
municipals, de l’equip de govern
(tant dels regidors que repetiran
com dels que no ho faran) i
també de l’oposició. De l’equip
de govern dels darrers quatre
anys, Josep Santiago va dir que
s’ha de sentir orgullós de la feina
feta. Als partits de l’oposició, els
va dir que havien estat una oposició contundent però constructiva i que continuessin en aquesta línia i, va afegir, que hi ha
temes on caldrà comptar amb
ells com el Pla General i el 4t
Cinturó. El portaveu de PP va
cloure el seu parlament felicitant a l’Alcalde.
El portaveu d’ERC, Joaquim
Ferriol, va iniciar el seu parla-

ment felicitant a l’Alcalde i
donant les gràcies al públic
present a l’acte, un acte que va
definir com un dels més importants del poble. També va
donar les gràcies a la gent que,
malgrat el descrèdit de la política, segons ell, va anar a votar
el 22 de maig a consciència,
més enllà del sentit del vot; els
va agrair la confiança que han
donat al sistema i a les institucions i, en conseqüència, a la fe
que encara tenen en la política.
També va donar les gràcies a les
persones que han confiat en
ERC, malgrat haver estat a
l’oposició els darrers 4 anys,
amb una oposició difícil,
segons ells, però “fent l’oposició que sabem fer”, va dir. Joaquim Ferriol va continuar el
seu discurs demanant una
reflexió de tots plegats per
combatre aquest descrèdit que
té la política i per aconseguir
que tingui el prestigi que es
mereix. “Fa 4 anys”, va dir Ferriol, “aquest acte va ser més
morbós i amb uns resultats més
insospitats. Hem de prendre
exemple de què en política no

tot s’hi val”, va comentar. El
cap de llista d’ERC va comentar que havien parlat de pactes
però que no havien aconseguit
res, que no havien pogut amb
la inèrcia de 4 anys de govern
d’unes forces determinades.
“Aquest mandat serà important i més difícil”, va comentar
Joaquim Ferriol, que va anomenar l’obra iniciada de Mango
que cal controlar; un POUM
que ha començat malament i
cal reconduir; el 4t Cinturó
que no s’ha pogut engegar i hi
ha feina que cal fer perquè no
passi segons per quines condicions; el segon Institut, un problema que s’ha de resoldre; la
crisi, una situació mai coneguda i que s’ha de resoldre amb
polítiques d’assistència a la
gent i suport empresarial i als
autònoms. El cap de llista
d’ERC va acabar el discurs
dient que el seu partit, que és la
força de molta gent, continuarà treballant amb noves idees i
noves cares, per tirar endavant
amb empenta.
La portaveu del PSC, María
Marcos, va donar les gràcies a

la gent per la confiança que els
va donar el passat 22 de maig i
va valorar molt positivament
el resultat del seu partit. Marcos va dir que el PSC governarà amb més responsabilitat,
compromís i il·lusió que mai.
La portaveu del PSC va reconèixer que vénen temps difícils, però també va manifestar
que “ens en sortirem” i que caldrà fer-ho amb més diàleg amb
les forces polítiques. “Cadascú
té les seves idees”, va dir, “però
cal diàleg i respecte, per poder
treballar millor”. María Marcos també va donar les gràcies
als seus companys pel treball
fet durant els darrers quatre
anys i en la campanya electoral. I, per cloure el seu parlament, va insistir en què comencen a treballar amb el màxim
de compromís i il·lusió.
Els membres de la nova
corporació municipal:
Equip de govern:
• PSC: Ignasi Simón, María
Marcos, Juan Miguel Valderrama, Jordi Juárez, Maria
Eugenia Sanz i Albert Iglesias.
• PP: José Santiago, Ángela
Roca i Antonio Guijarro.
Oposició:
• ERC: Joaquim Ferriol, Emília Soler, Antoni Albadalejo,
Miquel Ballester i Montserrat Rivera.
• CiU: Joan Piera i Maria
Neus Miró.
• ICV-EUiA: Francisco M.
León.
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PSC guanya les eleccions municipals

Electors
Vots emesos
Vots blancs
Vots nuls

El PSC guanya de 15 vots a ERC. El PP augmenta de vots i CiU redueix els vots a la meitat.
a l’Ajuntament. Plataforma
per Catalunya ha obtingut
199 vots, un 3%, i Ciutadans,
10 vots menys que Plataforma. Solidaritat ha obtingut
un 2% dels vots.
Els vots blancs han augmentat
del 2 al 3% i els vots nuls també
han augmentat de l’1 al 2%.
La participació ha estat del 53%.
L’any 2007 va ser del 55%.
blancs

Partit

Vots

%

Regidors

PSC-PM

1.529

26%

6

ERC-AM

1.514

26%

5

PP

867

15%

3

CiU

656

11%

2

ICV-EUIA-EPM

436

7%

1

PxC

199

3%

0

Ciutadans

189

3%

0

SI

142

2%

0

ELECCIONS MUNICIPALS COMPARADES

Any

ERC

PSC

CiU

PP

IC

PxC

C's

SI

nuls

2003

2238

826

1.444

683

613

0

0

0

2007

2011

1265

1.242

629

381

0

0

0

125

34

5687

2011

1514

1529

656

867

436

199

189

142

188

98

5818

2003

38,6

14,2

24,9

11,8

10,6

2007

35,4

22,2

21,8

11,1

6,7

2011

26

26,3

11,3

14,9

7,5

2500

5804
Núm. Total vots

del vots al 15%, i puja de 2 a
3 regidors. Per contra, CiU ha
perdut la meitat dels vots i amb
un 11% es queda amb 2 regidors. Per la seva banda, ICVEUiA es manté amb 1 regidor,
tot i que ha pujat de vots.
La resta de forces polítiques
que es presentaven a aquestes
eleccions municipals no han
aconseguit cap representació

El PSC ha estat la llista més
votada, amb un 26% dels vots,
i passa de 4 a 6 regidors. ERC,
amb 15 vots de diferència en
relació amb el PSC, passa de ser
la força política més votada a les
passades eleccions municipals a
la segona força política i baixa
de 6 a 5 regidors. El PP ha aconseguit millorar els resultats de fa
quatre anys, ha passat de l’11%

100,1
3,4

3,3
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3,2

1,7
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Composició del Consistori

10.913
5.818 (53% Particip.)
188 (3%)
98 (2%)
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PARTIT

VOTS EMESOS PER COL·LEGIS ELECTORAL –EM 2011–
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José Santiago, Ángela
Roca, Antonio Guijarro
CiU
Joan Piera, Maria Neus
Miró
ICV-EUIA-EPM
Francisco M. León
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La Serra
Palaudàries
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Núm. Total vots
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Ignasi Simón, María
Marcos, Juan Miguel
Va l d e r r a m a , Jo rd i
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Joaquim Ferriol, Emilia Soler, Antoni Albadalejo, Miquel Ballester, Montserrat Rivera
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1047

2007

La Serra Palaudàries
580

611

Pla
885

559

Pla
764

402

148

361

317

358

402

505

526

504

499

CiU

831

289

324

625

344

273

302

126

228

PP

170

198

315

155

173

301

211

245

411

ICV-IV

118

241

254

75

137

169

82

152

202

154

208

2011
2007
2003

Pla
Palaudàries
La Serra
Pla
Palaudàries
La Serra
Pla

PARTICIPACIÓ PER COL·LEGIS ELECTORALS

PSC

Altres

La Serra

100

La Serra Palaudàries
348

ERC
PSC
CiU
PP
ICV-IV
Altres

Palaudàries

% Vots obtinguts

2011

La Serra Palaudàries
567

Nuls
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142

90

% de participació

Pla

• ICV-EUiA ha augmentat de
vots a Palaudàries però n’ha
perdut alguns a La Serra i
sobretot al Pla.
La votació a altres forces polítiques ha augmentat sobretot
al Pla i La Serra.

Any

• CiU ha perdut vots sobretot
al Pla i també a La Serra i
menys a Palaudàries.
• El PP ha augmentat de
vots als tres col·legis electorals, amb més força a
Palaudàries.

2003

Blanc

COMPARATIVA DE VOTS OBTINGUTS
PER COL·LEGI ELECTORAL I ANY

Vots per col·legis electorals
• El PSC ha augmentat de vots
a la zona del Pla i també a La
Serra i gairebé s’ha mantingut a la zona de Palaudàries.
• ERC ha baixat de vots en els
tres col·legis electorals, però
sobretot a La Serra.

altres
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TRANSPORT PÚBLIC

Educació viària per a l’alumnat
del municipi

“Amb tu,
hi vaig
segur”

La Policia Local de Lliçà d’Amunt ha treballat per a l’educació viària dels escolars del municipi
des de la seva creació ara fa nou anys. Disposa de tres monitors titulats, formats en la matèria
a l’Escola de policia de Catalunya, que realitzen aquesta activitat als nens i nenes de 1r i 5è de
Primària i 3r d’ESO. Aquesta és una activitat inclosa dins del Programa d’Activitats Educatives
(PAE) que l’Ajuntament ofereix als escolars.
Al llarg del passat mes de
maig es van dur a terme les
jornades d’educació viària
previstes en el PAE 2011,
dirigides als alumnes de 5è
de Primària de tots els centres del nostre municipi.
Els monitors van realitzar
tres visites a l’aula i una jornada de pràctiques al parc
infantil de seguretat viària
situat a la Plaça Catalunya.
A les sessions, els monitors
aposten per fomentar els
valors per sobre dels coneixements: es prioritzen les actituds cíviques i s’intenta alerPRÀCTIQUES DEL CURS D’EDUCACIÓ

ELS MONITORS APOSTEN
PER FOMENTAR ELS VALORS PER
SOBRE DELS CONEIXEMENTS
tar dels riscos que el trànsit
comporta, i s’insta els nens i
nenes a fer una reflexió sobre
la importància del respecte i
el civisme a l’hora de compartir l’espai públic com a
vianant o conductor.

Les xerrades són participatives, on els alumnes expressen
opinions i arriben a conclusions relacionades amb la
seva seguretat.
Es tracten temes relacionats
amb la normativa viària;

VIÀRIA DE L’ALUMNAT DE
MÀRIA DE L’ESCOLA

aquells que, per la seva edat,
convé que coneguin: es fa
veure la importància dels sistemes de retenció i altres elements de seguretat, i es parla
d’accidents i les seves conseqüències i d’una possible
actuació en un d’ells: PAS i
trucada al 112.
L’última sessió es realitza al
parc infantil de seguretat
viària que es munta a la Plaça
de Catalunya, on els nens
troben un entramat de carrers, cruïlles i rotondes regulats per senyals verticals i
horitzontals.
Es tracta de fer dues pràctiques, una amb bicicleta i una

5È DE PRI-

SANT BALDIRI

altra amb car (de pedals). A la
pista roden a l’hora bicicletes i
cars on es comparteix l’espai
amb les diferents experiències.
Tanmateix, es comprova la
fragilitat de la bicicleta envers
al car. L’ús d’aquests dos vehicles fomenta l’esport i la conducció ecològica.
Es fa entendre als nens la
importància del respecte a les
normes i senyals com a prevenció d’accidents, es promou la
conducció tranquil·la evitant
la velocitat inadequada i es
fomenta l’atenció permanent
per evitar la distracció.
Es fa entendre als nens i nenes
la importància de respectar
les prioritats a les cruïlles i
rotondes per evitar el risc
i se’ls recorda que les infraccions relacionades amb la
distracció, la velocitat i els
senyals de prioritat formen
part dels factors concurrents
en la majoria dels accidents
amb víctimes.

L’AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS AMB
TRANSPORT URBÀ (AMTU)
VOL PORTAR A TERME UN
PROGRAMA D’AJUDA A LA
GENT GRAN, ‘AMB TU, HI
VAIG SEGUR’ PER TAL QUE
LES PERSONES GRANS
AGAFIN SEGURETAT A
L’HORA D’UTILITZAR
L’AUTOBÚS URBÀ MÉS
PROPER I EL TRANSPORT
PÚBLIC INTERURBÀ EN
GENERAL.
S’han escollit tres municipis
de diferents comarques de la
regió metropolitana Barcelona, entre elles Lliçà d’Amunt,
per tal que l’empresa Lavola
porti a terme una prova pilot
de com haurien de ser els
programes per desenvolupar
aquestes activitats.
Els proper dies 14 i 17 de
juny es portaran ha terme
dues sessions matinals de
dues hores cadascuna, una de
teòrica i l’altre de pràctica,
amb 12 persones grans que es
prestin a participar en el
taller de creació del programa, per tal d’establir un
intercanvi d’interessos entre
el que es demana i el que és
possible donar i, d’aquesta
manera, trobar el producte
que es pot oferir als ciutadans
d’aquesta franja d’edat, per
tal que puguin desplaçar-se
amb seguretat
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Lliçà d’Amunt signa el pacte local
per al desplegament d’antenes de telefonia mòbil
El pacte és fruit d’una prova pilot impulsada des de la Generalitat, que permet que l’Ajuntament, operadores i representants de la
ciutadania arribin a un consens per al desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil aplicant la metodologia Gecodit.
La signatura del pacte local per
al desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
i les empreses operadores de
telefonia mòbil va tenir lloc el
passat 16 de maig, a la seu de
la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació (DGTSI) del
Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. A l’acte, presidit
pel director general de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, Carles Flamerich,
hi van assistir l’alcalde de Lliçà
d’Amunt, Ignasi Simón Ortoll,
i representants de les operadores Telefónica Móviles España,
Vodafone España, France Telecom España i Xfera Móviles.
El pacte signat és fruit d’una
de les 12 proves pilot que s’estan duent a terme a diferents
municipis catalans com a
extensió de la primera fase de
proves realitzades a Montblanc, Sabadell, Santa Coloma
de Gramenet, Solsona, Tàrrega i Vic durant el 2009, aplicant la metodologia de la guia
per la Generació del Consens
per al Desplegament d’Infraes-

tructures de Telefonia Mòbil
(Gecodit). Aquesta guia conté
les orientacions per desenvolupar processos de consens entre
els diferents agents implicats
en la instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil, amb l’objectiu de fer-ne un desplegament
eficient, ordenat i consensuat
entre ajuntaments, operadors i
veïns.
La guia Gecodit es basa en les
conclusions de l’informe de
recerca “Metodologia per a la
generació del consens social en
el desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil a
Catalunya”, desenvolupat pel
Centre de Recerca en Governança del Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Extensió de les proves pilot
a diferents municipis
Aplicant les indicacions de la
guia Gecodit, la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació del
Departament d’Empresa i
Ocupació ha impulsat aquesta
nova prova pilot i el pacte local
resultant, que s’afegeix als signats als municipis de Montblanc, Sabadell, Santa Coloma

MOMENT DE LA SIGNATURA

de Gramenet, Solsona, Tàrrega
i Vic l’any passat i que és el primer dels previstos per a aquesta
segona fase del projecte.
Durant el seu desenvolupament, els facilitadors han posat
en marxa tècniques de generació de consens entre les parts,
un cop identificats els agents
implicats, analitzats els seus
interessos i establerts els canals
de comunicació entre ells.
Després d’aquest procés de
diagnosi i aplicació de la metodologia per la generació del
consens, les parts han assolit
acords constructius de cara al

desplegament de la telefonia
mòbil en el municipi.
Les empreses han presentat a
l’ajuntament els seus plans de
desplegament i han consensuat
la xarxa instal·lada i les futures
ampliacions, mentre que el
govern local s’ha compromès a
donar tràmit a les sol·licituds
de llicència ambiental i urbanística que facin els operadors.
Les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils
són un peça estratègica en el
desenvolupament de la Societat del Coneixement a Catalunya. La mobilitat en les comu-

nicacions és un element indispensable per a la ciutadania i
per a l’activitat econòmica de
les empreses, i és per això que
cal establir les bases per a una
extensió d’aquestes infraestructures arreu del territori
mitjançant l’acord i el consens
entre administracions, ciutadania i operadores. Només
d’aquesta manera es garanteix
l’accés a les tecnologies de la
informació i la comunicació
sense dependre de la ubicació
física, cosa que facilita la vertebració territorial i la cohesió
social del nostre país.
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Col·locació de nous semàfors
més sostenibles i de baix consum
Durant el passat mes de maig, l’Ajuntament va dur a terme la substitució
de les òptiques d’incandescència d’alguns semàfors del poble per altres de
tecnologia LED.
S’ha actuat a 9 cruïlles semafòriques de Lliçà d’Amunt.
Els avantatges dels semàfors de
LED són les següents:
• Millora de la visibilitat i, per
tant, de la seguretat a les
interseccions.

• Reducció del consum elèctric degut a l’increment de la
fiabilitat i de la vida útil de
les òptiques de LED.
• Reducció de les operacions i
els costos del manteniment.

• Estalvi energètic i econòmic,
per la reducció del consum
elèctric i els costos del manteniment.
NOUS SEMÀFORS AL CARRER D’ANSELM CLAVÉ

CULTURA

Preparació de la Festa Major 2011
ESPAI BARRAQUES

FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA

BALL DE FESTA MAJOR

SOPAR DE LES ÀVIES

ESPAI CONCERTS

Tot i que el programa festiu encara no està tancat, a continuació us oferim un
petit tastet del que apunta que serà la Festa Major de Lliçà d’Amunt 2011.
Enguany se celebra el 25è aniversari del Sopar de les Àvies,
un dels actes més emblemàtics
i identitaris de la nostra festa i,
per això, està garantida una
vetllada inoblidable, que estarà plena de sorpreses.
Per altra banda, els dies previs
a la Festa Major, del dilluns 5
al dijous 8 setembre, cada tarda
hi haurà un espectacle infantil.
I, del 5 al 7 de setembre, a la
nit, cinema a la fresca. La nit
del dijous el cinema a la fresca
deixarà pas al Sopar de les
Àvies, amb la celebració del
seu 25è aniversari.

El dijous 8 de setembre, a la
tarda, també hi haurà la inauguració i l’obertura de l’Espai
Barraques, que estarà actiu fins
el darrer dia de la Festa Major.
El divendres 9 de setembre és
festiu local i aquest dia tindrà
lloc la Festa d’Homenatge a la
Vellesa, el Pregó de Festa
Major i la cercavila de les
Colles de La Juguesca. També
s’obrirà l’Espai Concerts, on
hi haurà actuacions tot el cap
de setmana, i tindrem Ball
amb orquestra.
Durant el cap de setmana de
Festa Major: el dissabte 10 de

FOCS D’ARTIFICI I CERCAVILA DE GEGANTS

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS

setembre hi haurà El formigueig
i el Concert i el Ball de Festa
Major; el diumenge 11 de
setembre hi haurà la Trobada de
Gegants i geganters, Ball de gitanes i Focs fi de festa. Aquest diumenge, coincidint amb la Diada
Nacional de Catalunya, també
hi haurà els actes tradicionals
d’aquesta diada.

BALL DE GITANES

PROVA DEL FORMIGUEIG

CERCAVILA I PROVA DE LA JUGUESCA
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Després de les vacances la Biblioteca engega nous projectes
A partir del setembre s’engega un programa per fer arribar la literatura i els contes als més menuts, amb una activitat mensual
diferent. I per als que vulguin aprendre a utilitzar Internet en la seva vida diària, a partir de l’octubre la Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà
un taller per a introduir les noves tecnologies en diferents aspectes de la nostra quotidianitat.
En relació al programa per fer
arribar la literatura i els contes
als més menuts, al setembre
gaudirem de la sessió “Jocs,
contes i cançons de falda”. A
l’octubre una xerrada amb la
bibliotecària especialitzada en
literatura infantil, Glòria
Gorchs, que guiarà als pares i a
les mares a fer una bona tria
dels contes adreçats als seus
fills. Al novembre tindrà lloc
una sessió amb contes musicals,

i el desembre un espectacle
sobre els Prellibres de Munari
(contes que no tenen dret ni
revés, i a on a dins hi trobarem
fusta, feltre, plàstic i paper).
Totes les activitats aniran destinades a pares i mares amb
fills de 0 a 3 anys, i els objectius són l’apropament dels
contes als nadons, enriquint el
seu llenguatge i la seva creativitat, i potenciar la relació
pares i fills.

Cada mes es farà la corresponent
difusió en els diferents centres i
serveis del municipi, com també
en l’agenda de l’Informa’t.
I per als que vulguin aprendre
a utilitzar Internet en la seva
vida diària, a partir de l’octubre la Biblioteca Ca l’Oliveres
oferirà un taller mensual de
8 hores de durada, per a introduir les noves tecnologies en
diferents aspectes de la nostra
quotidianitat.

S’oferirà un taller bàsic d’internet i correu electrònic, un
taller per aprendre a organitzar una excursió (cercar informació sobre mitjans de transport, informació meteorològica, etc.), com fer tràmits en
línia amb l’administració
(pagament de rebuts, declaració de la renda, informació
d’ajudes, etc.), elaborar un
àlbum de fotografies, entre
d’altres.

Tots els tallers aniran destinats
a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi que disposin
de coneixements bàsics en
informàtica.
En l’Informa’t de setembre es
farà difusió de tots els tallers
que s’ofertaran i dels períodes
d’inscripció.

CULTURA

L’Escola Bressol Nova Espurna i el Casal de Gent Gran visiten la Biblioteca
Dos públics d’edats ben diferents troben en la Biblioteca un espai per compartir.
El passat mes de maig les tres
classes dels infants de 2 a 3 anys
de l’Escola Bressol Nova Espurna van visitar la Biblioteca per
conèixer en Pepito i la Pepita,
uns simpàtics avis que havien
viscut a la masia Ca l’Oliveres
quan encara no era Biblioteca, i
que ara són els guardians dels
contes i amics dels infants que
els visiten.
Les classes de les granotes, les
sargantanes i els mussols van
poder escoltar la història de

L’Ós que abraçava els arbres i
remenar i mirar els contes
adreçats a la seva edat.
Per la seva banda, els avis i les
àvies del Casal de Gent Gran
també van fer una visita a la
Biblioteca per conèixer els
serveis que ofereix i la diversitat d’activitats que s’hi poden
fer: llegir el diari o una revista, agafar en préstec una
novel·la, connectar-se a internet, mirar una pel·lícula,
escoltar música....

VISITA DE L’ESCOLA BRESSOL I NENES LLEGINT
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Oberta la prolongació del Passeig de Sant Valerià
L’Ajuntament ja ha acabat les obres de prolongació del Passeig de Sant
Valerià, que es va obrir a la circulació el passat 13 de maig. En
aquest nou tram s’ha implantat una rotonda i s’ha obert el carrer
Mercè Rodoreda, un nou vial amb aparcament que donarà servei al
futur IES Sant Valerià.
El nou tram del Passeig de
Sant Valerià és de doble
direcció i disposa d’una vorera àmplia de formigó tintada
a l’òxid per integrar-la al
màxim a l’entorn; uneix els
barris de Can Salgot i Pinedes del Vallès, substituint el
camí de Can Cuscó, que feia
aquesta funció fins ara. A
més, també s’ha obert un nou
carrer, Mercè Rodoreda, que

L’enllumenat del nou tram del
Passeig de Sant Valerià s’ha
executat amb fanals alimentats
amb plaques solars, seguint el
model ja aplicat al camí de vianants inaugurat l’any passat
entre Can Rovira i Palaudàries.
La intenció de l’Ajuntament,
en una ferma aposta cap a un
model energètic més sostenible, és la d’implantar aquest
tipus d’enllumenat nocturn a

corresponent, i han durat
4 mesos. Part del cost
total s’ha sufragat mitjançant subvencions de la
Diputació de Barcelona i
de la Generalitat de Catalunya.

EL NOU TRAM UNEIX
ELS BARRIS DE CAN SALGOT
I PINEDES DEL VALLÈS
proporciona accés a la parcella on s’ha d’ubicar el futur
IES Sant Valerià i disposa
d’una important reser va
d’aparcaments. Aquestes dues
vies s’intersequen en una
rotonda.
Pel que fa al camí de Can
Cuscó, es manté obert però
s’ha estretat considerablement
i s’hi ha prohibit la circulació
de vehicles, de manera que s’ha
convertit en un pas per a vianants i ciclistes.

les vies que, tot i unint àrees
urbanes, travessen espais no
urbans, en la majoria dels casos
camps agrícoles.
Al solar on s’hi ha d’ubicar
l’institut s’han deixat enllestides les escomeses i connexions
als serveis d’electricitat, telecomunicacions, aigua potable i
sanejament.
Les obres les ha executat l’empresa GRUP MAS Constructors per un import total de
1.016.354,65 euros més l’IVA

Aquí pot inserir
la seva publicitat

ROTONDA I NOU VIAL
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Les regidories de Cultura, Joventut, Esports, Benestar i Família,
i Participació Ciutadana han organitzat activitats diverses per gaudir al poble durant l’estiu
Cultura

Festes de Barri
Ca l’Artigues

Can Salgot

Palaudalba

1, 2 i 3 de juliol

8, 9 i 10 de juliol

8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol

Contactar amb l’associació de veïns
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Artigues

Divendres 8 de juliol
• 18 h: Concurs de dibuix (per a menors de 12 anys)
• 19 h: Xocolatada popular
• 19.30 h: Exhibició de ball country
• 21 h: Havaneres i rom cremat amb el grup Xarxa
• 23 h: Música en directe amb el duet Camerot

Divendres 8 de juliol
• 18 h: Torneig de Futbol infantil
• 21 h: Torneig de Futbol sènior

Dissabte 9 de juliol
• 11 h: Inflables i toro mecànic
• 12 h: Festa de l’escuma
• 21 h: Sopar popular (socis, 9 euros; no socis, 12 euros;
tiquets: al local social fins al 6 de juliol; menú: assortit
de truites, llom amb salsa, postres, vi, aigua i pa)
• 22 h: Monòleg “Interpretació de Dràcula” a càrrec de
José Rodríguez i José del Pino
• 22.30 h: Exhibició de balls
• 23.30 h: Ball amb música en directe amb el duet Chess

Diumenge 10 de juliol
• D’11 a 14 h: Atraccions d’aigua i Festa de l’escuma
al Parc infantil

L’Aliança
2 de juliol
Celebració del 25è aniversari
Dissabte 2 de juliol
• 21.30 h: Sopar a càrrec de cadascú (Hi haurà sorpreses per
a grans i petits i s’acabarà amb el tradicional Bingo i Ball)
Organitza: Comissió de Festes de L’Aliança

Diumenge 10 de juliol
• 12 h: Eucaristia
• 13 h: Aperitiu popular
• 13.30 h: Concurs de paelles (inscripcions en el local
social)
• 18 h: Concurs de dòmino
Organitza: Associació de Veïns de Can Salgot

Dissabte 9 de juliol
• 22 h: Play-back i actuació de country

Divendres 15 de juliol
• 22 h: Havaneres amb el Grup Marinada a la Plaça de
la Font
Dissabte 16 de juliol
• Sopar de germanor amb ball amenitzat pel Grup
Cava
DiUmenge 17 de juliol
• 18 h: Jocs infantils, pallassos i titelles amenitzats pel
Grup La Mascarada
Organitza: Associació de Veïns de Palaudalba

Il·lustració de Raül Salvatierra

Col·laboració

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.

A L’ESTIU,
no et quedis a casa!
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Pineda Feu-El Pinar

Ca l’Oliveres

9 de juliol

9 de juliol

Dissabte 9 de juliol
• 21.30 h: III Sopar de veïns (al carrer Esparver, en el
tram comprès entre els carrers de La Gralla i d’El
Pinar, prop de l’Esclat) (Cal reservar lloc fins al 5 de
juliol als telèfons 608 17 19 97 o 93 841 78 09)
Organitza: Associació de Veïns de Pineda Feu-El Pinar

Dissabte 9 de juliol
• 21 h: Sopar i ball (a l’era de la Biblioteca
Ca l’Oliveres)
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Oliveres

Mas Bo i Can Lledó
9 de juliol
Dissabte 9 de juliol
• 9 h: Tres trons per anunciar l’inici de la festa i Concurs d’ocells amb la col·laboració de la Sociedad
Pajaril Adela
• 10.30 h: Esmorzar gratuït per als nens i nenes
• D’11 a 14 h: Splasgame (Remulla’t amb els jocs
infantils amb Chema’s company; Equip Blau contra
Vermell; sorpreses per a tothom; porteu roba i calçat
adequats)
• 16 h: Melé de Botxes (1r premi: 3 espatlles ibèriques
i 3 ampolles de vi; 2n premi: 3 formatges i 3 ampolles
de vi; 3r premi: 3 xoriços ibèrics i 3 ampolles de vi;
4t premi: 3 llonganisses de pagès i 3 ampolles de vi)
(Inscripcions: 10 euros/tripleta)
• 16 h: Concurs de dibuix (per a nens i nenes, amb
diplomes i premis per als guanyadors)
• 18 h: Exhibició de l’Escuela Deportiva Yeray (Can Salgot)
• 22 h: Sopar popular i Pregó (Menú adults: 1r plat,
amanida de tomàquet i anxoves; 2n plat, parrillada
de carn i all i oli; pa, aigua i vi, i gelat; Preu: 15 euros
/ Menú infantil: ½ parrillada de carn amb guarnició
i all i oli; pa, aigua i gelat; Preu: 9 euros / Venta de
tiquets anticipada: local social (c. d’Arenys de Mar,
83; dimarts, de 18 a 21 h, i dijous, de 18 a 21 h; tels.
93 841 76 29 / 93 843 52 01/ 676 04 74 76 /
666 34 66 11), Bar Romero, Restaurante Adela, Bar
Extremeño i Venta de Leña A. Hernández / Últim
dia per comprar els tiquets: 6 de juliol)
• 23.30 h: Gran ball amb el conjunt Malibú
Organitzen: Associacions de Veïns de Mas Bo i de Can
Lledó

Ca l’Esteper
15, 16 i 17 de juliol
Divendres 15 de juliol
• 18 h: Jocs infantils
• 21.30 h: Sopar de germanor
• 23 h: Ball amb el grup Tamesis (a la mitja part: ball de
saló i en línia a càrrec de l’escola de ball de José i Mari)
Dissabte 16 de juliol
• 18 h: Jocs infantils
• Homenatge a la tercera edat
• 21 h: Sopar de gala
• 23 h: Ball amb el grup New class Group (a la mitja part:
sevillanes amb el grup d’alumnes de José i Mari)
Diumenge 17 de juliol
• 10 h: Concentració de cotxes antics
• 12 h: Parc infantil i jocs d’escuma
• Fi de festa
Organitza: Associació de Veïns de Ca l’Esteper

Can Rovira Vell
15, 16 i 17 de juliol
Divendres 15 de juliol
• 20 h: “Chupinazo” d’inici de la festa
• 20.15 h: Concurs de disfresses
• 22 h: Cinema a la fresca amb pel·lícula infantil i
d’adults. També es pot sopar al bar de l’associació.

Dissabte 16 de juliol
• 17 h: Campionat de Botxes
• 17 h: Campionat de Dòmino
• 18 h: Jocs infantils (parxís, pintura i escacs)
• 21 h: Sopar de gala (menú per decidir)
• 22 h: Espectacle pirotècnic amb els Diables de Ripollet
• 23 h: Ball amb l’orquestra Forunn
• 24 h: Actuació de la vedette Mayte Carreras
• 01 h: Fi de festa
Diumenge 17 de juliol
• 11 h: Parc infantil aquàtic
• 18 h: Gran festa infantil amb jocs tradicionals com
carreres de sacs, trencar l’olla, etc. i un berenar amb
xocolatada
• Seguidament, cloenda de la festa de barri
Organitza: Associació de Veïns de Can Rovira Vell

Can Xicota
15, 16 i 17 de juliol
Durant els dies de la festa hi haurà música ambiental,
bar permanent al local social, jocs de taula i venda de
mocadors, samarretes i paperetes per a la Rifa. Totes les
actuacions i activitats són gratuïtes.
Divendres 15 de juliol
• 22 h: Traca d’inici de la festa
• 23 h: Nit d’havaneres amb el grup “Morralla” (convidem tots els socis i sòcies a tastar el millor rom
cremat de la Terra ferma)
Dissabte 16 de juliol
• 10 h: Concurs de truites (Porta la teva truita, segur
que és més bona que la de la teva veïna) (Lliurament
en el local social de les 10 a les 11.45 h) (Premis: 1r,
2n i 3r premi: sopar al restaurant “Portal Vell” per a
dues persones)
• 10 h: Concurs de dòmino (Ets dels que li agrada el
soroll de les fitxes damunt la taula?)
• 12 h: Exhibició de vol d’aus rapinyaires a càrrec
d’“Acariciando el aire”

A L’ESTIU,
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• 12 h : Reunió del jurat del Concurs de truites
• 13 h: Aperitiu per a socis i col·laboradors (se serviran
les truites del Concurs)
• 17 h: Concurs de dibuix infantil (per a nens i nenes
fins a 12 anys) (Diferents premis per edats i obsequis
per a tots)
• 19 h: Concurs de triples-bàsquet (Categoria A: fins
a 12 anys; Categoria B: a partir de 12 anys). Premis
segons categories.
• 21 h: Preparatiu de taules i cadires per al “Gran sopar
de germanor” (Porta el teu sopar i gaudeix de la
festa!) (Obsequi als assistents amb cava i coca).
• 23 h: Gran ball per a tothom fins a la matinada amb
l’orquestra show “Orquestra Támesis”
• 1 h: Mitja part i animació amb “Ventríloc Chevalo”
• 1.45 h: Continuació del ball amb l’orquestra
“Orquestra Támesis”

Diumenge 17 de juliol
• 10 h: Finals de dòmino
• 11 h: Parc d’animació infantil amb: toro mecànic,
tobogans inflables Multiagua, castells inflables
Madagascar i Festa de l’escuma.
• 11 h: Taller d’escacs (Aprèn a jugar i si ja en saps
tindràs rivals de categoria) (Escacs gegant, partides
lliures, partides ràpides amb cronòmetre) Organitza:
Club d’escacs de Lliçà d’Amunt.
• 18 h: Xocolatada popular (Vine a tastar la nostra
xocolata i coca, la millor de la Vall del Tenes)
• 19 h: Concert d’animació infantil amb l’actuació del
grup “Set de so”
• 20 h: Lliurament de premis de les diferents activitats
• 21h: Rifa (1r premi: pernil ibèric i lot de vi; 2n
premi: paletilla ibèrica i lot de vi; 3r premi: assortit
d’ibèrics i lot de vi)
• 22 h: Traca de fi de festa
Organitza: Associació de Veïns de Can Xicota

La Sagrera
16 de juliol
Celebració del 20è aniversari
Dissabte 16 de juliol
• 21.30 h: Sopar de germanor amenitzat amb música a
la Plaça de l’Església
Organitza: Comissió de Festes de La Sagrera
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Can Rovira Nou

Pinedes del Vallès

22, 23 i 24 de juliol

29, 30 i 31 de juliol

Del 18 al 22 de juliol
• de 18 a 20 h: jocs i activitats per als nens i nenes del
barri
Divendres 22 de juliol
• 17 h: Inici de la festa i jocs infantils
• 18 h: Berenar infantil
• 21.30 h: Sopar del soci i actuació de Gorka
• 22.30 h: Pregó
• 22.45 h: Sorteig
• 23 h: Ball amb el grup Valparaiso i elecció de miss/
mister
• 2.45 h: Recollida de taules i cadires

Divendres 29 de juliol
• 20 h: Inici de la festa i del torneig de futbol
• 21 h: Inscripcions: bitlles, dòmino i concurs de
dibuix

Dissabte 23 de juliol
• 11 h: Torneigs de dòmino i botxes, i jocs infantils
• 13 h: Concurs gastronòmic i Concurs de dibuix
infantil
• 16 h: Campionats de dards, futbolí i tennis de taula
• 19 h: Bicicletada
• 21.30 h: Repartiment de bosses per als socis
• 23 h: Ball amb l’orquestra Platinum
• 1 h: Sorteig
• 1.30 h: Ball del fanalet
• 3 h: Recollida de taules i cadires
Diumenge 24 de juliol
• 11 h: Parc aquàtic infantil, Festa de l’escuma i Final
dels torneigs de dòmino i botxes
• 17 h: Final del torneigs i Gimcana
• 18 h: Berenar infantil
• 19 h: Espectacle infantil “Més Tumacat”
• 20 h: Lliurament de trofeus i premis
• 21 h: Rom cremat
• 21.10: Traca de fi de festa
Organitza: Associació de Veïns de Can Rovira Nou

Dissabte 30 de juliol
• 8 h: Final del torneig de futbol
• 10 h: Bitlles infantils
• 11 h: Dòmino
• 12 h: V Concurs de dibuix (bases del concurs al bar de
l’Associació) (Els dibuixos guanyadors seran la portada i contraportada del proper programa de festes)
• 18 h: Bitlles
• 21.30 h: Sopar de Germanor (podeu comprar els
tiquets fins el dia 26 de juliol al bar de l’Associació)
• 23 h: Música en viu amb “Trio Musical Choffers”

Diumenge 31 de juliol
• 10 h: Gimcana amb bicicletes i Bàsquet 3 x 3
• 12 h: Castellers amb Colla Castellera de Mollet (Al
finalitzar l’actuació, dinar amb la Colla Castellera)
(Podeu comprar els tiquets fins el dia 26 de juliol al
bar de l’Associació).
• 19 h: Xocolatada i lliurament de premis dels dibuixos infantils
• 21 h: Lliurament de trofeus i sorteig d’un pernil, i Fi
de festa
Organitza: Associació de Veïns de Pinedes del Vallès

A L’ESTIU,
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Can Roure
6 i 7 d’agost
Dissabte 30 de juliol
• 17 h: Torneig de petanca
Diumenge 31 de juliol
• 9 h: Bicicletada per l’entorn de Palaudàries
Dissabte 6 d’agost
• 18 h: Jocs infantils (a la caseta de fusta)
• 22 h: Sopar de germanor (al Centre Cívic Palaudàries)
• 23 h: Música en viu i ball

L’estiu a la
Biblioteca!
Us recordem que la
Biblioteca estarà oberta
durant tots els mesos d’estiu
en el següent horari:
Matí: dimecres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres,
de 16 a 20.30 h
Bones raons per apropar-vos
a la Biblioteca:
• La Biblioteca és un servei públic i gratuït.
• A la Biblioteca hi ha espai per a tothom:
nadons, infants, joves, adults i gent gran.
• A la Biblioteca s’hi pot llegir, escoltar música,
mirar una pel·lícula, connectar-se a internet,
i moltes coses més!
• La Biblioteca és un espai de relació, de trobada amb les persones que viuen al mateix
municipi.
• La Biblioteca t’ofereix un fons de 21.500 documents entre llibres, CD, DVD, revistes i diaris.

Diumenge 7 d’agost
• 10 h: Partit de futbol sala sènior
• 11 h: Partit de futbol sala infantil
• 12 h: Festa de l’escuma (Palaudàries)
• 18 h: Titelles i Pallassos, Xocolatada i Fi de festa
Organitza: Associació de Veïns de Can Roure

Can Costa
13, 14 i 15 d’agost
Dissabte 13 d’agost
• 17 h: Final de les inscripcions a les activitats
• 17.30 h: Sorteig de les activitats
• 18 h: Inici de les activitats infantils i d’adults (Activitats infantils: manualitats i competicions diverses;
activitats d’adults –3 euros–: tennis de taula, cartes
–tute i remigio francès–, dòmino, parxís i petanca)

Bibliopiscina
La Biblioteca Ca l’Oliveres i la
regidoria d’Esports
organitzen, conjuntament, un
servei de biblioteca a la
Piscina Municipal.
Del 4 de juliol al 26 d’agost, de dilluns a
divendres, en l’horari d’obertura de la Piscina
Municipal, tots els usuaris d’aquesta podran
gaudir de la lectura d’un conte o un còmic, i
fullejar el diari o una revista.
El funcionament d’aquest servei serà mitjançant l’autopréstec. És a dir, la persona que vulgui agafar un document en préstec dins del
recinte de la piscina, haurà d’apuntar el seu
nom i el títol del conte que agafa en un full que
trobarà en el mateix espai. Una vegada es torni
el document, s’haurà de marcar amb una “x”.
Es demana la col·laboració i el civisme de tots
els usuaris de la piscina per tal que la Bibliopiscina funcioni correctament.

• 22 h: Sopar
• 23 h: Música en viu i exhibició de ball de l’Escola de
José i Mari
Diumenge 14 d’agost
• 11 h: Sardinada
• 12 h: Eliminatòries de les activitats
• 12.30 h: Activitats infantils
• 18 h: Campionat de petanca (per a socis de Can
Costa)
• 22 h: Sopar de gala
• 23.30 h: Ball de gala amb música en viu i exhibició
de balls de saló
Diumenge 15 d’agost
• 10 h: Xocolatada popular
• 11 h: Elimininatòries de les activitats infantils i
d’adults
• 14.30 h: Paella
• 17 h: Final de les activitats
• 18 h: Trencar l’olla
• 19 h: Triangular de bàsquet femení, Lliurament de
trofeus, Sopar de germanor i Fi de festa
Organitza: Associació de Veïns de Can Costa

Aplec de
Santa Justa i
Santa Rufina
El diumenge 17 de juliol tindrà
lloc el tradicional Aplec de
Santa Justa i Santa Rufina.
En aquesta edició tornarà a actuar el grup de
Gospel Vallès, que oferirà un repertori ampli i
variat.
Programa de l’Aplec
19.00 h: Audició de Sardanes
20.30 h: Missa
21.30 h: Concert de Gospel amb el grup Gospel
Vallès

A L’ESTIU,
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Recomanacions d’estiu de la Biblioteca
S’apropen les vacances i podrem gaudir de més temps lliure per dedicar a allò que ens proporciona més plaer: llegir, veure
una pel·lícula o simplement escoltar música.
La Biblioteca Ca l’Oliveres us ofereix un seguit de recomanacions de documents que formen part del fons, perquè l’estiu
us sigui més profitós:

Novel.les
Murakami, Haruki.
1Q84 : libros 1 y 2.
Barcelona : Tusquets, 2011.
Títol homenatge a la mítica novel·la
1984 de George Orwell. Reflexa la
subtil alteració del món on hi habiten
els dos protagonistes, units per un
destí comú. Cap dels dos sembla realment el que és, i entre els seus móns
paral·lels, es barreja l’univers de les sectes religioses, el maltractament i la corrupció.
Bosch, Alfred. Les Set aromes del
món. Barcelona : Planeta, 2004.
Les ganes de Fèlix Dufoy de trobar allò
que s’amaga rere el misteri del cafè el
porten a viatjar per Negreria, Abissina
o Estambul. Allà s’anirà trobant amb
diferents persones que l’acompanyaran per cadascun d’aquests indrets,
ajudant-lo a entendre millor el món
però també a conèixer-se a ell mateix. No cal dir que a cada
país tindran lloc esdeveniments més que sorprenents.

Coneixement adults
Punset, Eduard. Excuses per no
pensar : com ens enfrontem amb
les incerteses de la nostra vida.
Barcelona : Destino, 2011.
“Cap de les teves neurones no sap qui
ets... ni li importa”. Així comença el que
ja és el nou èxit de vendes del divulgador científic Eduard Punset. L’autor ens
convida a passejar pels diferents itineraris de la vida: les emocions, el cervell, els canvis, l’aprenentatge, l’origen de l’univers, el poder... Fins i tot ens regala
fórmules senzilles per ser més feliços en un món millor i ens
recorda que “hi ha vida abans de la mort”.
Hessel, Stéphane. Indigneu-vos!:
un al·legat contra la indiferència i
a favor de la insurrecció pacífica.
Barcelona : Destino, 2011
“En situacions com la present, no ha
d’existir espai per a la resignació o
l’apatia”. “Cal una insurrecció pacífica
davant el desordre mundial, en les seves
vessants econòmica i política”.

Aquestes són les principals idees que es deriven d’aquest
llibret de 30 pàgines, escrit per Stéphane Hessel; un ex combatent de la Resistència francesa i un dels redactors de la
Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, que amb
93 anys ha publicat el que ja s’ha convertit en tot un bestseller.
Indigneu-vos! És un al·legat a la revolta social, que insta,
sobretot a la joventut, a abandonar la indiferència en aquests
temps adversos. Una crida a la resistència enfront de la corrupció, la pobresa i les desigualtats, contra el poder absolut
del diner, contra la indiferència i el cinisme dominants.

Contes per a infants
Aguilar, Luisa.
Orejas de mariposa.
Sevilla: Kalandrada,
2008.
«-Mamá, ¿tú crees que
soy una orejotas?
-No, hija. Tienes orejas
de mariposa.
-Pero, ¿cómo són las
orejas de mariposa?.
-Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de
colores las cosas feas».
Orejas de mariposa és un llibre il·lustrat que ensenya als
més petits a veure el costat clar i positiu de la vida, que la
imaginació i fantasia és la millor arma contra la burla, perquè reconèixer, i fins i tot reivindicar, la diferència, ens fa
forts, i que acceptar-nos com som és el primer pas que cal
donar per aprendre a riure’s d’un mateix, i en conseqüència,
per a la conquesta de la felicitat. El personatge, Mara, és
una nena positiva que ens dona una lliçó magistral de com
superar les pròpies mancances i convertir els defectes en
avantatges.
Carrier, Isabelle.
El Cassó de Gerard.
Barcelona:
Joventut, 2010.
Adreçat a infants a
partir de 6 anys, El
Cassó de Gerard, és
un conte emotiu
sobre la discapacitat. Narra d’una manera aparentment senzilla la discapacitat
d’en Gerard i com gràcies a l’ajuda de la gent que l’envolta
pot arribar a superar-se.
L’autora recrea el dia a dia d’un nen diferent: les seves dificultats, les seves qualitats, els obstacles que ha d’afrontar.

Audiovisuals
Herois [enregistrament vídeo].
Una pel·lícula de Pau Freixas.
Barcelona: Cameo, 2011.
Un jove publicista es veu immers
en un viatge a contrarellotge per
arribar puntual a una important
reunió de negocis. Durant el
trajecte coneix una noia espigada que carrega amb una motxilla,
hi connectarà i acabarà rememorant l’època més mítica i emotiva
de la seva infància: l’últim estiu que van passar amb la
colla. Aquest viatge al passat farà que el publicista es
replantegi de la nit al dia la seva vida.
Las Migas. Reinas
del matute [enregistrament sonor].
Madrid : Nuevos
Medios, 2010.
Las Migas fan un flamenc amb base tradicional i segell femení.
Establertes a Barcelona,
cadascuna prové de llocs tan diferents com Sevilla, Palafrugell, Berlín o la Bretanya francesa. En els seu set anys de gira,
la premsa ha qualificat el seu flamenc de mediterrani, sensible, emocionant, exquisit, de càmera, heterodox, modern,
avantguardista…
Astatké, Mulatu. Inspiration information
[enregistrament
sonor]. Germany :
Strut, 2009.
Nascut a Etiòpia, Mulatu Astatke es va formar
musicalment a Londres,
Nova York i Boston, on
va combinar el seu jazz i la música llatina amb la música
tradicional etíop. Astatké va aportar a la seva banda la reproducció de vibràfons i tambors de conga, instruments que va
introduir de la música popular d’Etiòpia, així com altres de
percussió, teclats i òrgans.
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JOVENTUT

Programació de juliol a l’Espai Jove El Galliner
Divendres 8, 15 i 22

Dimarts 19

	De 17.30 a 20 h

Vine a provar el taller d’argila polimérica i deixa anar la teva creativitat.
Podràs fer bijuteria, objectes de decoració, etc.
Taller gratuït però amb inscripció prèvia.

Dimarts 12

	De 18 a 20 h

Torneig de tennis de taula. Demostra què
pots fer amb les pales. Si quedes el primer o la primera t’emportaràs un premi.
Inscripcions a partir del 12 de juliol fins el
mateix dia abans de les 17 h.

Dimarts 26

	De 17.30 a 20 h

Cine a determinar. T’agradaria veure una
peli amb els o les col·legues? Esperem les
teves propostes al Facebook i al Galliner,
abans de decidir quina en posarem. Participa i decideix què vols veure aquest
estiu… nosaltres ens encarreguem de les
crispetes!

Dimecres 20

	De 17.30 a 20 h

Taller de moneders. Això del reciclatge és
un art, i ho podràs comprobar quan et
facis el teu moneder a partir de revistes
velles, diaris, cómics…
Taller gratuït però amb inscripció prèvia.

De 17.30 a 20 h

Taller de xapes i polseres reciclades.
Crea la teva xapa personalitzada o fes-te
una polsera reciclada.
Taller gratuït.

Dimecres 27

	De 17.30 a 20 h

Dimecres 13

	De 18 a 20 h

Torneig de wii. Vine a demostrar la teva
habilitat amb els comandaments i si ets la
o el millor, t’emportaràs un premi.
Inscripcions el mateix dia fins les 17.30h.

Nits

a la
Piscina

Aquest estiu tornen les nits a la Piscina Municipal

Durant els divendres del mes de juliol es podrà gaudir de la Piscina
Municipal de 21 h a 1 h amb diferents activitats: inflables, cinema,
tallers i música en directe.
Recorda que has de portar roba de bany i calçat adequat per
la gespa i que si ets menor de 14 anys has d’anar
acompanyat d’un adult.
Dies: 1,8,15 i 22 de juliol
Horari: de 21 a 1 h
Preu: socis de l’Espai Jove El Galliner, abonats a la piscina i
menors de 12 anys, 1 euro; no socis i adults, 2 euros
Més informació: al bloc: http://elgalliner.blogspot.com
Organitza: Ajuntament

Taller de cuina ràpida. Vine a aprendre a
cuinar coses fresquetes per a aquest
estiu, mentres brenes de franc.
Taller gratuït però amb inscripció prèvia.

A L’ESTIU,
no et quedis a casa!
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BENESTAR I FAMÍLIA

ESCOLA D’ESTIU (juliol)
Tallers de
relaxació

Amb Esther Menéndez,
psicòloga.
Dies 4, 7, 11 i 14 de juliol
- de 10 a 11 h, al Centre Cívic
Ca l’Artigues
- d’11.30 a 12.30 h, al Centre
Cívic Palaudàries
Gratuït.
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Ca l’Artigues
(93 860 73 50)
I al Centre Cívic de Palaudàries
(93 864 60 10)
Org. Pla d’Igualtat

Coneix
internet
en 4 dies

Introducció bàsica al món
d’Internet. Curs de 8 h.
Juliol
- Grup 1: dilluns, de 18 a 20 h
- Grup 2: divendres, de 18 a
20 h
Al Centre Cívic Palaudàries
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Palaudàries
o al 93 864 60 10

Cinema 			
d’estiu

“Come, reza y ama”
de Ryan Murphy
Dimarts 5 de juliol, de 18 a 20 h,
al Casal de la Gent Gran
«Los ojos de Júlia»
de Guillem Morales
Dimarts 12 de juliol, de 18.00
a 20.00 h, al Centre Cívic
Ca l’Artigues

“Pa negre”
d’Agustí Villaronga
Dimarts 19 de juliol, de 18.00
a 20.00 h, a la Biblioteca Ca
l’Oliveres
«Alícia en el país de les
maravelles» de Tim Burton
Dijous 21 de juliol, de 18 a 20
h, al Centre Cívic Ca l’Artigues
“Bajo el sol de la Toscana”
d’Audrey Wells
Dimarts 26 de juliol, de 18 a
20 h, al Casal de la Gent Gran
Gratuït.
Org. Pla d’Igualtat

Xerrada:
Consciència,
salut i
benestar

A càrrec de Cèsar Rodríguez
Dimecres 13 de juliol, de 17 a
18.30h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Ca l’Artigues o al 93 860 73 50

Tarda de
naps i cols

Vine a compartir amb altres
hortelans els teus coneixements sobre la gestió d’un
hort casolà.
Tots els dimecres del mes de
juliol, a les 17 h, al Centre Cívic
Palaudàries. Cal inscriure’s
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Palaudàries
o al 93 864 60 10

Tardes
d’estiu a la
biblioteca

Sortides setmanals a la
biblioteca Ca l’Oliveres per
consultar, llegir llibres, revistes
i diaris, escoltar música o mirar
DVD. Durant el mes de juliol es
sortirà des del Casal de la Gent
Gran cap a la biblioteca.
Dijous 7, 14, 21 i 28 a la
tarda a les 18:00 h
Informació i inscripcions:
al Casal de la Gent Gran o al
93 841 61 55

Tallers de 		
cuina
creativa

Dijous, de 19 a 21.30 h, al
Centre Cívic Palaudàries
CUINA PER A LA FELICITAT
dijous 7 juliol
CUINA AFRODISÍACA
dijous 14 juliol
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Palaudàries
o al 93 864 60 10

El club de
l’acudit

Vine tots els divendres, de 17
a 18.30 h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues, a compartir amb
nosaltres els teus millors
acudits i passar una estona
per morir-se de riure!
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Ca l’Artigues o al 93 860 73 50

Taller de
bellesa:
perruqueria i
maquillatge

Adreçat a joves a partir de 13
anys.
Dilluns 11, 18 i 25 de juliol, de
17 a 20h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues
Consultar quin material cal
portar.
Gratuït.
Informació i inscripcions:
al Centre Cívic de Ca l’Artigues
o al 93 860 73 50

Concurs de
fotografia
d’estiu

“Fotos amb mirada de dona”
El Pla d’Igualtat Dona-Home
2011 organitza un concurs de
fotografia d’estiu sota el nom
de “Fotos amb mirada de
dona”. L’objectiu del concurs
és reunir fotografies fetes per
dones majors de 16 anys durant
les seves vacances i/o el seu
temps de lleure.
Es donaran tres premis: de
300, 200 i 100 euros. Cada
concursant podrà presentar
un màxim de 3 fotografies. El
termini de lliurament finalitzarà el 22 de setembre. El
veredicte es farà públic el 4
d’octubre. Amb totes les fotografies del concurs es farà una
exposició el mes d’octubre al
Casal de la Gent Gran.
Podeu consultar les bases
d’aquest concurs al web municipal www.llicamunt.cat.

A L’ESTIU,
no et quedis a casa!
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Activitats de juliol als centres cívics
A més d’aquestes activitats, consultar el programa de l’Escola d’Estiu
on s’inclouen propostes molt refrescants.

INICIACIÓ A L’ART
IKEBANA

De l’1 al 17 de juliol, de dilluns
a dijous de 9 a 10 del matí.
• Grup 1: dimarts i dijous de
8.30 a 9.30 h.
• Grup 2: dimarts i dijous de
9.30 a 10.30 h.

Taller introductori en l’art floral japonès, consistent en la
creació de centres florals vius.
Consultar el material a portar.
Dimarts de 19.00 a 20.30 h
Preu: 25 €

TALLER DE RESTAURACIÓ
I TRANSFORMACIÓ DE
MOBLES

ESPAI D’INTERCANVI
DE TERÀPIES MANUALS

Introducció a les nocions
bàsiques de restauració de
mobles antics i coneixement
de diferents tècniques per
transformar al nostre gust la
peça que escollim (decapatge,
tenyits de colors varis, clivellatge, etc...)
Tots els dimecres del mes de
juliol de 17.30 a 20.30 h
Inici: 6 juliol.
Preu: 45 €

Les tardes dels dimarts del
mes de juliol volem facilitar
un espai per a practicar teràpies manuals amb altres persones que en sàpiguen o vulguin aprendre. Si practiques
reflexologia, massatge ayurvèdic, massatge terapèutic,
esportiu o qualsevol altra
teràpia manual... i vols compartir els teus coneixements
amb altres persones interessades, t’esperem al centre.

ESPORTS

Tots els dimarts del mes de
juliol de 18 a 20 h.
Gratuït. Cal portar tovallola i
olis de massatge.

CLUB FIMO CAFÈ

ESPORT JOVE

Espai per a practicar el fimo en
un ambient distès i divertit.
Tots els divendres del mes de
juliol a partir de les 17 h.

Dimecres i divendres, de 18
a 20 h, a la pista exterior.
Gratuït.

Centre Cívic
Palaudàries
C. del Segre, 65; 938646010;
cc.palaudaries@llicamunt.cat
Horari: dilluns, dimarts i
dimecres de 15 a 21 h i dijous
i divendres de 16 a 22 h.

TIPUS D'ABONAMENT

De l’1 al 14 de juliol, de
dilluns a dijous, de 16 a 17 de
la tarda.

IOGA
De l’1 al 14 de juliol, dijous,
de 20.30 a 22 h.
Preu: 18 €/mes.

LUDOTECA INFANTIL
Dilluns i dijous de 17.30
a 19.30 h (a partir de 5 anys).
Els nens i nenes hauran de
venir acompanyats dels pares o
tutors.
Gratuït.

PETANCA
Vine els dimarts de juliol a
jugar a la petanca a partir de
les 19.00 h i aprofita per conèixer gent i passar-ho bé.
Gratuït.

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 21 h, dijous de 16 h a 22 h.

PREUS
gratuït

de 3 a 16 anys

3,50 €

a partir de 17 anys

4,05 €

de 0 a 2 anys

gratuït

de 3 a 16 anys

4,05 €

a partir de 17 anys

4,55 €

de 0 a 2 anys

gratuït

Abonats membres
de família nombrosa

de 3 a 16 anys

8,35 €

• 1 membre abonat: 25% de
descompte sobre la quota.
• 2 o més membres abonats: 50%
de descompte sobre la quota.

majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt

8,35 €

de 0 a 2 anys

gratuït

Dies feiners

Dies festius

ABONAMENTS
Del 9 de maig al 29 de juliol al
Pavelló d’Esports.
Dilluns, dimecres i divendres
de 8 a 22 h i dimarts
Dijous de 8 a 12 h i de 15
a 22 h.

GIMNÀS DE
MANTENIMENT

EDATS
de 0 a 2 anys

Piscina municipal
Dies i horaris
• Del 11 de juny al 11 de setembre ambdós inclosos, de dilluns
a diumenge, d’11 a 20 h.
• Entrada gratuïta els dies 11 i
12 de juny i del 5 a l’11 de
setembre, fins a límit d’aforament.
• Dissabte 3 de setembre,
només obert d’11 a 19 h.
• Diumenge 4 de setembre,
tancat tot el dia.

VIU L’ESTIU EN CATALÀ
Vine a practicar el català de
conversa d’una manera divertida i lúdica. Activitat adreçada a adults. A càrrec de Cèsar
Rodríguez.
Dimecres 13, 20 i 27 de 17
a 18.30 h

Centre Cívic Palaudàries
Gimnàstica
de manteniment

Centre Cívic Ca l’Artigues

Descomptes
Només per empadronats a
Lliçà d’Amunt:

De l'11 al 30 de juny

a partir de 17 anys
1 mes, juliol o agost

Per gaudir d’aquest descompte cal presentar el carnet de família nombrosa
en vigor de cada membre abonat.
Abonats membres
d’una mateixa família

• 2 o més membres abonats:
25% de descompte a cadascun
sobre la quota corresponent.
S’entén com a membres d’una mateixa
família la unitat familiar formada per
pare, mare i fills/es.

de 3 a 16 anys

16,70 €

a partir de 17 anys

29,52 €

majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt

16,70 €

de 0 a 2 anys
Cap de setmana

gratuït

de 3 a 16 anys

25,04 €

a partir de 17 anys

44,49 €

majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt

25,04 €

de 0 a 2 anys
Tota la temporada

14,86 €

gratuït

de 3 a 16 anys

33,39 €

a partir de 17 anys

59,25 €

majors de 60 anys, empadronats a Lliçà d'Amunt

33,39 €
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JOVENTUT

Nou Pla Local de Joventut 2012-2015
La Regidoria de Joventut està impulsant l’elaboració del nou Pla Local de Joventut 2012-2015.
El Pla Local de Joventut 20122015 serà el tercer pla local de
joventut que tindrà el nostre
municipi des del primer que es
va iniciar l’any 2005.
Amb aquest document s’establiran les línies bàsiques d’actuació
en matèria de joventut per als
propers 4 anys en relació a diferents eixos d’interès com educa-

ció, habitatge, mobilitat, salut,
lleure, esports, cultura, cohesió
social i participació.
Aquest últim eix, la participació, és un dels puntals d’aquest
Pla, que no pot pensar-se, dissenyar-se ni consolidar-se sense la
participació activa de la població de Lliçà d’Amunt i molt
especialment dels seus joves.

En aquest sentit, la Regidoria
de Joventut plantejarà diversos
espais de reflexió i participació
per abordar les necessitats del
joves des de diferents temàtiques per tal d’elaborar un document real que aculli aquestes
propostes.
Seguint aquesta línia, s’ha dissenyat una eina d’opinió que

pugui recollir les percepcions
dels joves envers a diversos
temes que els afecten i també
en relació als diferents serveis
del municipi. Es tracta d’una
enquesta dirigida a adolescents
i joves de 14 a 30 anys que pot
contestar-se on-line i que
posem al vostre abast per tal
que hi pogueu participar.

Per més informació sobre el Pla
Local de Joventut i les diferents
trobades que s’aniran organitzant, us recomanem que visiteu
el web municipal i el bloc de
l’Espai Jove El Galliner.
http://www.llicamunt.net/
LAjuntament/Plans_dactuacio_Municipal/El_Pla_Local_
de_Joventut.htm

JOVENTUT

Èxit, malgrat la pluja, de la quarta edició de “Lliçà Medieval”
Lliçà Medieval, la fira medieval de Lliçà d’Amunt, va tenir lloc el cap de setmana del 4 i 5 de juny, al voltant de la plaça de l’Església.
El mal temps d’aquest cap de setmana no va impedir que la gent s’hi acostés i participés a la fira.
Durant tot el cap de setmana,
hi va haver el mercat d’artesania
i productes naturals i es va
poder gaudir de dinars i sopars
medievals, espectacles, tallers
de circ i de manualitats, tornejos medievals i altres sorpreses.
A més, el nucli de la plaça de
l’Església va torna a anys enre-

re amb tot l’ambient medieval:
aromes, imatges, sabors i músiques d’una època de cavallers,
dames, mercenaris, joglars i
aventurers.

TIR AMB ARC I CONCERT DE MÚSICA MEDIEVAL

PÚBLIC VISITANT EL MERCAT D’ARTESANIA I PRODUCTES NATURALS I LA MOSTRA D’OFICIS

El tret de sortida va ser dissabte 4 de juny a les 10 del
matí amb l’obertura del mercat d’artesania i productes
naturals i la mostra d’oficis,
que va durar tot el dia. Durant
el matí, quan la pluja ho va
permetre, van començar els
tallers de manualitats per a
petits i grans I l’activitat de tir
amb arc i lluita d’espases, a càrrec d’A.C Stronghold. Al migdia, hi va haver un Dinar, a
càrrec de Lliçà Peruanitos.
La tarda va començar amb més
tir amb arc i tornejos medievals. Seguidament, es va fer una
sindriada i melonada popular.
I, més tard, un taller de circ, a
càrrec de Viu i Riu. Al vespre,
hi va haver un sopar, també a
càrrec de Lliçà Peruanitos.
A les 22 h es va donar el veredicte del guanyador/a del torneig medieval. I la nit va continuar amb un espectacle de
malabars i pirotècnia, a càrrec
de Sudantza. La jornada del
dissabte havia d’acabar amb
un concert de música medieval, a càrrec de La Cova de
Pyrene, però degut a la pluja es
va haver d’ajornar per al dia
següent.
El diumenge dia 5 de juny,
també a partir de les 10 del
matí i durant tot el dia, hi va
haver el mercat d’artesania i
productes naturals i la mostra

ESPECTACLE DE MALABARS I PIROTÈCNIA, AMBIENTACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’ESGLÉSIA I TORNEIGS MEDIEVALS

d’oficis. A les 11 h, es va fer una
ballada de gegants, a càrrec de
la Colla de Gegants de Lliçà
d’Amunt. I a les 12 h, va començar un taller de titelles medievals, a càrrec de la companyia
Teia Moner, activitat on els
nens i nenes van poder construir la seva pròpia titella amb
tècniques medievals. Al migdia,
el C.E. Lliçà d’Amunt es va
encarregar dels entrepans.
La tarda va començar amb una
orxatada popular. Seguidament, hi va haver un espectacle infantil: El Guinyol-Artur i
Blancaflor, a càrrec de la com-

panyia Pengim-Penjam. A les
19 h, va tenir lloc el concert de
música medieval, a càrrec de
La Cova de Pyrene, que s’havia
ajornat el dia abans a causa de
la pluja. A les 20 h es va fer el
sorteig de la panera de Lliçà
Medieval. Hi havia una sèrie
d’activitats de la fira medieval
per les quals els visitants havien de passar per poder entrar al
sorteig de la panera de Lliçà
Medieval. La participació era
totalmente gratuïta. D’aquesta
manera, es va donar per finalitzada la IV edició de la fira
medieval.
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MEDI AMBIENT

Dia Mundial del Medi Ambient
El passat 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Per tal de posar de
relleu la greu situació ambiental al món, l’any 1972 l’Assemblea General de les Nacions
Unides va declarar el dia 5 de juny com a Dia Mundial del Medi Ambient.
Deu motius per fer un pas
pel medi ambient
1. Els productes químics utilitzats en el processament d’aliments (plaguicides, additius)
i els presents en l’ambient
poden arribar a la nostra alimentació i, com és evident,
poden tenir una influència
directa en la nostra salut.
2. Cada dia respirem uns
10.000 litres d’aire: les partícules fines, alguns gasos i
altres compostos químics
orgànics emesos per la nostra
manera de viure (vehicles,
indústria, residència) arriben
al nostre organisme i poden
ser responsables de moltes
malalties, algunes de molt
greus.
3. Malgrat que sembli el contrari, disposar d’aigua potable és
complex, molt car i prové
d’un recurs escàs, com és l’aigua dolça. Som una minoria
al planeta que en podem gaudir i, contradictòriament, no
ho valorem així: la malgastem i la contaminem sovint
sense necessitat.
4. Ens hem acostumat a un
gran consum d’energia procedent majoritàriament de
fonts contaminants. Per
tant, estem pagant alguns
capricis de la vida moderna
amb la nostra salut i amb
l’afectació de l’entorn.
5. L’ocupació de territori a tot
el món, en general, i a casa
nostra, en particular, té efectes negatius sobre
els hàbitats de
flora i fauna,
la biodiversitat i els sistemes naturals,
dels quals, no
ho oblidem,
tenim una total
dependència. A tall
d’exemple, s’ha detectat una gran mortaldat
d’abelles a tot el món, probablement per culpa de la con-

taminació humana i els pesticides, que pot provocar una
situació catastròfica a l’agricultura.
6. El consum massiu de tot
tipus de productes fabricats a
països llunyans amb poca
regulació ambiental provoca
un desequilibri social i laboral al país on es consumeixen
i unes greus afectacions
ambientals als països on es fa
la producció, amb efectes a
gran escala, a més dels efectes
ambientals del transport a
llargues distàncies.
7. El trànsit i els vehicles de
combustió són la principal
font de contaminació de l’aire dels nostres pobles i ciutats. Algunes ciutats, com
Barcelona, ja superen els
límits de contaminació fixats
per la Unió Europea. I això
es pagarà, entre d’altres, amb
la salut de les persones.
8. Ningú vol abocadors ni
incineradores de residus.
Tot i que són imprescindibles per una part dels residus, el 80% de la nostra
brossa és reciclable i en caldrien molt pocs.
9. El reciclatge de productes és
una activitat històrica de la
qual hem perdut el costum,
tot i que

estalvia energia, aigua i
matèries primeres.
10. L’augment d’emissions de
gasos amb efecte hivernacle
està provocant un increment de les temperatures
mitjanes del planeta, la qual
cosa té com a conseqüència
el conegut canvi climàtic.
Els efectes d’aquest canvi
són ja una realitat i es preveuen fenòmens negatius i
alguns catastròfics per a
molts països.
Deu accions que pots fer per
cuidar-te tu i el medi
ambient
1. Consumeix aliments de
producció local i, si pot ser,
de producció ecològica.
Fomentaràs l’activitat i el
paisatge local, reduïràs la
contaminació i el canvi climàtic i evitaràs molts contaminants als teus aliments.
2. En la majoria d’articles o
serveis que utilitzes pots
triar una opció de baix
impacte ambiental. Compra productes que disposin
d’etiqueta ecològica i
(Consulta http://ca.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_ecologica)
3. Reflexiona sobre el que
necessites i no et deixis dur
per les campanyes comercials: aparells electrònics, aires
condicionats, piscines, i
tantes altres coses poden
tenir un fort impacte en la
teva economia, en el consum d’energia i aigua i en la
contaminació.
4. Utilitza el transport públic
tan sovint com puguis.

Reduïràs el consum d’energia, la contaminació i el
canvi climàtic.
5. Utilitza electrodomèstics i
llums de baix consum. La
teva factura ho notarà i l’entorn també.
6. Instal·la sistemes d’estalvi
d’aigua: reductors de cabal,
dipòsits d’aigua de pluja,
sistemes de reciclatge d’aigües grises.
7. Intenta generar pocs residus: practica el compostatge
domèstic de la matèria orgànica. Si ho fas pots obtenir
una bonificació del 10% de
la taxa de residus.
8. No llencis brossa fora dels
espais habilitats. Les burilles
de cigarreta tampoc s’han
de llençar a terra.
9. Separa tots els residus reciclables i porta’ls als contenidors

adequats i a la deixalleria.
Reduïràs la necessitat d’abocadors i estalviaràs energia i
aigua. Si utilitzes la deixalleria
pots tenir una bonificació del
15% de la taxa de residus.
10. Gaudeix del bosc i la natura sense deixar-hi empremta: recull la teva brossa i
denuncia els abocaments
de residus a la Policia Local
o a l’Ajuntament. Respecta la flora i fauna i no malmetis cap espai, per poc
important que et sembli.

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.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:
Nom: BOB
Raça: Creuat de Setter
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 2 anys
Ubicació: Can Moret

Nom: KAL
Raça: Mestís
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 3 anys
Ubicació: Can Moret

Nom: LLUMET
Raça: Creuat
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 2 anys
Ubicació: Can Moret

Nom: OSTOR
Raça: Creuat de Boxer
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 9 anys
Ubicació: Can Moret

Nom: DUC
Raça: Creuat
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 3 messos
Ubicació: Can Moret

Nom: RON
Raça: Braco
Sexe: Mascle
Edat aprox.: 3 anys
Ubicació: Can Moret

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.

Juliol-Agost de 2011

Notícies de l’Ajuntament > 021

ESPORTS

Gran participació al Festival de cloenda
de les activitats del Pavelló d’esports
Amb motiu de la finalització de les activitats
esportives de la temporada 2010-11 que
s’organitzen des de la Regidoria d’Esports, es
va celebrar un festival com a Festa de cloenda,
que va tenir lloc el passat 29 de maig, al Pavelló
d’Esports.
L’esdeveniment es va iniciar
amb la benvinguda a càrrec del
regidor d’Esports, Juan Miguel
Valderrama, i amb la presentació dels diferents grups participants.
Tot seguit, els 225 esportistes
que han participat en aquestes
activitats van oferir a tot el
públic present, amics i famili-

ars, exhibicions de batuca,
jazz, street dance, karate, steps,
activitat física de gent gran,
etc.
Amb música, obsequis i pluja
de confeti damunt dels esportistes va finalitzar aquest festival i tot ballant es va desitjar a
tot el públic present molt bon
estiu.

ESPORTS

Festa de cloenda del Cicle de passejades
“A cent cap als cent”
El Cicle de passejades “A cent cap als cent”
2010-11, que organitza la Diputació de
Barcelona, va finalitzar el passat 10 de maig,
a Mataró, amb una Festa de cloenda.
La festa va comptar amb la
participació de 55 municipis
de la província de Barcelona,
entre els quals hi havia Lliçà
d’Amunt.
En aquestes passejades hi
participen persones majors
de 50 anys que realitzen
activitat física al Pavelló
d’Espor ts o als Centres

Cívics de Ca l’Artigues i
Palaudàries.
En aquesta cloenda van gaudir
d’una jornada esportiva on, a
part de realitzar una passejada
per indrets del municipi, van
practicar diferents modalitats
d’activitats esportives com taitxi, ioga, estiraments, automassatge, danses del món, etc.

FESTA DE CLOENDA
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Marc Colom i Sandra Santanyes
guanyen el GP Massi de Lliçà d’Amunt
Marc Colom (Calvisson Vtt) en categoria masculina i Sandra Santanyes (Bicis Esteve) en categoria
femenina van ser els clars vencedors del Campionat de BTT celebrat a Lliçà d’Amunt el cap de
setmana del 4 i 5 de juny, la quarta prova del Gran Premi Massi Copa Catalana 2011.
El cap de setmana, amb la Kids
Cup Copa Catalana per una
banda i la Cursa XC per l’altra,
va resultar un èxit de participació, ja que va aconseguir aplegar un total de 250 ciclistes,
que van completar una dura
carrera marcada clarament per
la pluja, ja que el dissabte va
caure una forta tempesta que va
deixar el circuit negat, propiciant que el fang fos el gran protagonista de la jornada.
La jornada va comptar amb la
presència de l’alcalde en funcions de Lliçà d’Amunt, Ignasi
Simón; el regidor d’Esports en
funcions, Juan Miguel Valderrama; la Presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme,
Carme Mas; el propietari de
Casa Masferrer de Bicicicletes
de Granollers, fabricant de la
marca Massi, que aquest any
per desena edició era el patrocinador de la Copa Catalana
Internacional, Jaume Masferrer; i el president de la C.C.
Amunt Lliçà, organitzadors de

la cursa del nostre municipi,
Toni Alcántara.
En la categoria masculina, el
corredor francès del Calvisson
Vtt, Marc Colom, va ser el
vencedor amb un temps de
01:25:41, després de recórrer
26 quilòmetres en un circuit
que els participants van definir
com a molt tècnic i on es podia
veure els participants baixar de
la bicicleta per superar les fortes pujades. El corredor català
Marc Trayter (Radikal Bikes)
es va adjudicat la segona plaça
a tan sol 15 segons del vencedor. El tercer classificat va ser
el corredor de Bicis Esteve
David Lozano, que va acabar
la prova a més de 2 minuts i
mig del primer classificat.
Després d’una forta sortida,
Marc Colom i Marc Tarayter
van mantenir un frec a frec
fins a la meitat de la cursa,
moment en què el francès es
va distanciar forçant un canvi
de ritme al qual Trayter no va
poder respondre i que va fer
que s’hagués de conformar

SORTIDA I IMATGE D’EN MARC COLOM,
PRIMER CLASSIFICAT MASCULÍ

LÍDERS AMB LES AUTORITATS

amb la sego
segona plaça. Cal destacar la participació de Roberto Heras,
guanyador de la Volta a Espanya en tres ocasions i que
enguany no es va voler perdre
la cursa de Lliçà d’Amunt.
Per altra banda, en la categoria
femenina, la corredora sabadallenca Sandra Santanyes (Bicis
Esteve) va repetir podi, finalitzant la prova en primera posició. Va completar el recorregut
amb un temps de 01:25:04,
amb 2 minuts sobre Mercè
Pacios (Ambisist), segona classificada. L’últim lloc del podi
se’l va assegurar Cristina Mascarreras (Conor-Immogest).
En categoria Sots-21, el corredor Ever Alejandro Gómez
(Ambisist) es va adjudicar la
victòria, classificant-se en una
meritòria quarta posició a la

general. Pocs segons després
creuava la línia de meta Cristofer Bosque (Tomàs Belles),
primer en categoria Sots-23 i
sisè a la general. Javier Salamero (Orbea), favorit en categoria Màster 40, va sofrir uns
inoportuns problemes mecànics que el van obligar a retirar-se i li van fer perdre el liderat a la general. Pablo Egeda
(Tomàs Belles) es va imposar
amb claredat en categoria
Màster 30.
Pel què fa a la categoria júnior,
on es va viure una cursa molt
disputada, el guanyador final
va ser Xavier Jové (Basella Moto
Club) oferint un gran espectacle al nombrós públic que no es
va voler perdre aquesta emocionant competició.
Pel que fa a la classificació
general, Francesc Freixer i
Mercè Pacios mantenien el
liderat a falta de 3 proves per a
concloure el GP Massi Copa
Catalana Internacional.
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GENT GRAN

Sortida a FiraGran
L’Ajuntament va organitzar
una sortida a FiraGran, a
la Farga de l’Hospitalet, el
passat 26 de maig.
Aquesta sortida va comptar
amb la participació d’una
cinquantena de persones que
van sortir de bon matí del
Casal de la Gent Gran. Després de la visita a la fira, els
avis i àvies van gaudir d’un
dinar al restaurant La Barca
del Salamanca del Port Olímpic i, a la tarda, van visitar el
Museu Blau de Ciències
Naturals situat en el recinte
del Fòrum.
EL GRUP DE LLIÇÀ D’AMUNT A FIRAGRAN

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
VACANCES D’ESTIU
DELS CENTRES CÍVICS
ELS CENTRES CÍVICS MUNICIPALS ROMANDRAN
TANCATS PER VACANCES D’ESTIU DE L’1 D’AGOST AL
2 DE SETEMBRE DE 2011, AMBDÓS INCLOSOS.

Després de vacances, noves
activitats en els Centres Cívics
Els Centres Cívics Municipals realitzaran noves activitats
a partir del 12 de setembre.
Les inscripcions a les noves
activitats es realitzaran del 5 al
8 de setembre.

Recordeu consultar l’Informa’t
de setembre, on sortirà tota la
nova programació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Curs de Tècnica Metamòrfica
al Centre Cívic Palaudàries
Fa aproximadament 40 anys,
Robert Sh John, va desenvolupar aquesta teràpia a partir
de la reflexologia podal. Investigant sobre els mapes dels
punts reflexes del peu va arribar a la conclusió que en
determinades zones, els efectes produïts per la teràpia no
eren únicament de caràcter
físic, sinó també de tipus
emocional i psicològic.
Va establir una correspondència entre la columna cerebral i
el període de gestació, i va

observar que aplicant el massatge en la cara interna del peu
(que correspon a la columna
vertebral), aconseguia reequilibrar la energia vital i desbloquejar emocions en la persona
que el rebia.
El massatge es pot aplicar als
peus, a les mans i al cap, i és
molt senzill de realitzar, per
això és accessible a tothom.
És especialment recomanat
per a persones amb algun
tipus de minusvalia física o
psíquica, o persones amb

OCTUBRE, NOVEMBRE
I DESEMBRE DIMECRES,
DE 16.30 A 18.30 H
PREU CURS: 75 €
EL TRIMESTRE
desequilibris emocionals.
Així com per a infants (especialment pel tractament de la
hiperactivitat) i dones embarassades.
En tot cas, la Tècnica Metamòrfica ens proporciona un
estat de relaxació i benestar,
que indueix a l’equilibri i promou el principi de la autocuració que posseeix qualsevol ésser
viu. Metamorfosi significa
Transformació, i això és el que
es produeix quan la nostra
energia flueix lliurement.

COMUNICACIÓ

Es crea la Seu Electrònica de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt compta, des de mitjans de maig, amb Seu
Electrònica al web municipal.
La creació d’aquesta Seu és el
primer pas per donar compliment a la Llei d’Administració
Electrònica que garanteix l’accés telemàtic, amb garanties
jurídiques, de la ciutadania a
l’administració pública.
La Seu Electrònica no aporta
noves funcionalitats al web

municipal, però aconsegueix
que la relació entre la ciutadania
i l’Ajuntament és faci a través
d’un canal segur que permet,
d’una banda, obtenir garanties
respecte la identitat del titular de
la seu electrònica, i de l’altra,
xifrar les comunicacions entre la
persona usuària i l’Ajuntament

per evitar que aquestes puguin
ser interceptades per tercers.
Dins de la Seu Electrònica trobareu les seccions que, segons la
normativa vigent, necessiten un
major nivell de seguretat com: els
tràmits, el perfil del contractant,
les convocatòries en curs, les
actes del plens, els serveis, etc.

La seguretat que incorpora la
Seu Electrònica del web es basa
en mecanismes de certificació
proveïts per l’Agència Catalana
de Certificació. En alguns navegadors aquests mecanismes de
seguretat poden generar missatges d’errors, tanmateix en el web
municipal trobareu la informació necessària per resoldre’ls.

Podeu accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament a través
del menú d’informació del
web municipal (www.llicamunt.cat) o a través de l’adreça
de la mateixa Seu: https://
www.llicamunt.cat/ca/seu_
electronica.htm
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BASES DEL CONCURS “L’Informa’t, de vacances!”
Emporta’t l’Informa’t de vacances i fes-te una foto amb el butlletí en el lloc més emblemàtic que
visitis! Publicarem les fotos en el web municipal i seran sotmeses a votació popular per escollir-ne
tres de guanyadores. Els premiats obtindran premis interessants.
PARTICIPANTS
Empadronats a Lliçà d’Amunt.
Només s’admetrà una fotografia per concursant.
FORMAT
Les obres hauran de presentarse exclusivament en format
digital amb les següents característiques:
1.Resolució mínima de
72 píxels/polzada.
2.Mida mínima de 700 píxels
d’amplada si és horitzontal i
500 píxels d’amplada si és
vertical (amb la llargada proporcional).
3.Pes entre 1 i 3 Mb.
4.Format jpg.
5.La fotografia no pot ser
ofensiva i ha de tenir el permís de les persones que apareixin en primer pla.
6.No s’acceptaran fotomuntatges.
Les fotografies que no presentin aquestes característiques
no seran acceptades.
IDENTIFICACIÓ
Per presentar les fotografies
s’haurà de fer constar de forma
clara el nom i el telèfon de
contacte de l’autor. Caldrà
també que cada fotografia tin-

gui un títol, se n’indiqui
la localització, la data de
realització i una descripció. I no oblideu
que a la foto ha de sortir
i destacar el butlletí
municipal Informa’t.
TRAMESA
Les fotografies s’han de
presentar exclusivament
per Internet accedint a
la secció específica del
concurs (bàner: L’Informa’t, de vacances!) inserida al web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat.
No s’admetran obres presentades per altres mitjans.
ADMISSIÓ D’OBRES
Només es publicaran i es sotmetran a votació popular les
obres rebudes des del 15 de
juny fins al 15 de setembre
de 2011.
EXPOSICIÓ
Totes les obres presentades que
reuneixin correctament tots els
requisits s’adaptaran i es publicaran en una galeria d’imatges
al web municipal www.llicamunt.cat a mesura que vagin
arribant.

JURAT
Totes les obres acceptades
seran sotmeses a votació popular des de les 00.00 h. del
divendres 16 de setembre a les
24.00 h. del divendres 23 de
setembre de 2011, per
escollir-ne tres de guanyadores.
Per participar caldrà
accedir a l’exposició i
votar la fotografia elegida. Només es podrà
votar una vegada per
ordinador, visitant
l’apartat del concurs
“L’Informa’t, de vacances!” del web municipal
www.llicamunt.cat.

PREMIS
Els premis seran els
següents:
• 1r premi (ofert per
Viatges Terra, Mar i Aire):
Cap de Setmana a Capitals Europees (Londres,
Venècia, París o Roma).
3 dies/2 nits. Avió + trasllats + hotel en règim
d’allotjament i esmorzar.
Per a 2 persones.
El viatge s’haurà de disfrutal de l’01/10/2011
fins al 28/02/2012.
Queda exclòs el cap de
setmana que afecti les Festes
Nadalenques, Fi d’any i Reis.
• 2n premi (ofert per l’Associació de Comerciants de Lliçà
d’Amunt (ACLL)): Descomptes i Promocions Espe-

cials als comerços associats a
l’Associació de Comerciants
de Lliçà d’Amunt. Aquests
descomptes i promocions
s’aplicaràn a les compres realitzades entre l’01/10/2011 i
el 31/01/2012
• 3r premi (ofert per Viatges
Terra, Mar i Aire): Cap de
Setmana de Balneari (Melià
Vichy Catalán, Hipócrates,
Estival Park o Blancafort).
3 dies/2 nits. Hotel en règim
de MP. Per a 2 persones.
* Els premis estan subjectes a disponibilitat de vols i places d’hotel en les dades sol·licitades. El
premi és personal e intransferible i no podrà ser objecte de compensació en metàl·lic.
UTILITZACIÓ DE LES
OBRES
Les obres premiades
també es publicaran en
el butlletí municipal
del mes de novembre.
NOTA
La participació en aquest
concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases.
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Grups Municipals

Benvolguts lliçanencs i lliçanenques,
Des de l’agrupació del PSC de Lliçá
d’Amunt, us volem donar les gràcies
per la confiança que heu dipositat
amb el vostre vot. Els resultats
que s’han obtingut són els millors que
mai s’han aconseguit en unes eleccions
en el nostre poble. La suma total de
6 regidors ens permet mostrar-nos
decidits a tirar endavant el nostre
projecte.
No obstant, són molt conscients que
ens trobem en un circumstància on
tots hem de sumar per sortir-nos
d’aquesta espiral de crisi de la qual
sembla no volen deixar-nos sortir.
Aquesta qüestió ens du, a la vegada, a
que el ciutadà comenci a tenir una
visió de desafecció contra totes les
persones que ens dediquem a dirigir
temporalment els governs dels nostres municipis, tot i no ser els responsables directes de que la gran economia, ni la gran política externa als
nostres pobles, sigui una responsabilitat que haguem d’assumir. No diem
que no haguem de compartir responsabilitat amb això, però si volem dir
que comencem a assumir, també en
aquest àmbit, competències polítiques que no ens pertocarien. Aquesta
es la nostra preocupació quan observem que any rere any la participació
de tots nosaltres, a l’hora d’elegir els
representants locals i les idees que
millor ens representen, va minvant.
Però, com diem, aquests no són
moments de discutir aspectes que ens
diferenciïn quan tots hem anat a
aquests comicis amb la única visió de
tirar endavant els interessos col·lectius
de i per al poble. En aquests moment
ens toca unir-nos per, precisament,
unificar programes i criteris per fer
un Lliçà més cohesionat. Nosaltres
comencem a fer-ho.
De nou, gràcies a tots i a totes pel vostre suport.

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.

“Vull agrair a totes les persones que
ens han votat, i sobretot aquells que
integraven la candidatura del Partit
Popular, que junts hem fet possible
que per primera vegada en la història
el Partit Popular hagi augmentat d’un
40% el nombre de vots en relació amb
les últimes eleccions municipals,
obtenint 3 regidors.
El Partit Popular ha demostrat en
aquesta legislatura que sap governar
en coalició, anteposant els interessos
dels ciutadans als de qualsevol partit
polític.
Vull fer un esment especial a totes a
aquelles persones que hem format
part de l’equip de govern sortint: em
sento orgullós d’haver compartit
govern amb tots vosaltres.
Als membres de l’oposició, felicitarvos per haver fet una oposició contundent però a la vegada constructiva i us
ho diu una persona amb molts anys
en la oposició.
Felicito el Sr. Ignasi Simón per la seva
elecció com a Alcalde i, com no podia
ser d’una altra manera, tota la candidatura del PSC, per haver estat la candidatura mes votada. Felicitats.
A Lliçà hem volgut respectar la voluntat ciutadana que ha donat la confiança majoritària al PSC amb la voluntat
de construir i sumar esforços.
Aquest acord dóna estabilitat a la gestió municipal dels propers quatre
anys, tot seguint la línia ja iniciada
durant el darrer mandat, i perllonga
els beneficis que aquesta coalició va
suposar pel municipi”.

Les eleccions municipals a Lliçà
d’Amunt han donat un equilibri polític, en què la majoria del vot, un 60%,
s’ha repartit entre Esquerra i PSC. El
22 de maig ha donat un empat entre
aquestes dues forces, amb una diferència de només 15 vots a favor del
PSC. Aquests pocs vots ens han costat
el sisè regidor i han decantat la formació del govern. Tot i això, Esquerra
continua essent la força més votada en
bona part del municipi.
Sabíem que en aquestes eleccions ens
seria molt difícil mantenir els resultats d’altres vegades, però hem estat a
molt pocs vots de poder aconseguir
canviar el govern. Aquesta base ens ha
de donar prou empenta per refer el
nostre projecte, eixamplar la nostra
força i tornar a treballar per bastir una
alternativa política al govern actual
de Lliçà.
La situació prèvia, amb un govern sortint de tres partits, PSC, CiU i PP, ha
fet que el pacte entre PSC i PP sigui el
nou govern, atès que CiU els ha deixat
de ser necessària per obtenir l’alcaldia.
Tots els nostres esforços per canviar
aquesta dinàmica han estat en va. El
PSC ha preferit en tot moment mantenir el pacte amb el PP abans que
parlar-ne amb nosaltres.
Els propers anys, el govern de PSC
amb PP haurà de fer front a una situació de crisi que encara no els ha afectat.
Han arribat al límit d’endeutament
municipal i s’han acabat les aportacions extraordinàries de l’Estat i els
diners de Mango. Tot i aquesta quantitat de diners rebuts, l’ajuntament està
en una situació financera preocupant.
Des d’Esquerra estem segurs que la
política és diàleg i sabem que aquesta
situació delicada ens exigirà a nosaltres grans dosis de generositat i al
govern molta transparència i voluntat
d’acord per poder tirar el nostre poble
endavant. Esperem que aquest govern
que ara inicia el seu camí en sigui
conscient.

En el moment de tancar l’edició
d’aquest butlletí no s’havia rebut cap
article d’aquest grup polític municipal.

El pasado sábado día 11 de junio se
realizó el pleno de constitución del
Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
Desde el grupo municipal de ICVEUiA queremos dar las gracias a
todas las personas que han vuelto a
confiar en las propuestas que defendemos y en las personas que formamos esta Coalición.
Comienza una nueva legislatura, pero
no podemos olvidar situaciones que
marcaron la anterior, como pueden
ser las denuncias a regidores de la oposición, o la falta de dialogo que el
anterior gobierno tuvo con nosotros:
asuntos tan importantes como la
aprobación inicial del POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal)
ni tan siquiera fueron discutidos.
En esta nueva legislatura, en una situación de crisis como la que nos azota
y en la que nuestro municipio no es
una excepción, en el grupo municipal
de ICV-EUiA, nos marcamos como
prioridad las personas, o asuntos tan
importantes y significativos como el
empleo, los servicios sociales y la lucha
contra los recortes de las administraciones en servicios públicos para
nosotros básicos como la sanidad, la
educación, las personas mayores, etc.
La constitución del nuevo gobierno
municipal PSC-PP ha sido para nosotros algo insólito pero al mismo tiempo no nos ha sorprendido en absoluto, aunque no entendemos muy bien
que, cuando la Ciudadanía de Lliçà ha
preferido claramente un giro a la
izquierda, esto no se refleje en el nuevo
gobierno. Algunas veces entendemos
la decepción de las personas que
depositan su voto: desde ICV-EUiA
no entendemos los pactos del poder
por el poder, pactos sin sentido y antinaturales, pero, como dice el Sr. Santiago Ariza, así es la política.
Desde ICV-EUiA seguiremos trabajando desde la oposición para que
Lliçà sea un municipio mejor.
Lliçà d’Amunt se merece más.
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Nous projectes
de Lliçà Peruanitos

L’equip del taekwondista
lliçanenc Jose Luis Estudillo,
bronze europeu

L’ONG lliçanenca Lliçà Peruanitos torna amb més
energia i projectes i col·laboracions noves.

Estudillo ara prepara el campionat mundial.Aquest any serà
el quart que representa a Espanya internacionalment.

Després de treballar des del
2008 al “Cerro Candela” i, darrerament, amb el Nadal, el
Taller d’estiu i el lliurament de
Material escolar, Lliçà Peruanitos va tancar provisionalmente
el local per reestructurar la
manera més profitosa de donar
suport les persones més desfavorides d’aquest lloc.
Ara, Lliçà Peruanitos, que posarà a punt i tornarà a pintar el
local, torna amb més energia i
projectes i col·laboracions
noves. Ja s’ha traslladat a Perú
un equip de voluntaris, que
han aparcat la seva feina durant

dos anys, per dirigir els futurs
proyectes de l’ONG a Perú.
Els programas que es treballaran seran els següents:
• Alimentació:
- Esmorzars fraternals: tots
els diumenges per a uns
150 nens amb pocs recursos que hi ha inscrits al
local
- Got de llet: per a nens amb
problemes de nutrició
infantil
• Educació i formació:
- Reforç escolar: recolzar en
els estudis els nens amb
més dificultats

- Taller de lectura i escriptura
per a adults
- Taller de formació de costura: s’han rebut donacions
de maquinària de costura
- Taller d’estiu: per oferir al
nen un espai d’estiu on
aprendre i compartir
• Recolzar el menjador popular: recolzant la comunitat
perquè es posi en marxa
aquest menjandor popular
perquè les persones puguin
cuinar amb unes mesures de
sanitat correctes
- Altres: Nadal, Festa pàtria,
Aniversari Lliçà Peruanitos, etc.
Lliçà Peruanitos compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
l’entitat Lliçà Solidari, la Parròquia i entitats, comerços, escoles, a més de socis, col·laboradors
i persones anònimes.

El taekwondista d’èlit lliçanenc
Jose Luis Estudillo Vela va aconseguir el tercer lloc en el Campionat d’Europa que es va celebrar
el cap de setmana del 21 i 22 de
maig a Gènova, sumant la seva
puntuació amb la de la resta de
l’equip espanyol, Alberto Jo Lee
i Miguel Ángel Lujan González.
En l’anterior campionat europeu, a Portimao, ja havia aconseguit el bronze.
Estudillo participa en la modalitat sènior 1 team, tant en el
Campionat d’Espanya com en
el d’Europa.
Va ser gràcies a la seva victòria
en el darrer Campionat d’Espanya, celebrat a Córdoba, que va
aconseguir la plaça per al campionat europeu. Ja és la quarta
vegada consecutiva que guanya
el Campionat d’Espanya.
La propera cita d’aquest esportista local d’èlit és el Campionat del món de Taekwondo que
se celebrarà a finals de juliol a
Rússia.

Estudillo es mostra molt content amb el bronze europeu.
L’esportista comenta que una
lesió a la cama esquerra el va fer
estar més fluix i va provocar que
l’equip empatés a punts amb els
segons i finalment quedés tercer per decisió arbitral.
El taekwondista espera estar
recuperat pel Mundial, donar
el màxim a l’equip i poder
aconseguir un millor resultat
que al Mundial passat, celebrat
a Ciutat del Caire, on van
aconseguir el bronze mundial.

Moon, la primera cervesa artesana
de Lliçà d’Amunt
El divendres 1 de juliol, a les 22 h, al bar Mô es bar, tindrà lloc la presentació
oficial de Moon, la primera cervesa artesana de Lliçà d’Amunt. L’acte
comptarà amb un grup de música.
Moon és una cervesa de qualitat
elaborada de forma artesanal.
La idea de crear aquesta cervesa
va sorgir durant les tardes de
tertúlia en un bar del poble dels
seus creadors. D’aquí, va passar
per diferents etapes: des de la
fabricació casolana amb un kit,
a l’experimentació amb diferents tipus de malta, llúpols i

ingredients diversos, fins a la
fabricació a les instal·lacions
d’un autèntic mestre cerveser.
Els primers fruits de cerveses
Moon són: una aromàtica Pale
Ale, cervesa torrada d’alta fermentació amb una graduació
de 4,7°, i una Porter, cervesa
negra amb aroma de cafè i uns
6,3° d’alcohol.

Ja es pot gaudir d’aquesta cervesa a diferents establiments.
També estarà present en la propera Fira Medieval de Lliçà.

Per a més informació:
http://cervesartesanamoon.
blogspot.com/
MOON, LA CERVESA DE LLIÇÀ
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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.

III Trobada infantil de Gitanes III Gran Trobada
a Lliçà d’Amunt
de Corals
El dissabte dia 4 de juny es va
realitzar la trobada infantil de
ball de gitanes. Aquestes trobades van rodant de poble en
poble i cada any es fan en un
de diferent. La primera va ser a
Canovelles, la segona a Santa
Eulàlia i aquest any ha
estat a casa nostra.
La colla de mitjans i petits
van ballar i representar el
conte de les gitanes amb
tots els seus personatges,
els diablots, el capità de
cavall, els segadors, els
avis, els nuvis... que abans
un personatge simpàtic, la
Loles, ens havia explicat.
Després de les actuacions de les
colles de cada poble, junts vam
compartir un ball nou que
havíem après expressament per
aquesta diada, el ball del mocador. Per fer aquest ball vam utilitzar els mocadors que s’havien
lliurat a cada ballador com a
record de la trobada.
La nostra orquestra ens va
acompanyar durant tota la
tarda fent sonar els seus ins-

L’associació Cor Claverià L’Aliança va organitzar, el passat
diumenge 5 de juny, la III Gran Trobada de Corals.

truments. Va ser una prova de
foc també per a ells, perquè
era la primera actuació en
públic d’alguns dels seus components que s’han anat preparant durant tot l’any com una
formació més dins l’escola de
música. L’orquestra està oberta a nous músics que en vulguin formar part, tan sols cal
demanar-ho a l’escola de
música.
Finalment la festa es va acabar
a la Plaça Catalunya compar-

tint una xocolatada que ens va
preparar la Maria Puig, gràcies
Maria, i una bona colla de jocs
dels que tots els nois i noies
que havien ballat abans ara
podien gaudir amb els seus
pares i amics.
La trobada estava previst fer-la
al Pinar de la Riera, però degut
a la incertesa del temps a darrera hora vam haver de canviar
el lloc i fer-la a l’Aliança i Plaça
Catalunya.
Tot va ser possible gràcies a la
col·laboració de molts pares i
mares, i balladors de veterans
que voluntàriament es van oferir a donar un cop de ma amb
el que fes falta. Aquesta festa
va ser un èxit gràcies a l’esforç
i voluntat de tots. Gràcies
“gitanos”. Som un bon equip!
Ball de Gitanes

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.

Aquest any, degut al mal
temps, la trobada, prevista al
Pinar de la Riera, es va haver
de fer a l’Ateneu l’Aliança.
Però, va ser un èxit, tant de
gent com de corals.
Hi van participar les següents
corals: S. C. La Badalonense de
Badalona, Coral Rosa de Verdissa de Canovelles, S. C. Il·lustració Artística de Sant Quirze
del Vallès, A. C. Sanllehí de Barcelona, S. C. La Lira de Sant
Cugat del Vallès, Selectiu
de Cantaires de la Barceloneta, Coral Sonata de Granollers,
Coral Santa Eulàlia de Santa
Eulàlia de Ronçana, Coral
Agustinenca de Barcelona i
Associació Cor Claverià l’Aliança de Lliçà dAmunt. El
públic, nombrós, va elogiar les
corals, que va deleitar-lo amb
cançons variades.
Es va gaudir de la presència de
l’alcalde en funcions, Ignasi
Simón, i del regidor de Cultura en funcions, Àngel Montins, que va aprofitar l’ocasió

per acomiadar-se com a regidor. També hi havia la padrina
del Cor Claverià, M. Àngela
Roca, així com el president de
la Federació de Cors de Clavé,
Josep Cruells, i un dels delegats, Joan Roura.
Com a cloenda de l’acte, l’alcalde en funcions va donar les gràcies a tots els cantaires per la
tasca que fan durant tot l’any.
Per la seva banda, el president
de la Federació de Cors de
Clavé, Josep Cruells, també va
agrair a totes les corals la seva
tasca i els va animar perquè no
deixin de cantar perquè “el cant
agermana molta gent”.
Finalment, es va lliurar una
medalla i un pergamí a Vicenç
Villanueva pels seus 55 anys
de cantaire. I el president del
Cor Claverià, Josep Cladellas,
també va rebre una placa
commemorativa pel seu treball desinteressat a favor de
l’entitat.
Cor Claverià l’Aliança

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
CAP Palaudàries
93 864 00 90
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 JULIOL
Viatge de 6 dies al País Vasc
Dia de sortida: dimarts 4 d’octubre
Itinerari: 1r dia: Lliçà d’AmuntVitoria-Euskadi; 2n dia:
Sant Sebastià; 3r dia: Museu
Guggenheim-Bilbao; 4t dia: Costa
Vasca Francesa-Getaria-Zarautz;
5è dia: Gernika-Bermeo; 6è dia:
Euskadi-Pamplona-Lliçà d’Amunt.
Preu: 535 euros (inclou: tranport,
guia, hotel, règim de tot inclòs, tots
els menjars amb vi i aigua inclosos,
assegurança, excursions, entrades i
guies locals). Suplement individual:
100 euros. Assegurança de cancelació opcional: 35 euros.
Pagament: Paga i senyal de
150 euros. Pagament final abans
del 15 de setembre.

Més informació i reserves:
Associació de Veïns de Can Costa
(Sra. Rosa: 637 058 098)
Organitza:
Associació de Veïns de Can Costa

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

Activitats de l’Espai
Jove El Galliner
Assessoria laboral
Dimecres 6 i 20 de juliol

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

Busques feina aquest estiu?
Saps com fer un currículum?
Vols informació o tens altres
dubtes? Vine o demana visita
al Galliner.
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació:
al 93 860 70 01
o al blog del Galliner
Organitza: Ajuntament

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

Activitats del Casal de la Gent Gran
Sortida al Museu Industrial del
Ter de Manlleu
Dia: dissabte 23 de juliol

Sortida des del punt d’origen en
direcció a Vic. Arribada a La Gleva
on s’esmorzarà a base de pa amb
tomàquet i embotits de La Gleva,
vi, aigua i cafès. Continuació de
l’excursió per arribar a Manlleu on
es farà una visita guiada al Museu
Industrial del Ter. Després de la
visita, dinar en un restaurant a
base d’amanida mixta, arròs de
muntanya, bacallà al forn, postres,
pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Hi
haurà ball de sobretaula.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 42 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

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

JULIOL
Farmàcia Valeta: 2 i 3 de juliol
Farmàcia Esplugas: 9 i 10 de juliol
Farmàcia Galceran: 16 i 17 de juliol
Farmàcia Trullols: 23 i 24 de juliol
Farmàcia Portabella: 30 i 31 de juliol
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

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

LLIÇÀ DE VALL

Viatge a La ruta de la plata

Ball de saló

1r dia: origen-Aranda de DueroLa Bañeza (Lleó); 2n dia: Lleó
(guia local)-Villafranca del
Bierzo-la Bañeza; 3r dia: Llac de
Sanabria-Astorga-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).
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

Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

Dies: del 7 al 13 d’agost

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

Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol

Bingo

Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del Casal
d’Avis

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

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
Adreça: ctra. de Caldes a Granollers, s/n
Telèfon: 93 841 52 50 • Fax: 93 841 53 75
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.
Per a urgències i consultes mèdiques, els dies
laborables a partir de les 20 h o els caps de setmana, s’ha de trucar al 112.

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
DE PALAUDÀRIES
Adreça: C. del Segre, 61-63
Telèfon: 93 864 00 90 • Fax: 93 864 90 64
Horari: El CAP Palaudàries fa atenció directa al
públic de 8 del matí a 20 del vespre, de dilluns a
divendres. A partir d’aquesta hora entra en funcionament l’atenció continuada del CAP Cruïlla,
fins a les 8 del matí del dia següent.

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

Bústia del lector

Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat

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.

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.

Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 14 h i de
16 a 19 h, i divendres, de 8 a 14 h; Horari
d’estiu: del 25 de juny al 9 de setembre, de
dilluns a divendres, de 8 a 15 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

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.

