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L’Ajuntament aposta per les noves tecnologies
L’Ajuntament està fent accions encaminades a apropar l’administració a la ciutadania a través d’Internet i de les xarxes socials.
Des de principis de gener, el web municipal ha fet un
canvi de servidor i disposa d’un nou gestor de continguts que millora notablement el funcionament, el
posicionament, l’accessibilitat i la flexibilitat d’aquest
mitjà. Els canvis introduïts en la nova versió aporta
millores tant en la gestió interna del web com en la part
pública. En referència a la part pública, l’estètica del
web s’ha mantingut, però s’han incorporat noves funcions que milloren substancialment aquest mitjà de
comunicació.
Per altra banda, al setembre de 2011 es va obrir la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament: http://www.
facebook.com/llicamunt, i a principis de gener d’aquest
2012 es va obrir el compte de Twitter de l’Ajuntament:
http://twitter.com/llicamunt.
A més, l’Ajuntament ofereix altres serveis de comunicació més personalitzats: el butlletí electrònic setmanal, els
missatges sms i el butlletí Informa’t en format digital.
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OPINIÓ
Editorial
Ja som al mes de febrer i, com sempre, a Lliçà d’Amunt ens agrada que les festes populars agermanin tota la gent del poble.
Aquest mes donarem novament la benvinguda al Rei Carnestoltes. El Carnaval se celebra des de fa molts segles, derivat d’una festa
pagana que pretenia lliurar-se de les privacions que arribaven acompanyades amb el període de Quaresma, caracteritzada per la
repressió i el sacrifici. Per això, la gent hi feia el que no podria fer en els dies que seguirien: per exemple, consumien quantitats
desmesurades de carn, ja que en el cristianisme, durant el divendres de Quaresma, està prohibit menjar carn.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Cronològicament el Carnaval precedeix la Quaresma pel fet que a l’endemà de l’enterrament de la sardina faltaran 40 dies per a la
celebració de la Pasqua. Amb el temps ha anat transformant-se i adoptant noves simbologies. L’actual tradició inclou mascares,
música, disfresses i ball, i l’ocupació del carrer. És, doncs, una llicència controlada de la rutina diària i la quotidianitat on es pot
ballar, cantar i fer bromes. i, fins i tot, criticar mitjançant sàtires burlesques allò que no agrada. La dita popular ja ens ho adverteix:
«Per Carnaval, tot s’hi val». Per unes hores, les persones canviem la nostre identitat i ho fem de manera anònima. Ens disfressem
i sortim al carrer amb l’única finalitat de passar una bona estona: acompanyar la rua tots plegats i gaudir junts.
Enguany la celebració serà diferent perquè les previsions es presenten especialment dures en qüestions econòmiques i socials, però
no per això hem de deixar de muntar coses per intentar que les festes populars perdurin com en èpoques passades també ho van
fer. Som conscients de quina és la situació actual que regeix els destins de tots, i no podem acceptar que se’ns assenyali com els
únics culpables de tota la situació. Amb aquest ànim, la comissió de festes ha preparat un Carnestoltes auster però alhora divertit,
enginyós, animós i voluntariós perquè puguem gaudir de la tradicional cercavila pels carrers de Lliçà. És per això que tots plegats
hem de fer els possibles perquè aquest any es visqui un Carnaval divertit en aquesta difícil etapa.
Us animo a tots a sortir al carrer amb ganes de passar una bona estona.

Enquesta ciutadana

Coneix i utilitza el web municipal? Què hi visita i quins tràmits fa servir?

Tinc accés a Internet, però la
pàgina web de l’Ajuntament
no me l’he mirada mai. Potser
tampoc hi ha hagut cap tema
que m’interessés molt. Em
miro el butlletí i els programes
de festes.

No la visito, però és que jo
no em connecto mai a l’ordinador. Per informar-me de les
coses del poble em llegeixo el
butlletí que arriba a casa. I per
fer tràmits vinc directament a
l’Ajuntament.

Alguna vez he entrado a mirarla. He consultado temas de
pagos y contribuciones. No he
hecho ningún trámite por esta
vía porque aún no estoy muy
puesta, pero sé que se puede
hacer. También leo noticias y
cosas que se hacen en el pueblo.

Tinc Internet però no he entrat
mai a la pàgina web de l’Ajuntament. De les coses del poble
m’informo a través del butlletí
mensual que arriba a les cases.
Per fer tràmits, vinc a l’Ajuntament. Però ja me la miraré.

Sé que está pero no la he utilizado nunca. Pero... la utilizaré.
Me informo a través del Informa’t.

Maria Lluïsa Esteban
Centre urbà

Ricardo Marín
Pinedes del Vallès

Carmen Cañete
Ca l’Artigues

Rosa Sánchez
Pinedes del Vallès

Míriam Morales
Centre urbà

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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L’Ajuntament aposta per les noves tecnologies
L’era digital en la qual ens trobem ens dóna la possibilitat de posar en marxa nous canals que millorin la comunicació. En aquest
sentit, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està fent accions encaminades a apropar l’administració a la ciutadania a través d’Internet
i de les xarxes socials.
La nova versió web
Des de principis de gener, el
web municipal ha fet un canvi
de servidor i disposa d’un nou
gestor de continguts que millorarà notablement el funcionament, el posicionament, l’accessibilitat i la flexibilitat
d’aquest mitjà. Els canvis introduïts en la nova versió aporta
millores tant en la gestió interna del web com en la part
pública, que és la que afecta les
persones usuàries.
Pel que fa a la gestió interna, la
nova versió del web ha passat

d’estar en llenguatge de programació ASP a PHP. L’administració pública, cada cop
més, aposta pel codi lliure, el
llenguatge PHP està en evolució i, a més, és multiplataforma. En la versió actual s’ha
passat de la plataforma Windows a la Linux, entre altres
millores, cosa que ha permès
abaratir costos ja que Linux és
programari lliure. Amb la nova
versió la gestió de continguts
és més àgil i eficient, i a més
incorpora les ultimes novetats
tecnològiques.

Pantalla per afegir comentaris per part dels usuaris registrats

Notícia amb comentari i valoració d’una persona usuària

Amb referència a la part pública, l’estètica del web s’ha mantingut, però s’han incorporat
noves funcions que milloren
substancialment aquest mitjà
de comunicació:
• Es millora la interacció de la
ciutadania amb l’administració
i es fomenta la participació:
amb el nou web s’ofereix la
possibilitat a les persones usuàries, prèviament registrades,
de fer comentaris i valoracions sobre els continguts del
web. També es permet al visitant del web participar en la
creació de continguts.
• Permet l’accés directe a les
xarxes socials per compartir
informació publicada al web.
Les icones de les xarxes socials
apareixen en el marge superior de totes les pàgines internes del web.
• El nou web permet generar
continguts en format RSS 2.0
de forma automàtica. És una
forma eficaç de difondre continguts, ja que les persones
subscrites reben les novetats
publicades sense necessitat
d’accedir al lloc web.
•També es permet a les persones usuàries adjuntar documents en els diferents formularis actius a la pàgina.
Aquesta nova funció és un
dels requisits pel compliment de la Llei d’Administració electrònica.

• A banda del butlletí electrònic setmanal, enviat per correu electrònic, amb les darreres notícies publicades i els
actes d’agenda, la nova versió
del web permet crear butlletins personalitzats sobre
temes d’interès. El registre
per rebre els butlletins es fa
en la secció “Servei de butlletí electrònic” del bloc d’informació d’actualitat.
• S ’incorpora una lector de
pantalla a totes les pàgines
amb contingut de text del
web. Es tracta d’un progra-

configurar els formularis
d’introducció de dades perquè sigui necessari identificar-se amb un certificat digital vàlid, per així comprovar
la identitat de la persona que
està iniciant el tràmit.
•E
 l nou web està integrat amb la
plataforma Issuu de publicació
de documents en línia. Això
permetrà, un cop s’activi, visualitzar els documents penjats
com a publicacions digitals.
• S’ha millorat el cercador de
continguts del web, incorporat
paràmetres de cerca avançada.

El web municipal ha fet un canvi
de servidor que el millora
notablement
mari lliure que mitjançant
l’ús d’un sintetitzador de veu
“llegeix” el que es visualitza a
la pantalla, cosa que suposa
una ajuda per a les persones
amb greus problemes de visió
o completament cegues.
• Un altre requisit per donar
compliment a la Llei d’Administració electrònica és la
incorporació de la signatura
digital. La nova versió permet
la integració de segells de
temps que validin la informació publicada, i també permet

Icones de les xarxes socials, de l’enviament per correu i del pdf

• Totes les pàgines internes del
web són convertibles a format
pdf i es poden enviar per
correu electrònic. Les icones
per fer servir aquest funcions
apareixen en el marge superior de les pàgines.
A banda de les novetats incorporades pel nou servidor, el
web municipal s’adapta als
nous reptes de l’era digital. La
creació de la seu electrònica el
passat mes de maig de 2011 va
suposar un pas ferm cap a l’administració electrònica, que
s’anirà consolidant amb la
incorporació de nous continguts i tràmits en línia.
Durant aquest any 2012 el web
municipal s’anirà dotant de
noves seccions com l’espai
OMIC i la pàgina de la Policia
Local. Un altre dels objectius és
activar la navegació temàtica
del web. Això permetrà als visitants del web navegar segons les
seves preferències.
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Les xarxes socials
L’expansió de les xarxes socials
i el seu ús, cada cop més generalitzat, han fet que l’Ajuntament estigui present en aquests
nous canals amb l’objectiu
d’arribar a més persones i de
buscar formes més innovadores de comunicar i interactuar
amb la ciutadania.
El setembre de 2011 es va
obrir la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament: http://
www.facebook.com/llicamunt. Actualment la pàgina
compta amb 228 fans que
segueixen les informacions
municipals que setmanalment
es publiquen.
A principis de gener de 2012 es
va obrir el compte de Twitter
de l’Ajuntament: http://twitter.com/llicamunt, la peculiaritat d’aquest nou canal permet
donar informació d’última

hora, de forma àgil i immediata
i comunicar nous serveis i activitats, així com referenciar
informacions diverses d’altres
pàgines de Twitter que puguin
ser d’interès per a la ciutadania.
Les informacions d’aquests
dos canals està extreta, en gran
part, del web municipal. És
important destacar que l’Ajuntament segueix unes directrius
comunicatives que s’apliquen
en tots els seus mitjans i que els
nous canals, com el Facebook
o el Twitter, són complements
dels dos grans mitjans de
comunicació de l’Ajuntament:
el web municipal i el butlletí
Informa’t.
Els webs dels comerços i de
les entitats
En el darrer trimestre del
2011, l’Ajuntament va estrenar dues pàgines webs que per-
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metran millorar el teixit
comercial i associatiu.
Lliçà d’Amunt Comerç
(LLAC) – www.llac.cat: aquest
web, posat en marxa per la
regidoria de Promoció Econòmica, pretén ser el pont entre
els comerços del poble i els
seus consumidors. La pàgina
ofereix la possibilitat de conèixer l’oferta comercial de Lliçà
d’Amunt i és la porta oberta al
món a través d’Internet del teixit comercial, empresarial i
professional que s’ofereix des
del poble. A través del web es
recullen totes i cadascuna de
les activitats del sector.
Portal d’entitats de Lliça
d’Amunt – www.entitats.llicamunt.cat: aquest portal és l’espai de trobada a Internet de les
entitats del poble, un espai de
comunicació i intercanvi d’informació tant per a les entitats

com per a la ciutadania. El nou
portal pretén ser una eina per
a les entitats, amb la qual
podran donar-se a conèixer i
fer difusió de les seves activitats i notícies. D’altra banda,
l’Ajuntament també publicarà
tota la informació relacionada
amb l’àmbit de la participació.
Ambdós portals han rebut la
subvenció de la Diputació de
Barcelona, i constitueixen una
aposta per millorar la comunicació en l’àmbit del comerç i
de l’associacionisme.
Els serveis comunicatius
personalitzats
L’ajuntament ofereix altres serveis de comunicació més personalitats:
• El butlletí electrònic setmanal
• Els missatges sms
• El butlletí Informa’t en format digital

Web de Lliçà d’Amunt Comerç

Pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament

Pàgina oficial de Twitter de l’Ajuntament

Portal d’Entitats de Lliçà d’Amunt Comerç

Per accedir a aquests serveis les
persones que ho desitgin s’hi
poden subscriure als diferents
equipaments municipals
(Biblioteca Ca l’Oliveres, Centre Cívic Ca l’Artigues, Centre
Cívic Palaudàries, Espai Jove El
Galliner, Pavelló d’Esports i
Casal de la Gent Gran) omplint
un formulari. També es pot fer
la subscripció als diferents serveis a través del web municipal,
dins de l’apartat del menú
“Informació d’actualitat”.
Les persones interessades han de
marcar si volen rebre informació
per correu electrònic i/o sms i
sobre quins temes. En el mateix
formulari també tenen opció
de marcar l’enviament del butlletí electrònic setmanal i del
butlletí Informa’t digital mensual.
Cursos de noves tecnologies
A banda de les noves apostes
comunicatives en el marc de
les tecnologies, l’Ajuntament
segueix treballant en l’àmbit
formatiu.
En aquest sentit, durant aquest
any 2012 es tornaran a fer cursos sobre les noves tecnologies
de la informació i de la comunicació (NTIC). Aquests cursos estan adreçats a la població
en general, però sobretot als
sectors amb més risc de patir la
fractura digital.
Els diferents cursos es porten a
terme als centres cívics de Ca
l’Artigues i Palaudàries, i a la
Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres. La programació concreta es pot consultar directament
als equipaments on s’imparteix, o bé en els mitjans de
comunicació locals, on es
publiquen els continguts i les
dates d’inscripció dels cursos
programats.
Els centres cívics municipals i la
Biblioteca disposen de punts
públics d’accés a Internet.
Les noves tecnologies ofereixen
un ampli ventall d’oportunitats
comunicatives a un cost molt
reduït, fet important en el context actual. El futur de la comunicació se centra en les noves
tecnologies i, per tant, cal millorar l’impacte d’aquestes eines.
L’Ajuntament aposta per continuar creixent a nivell tecnològic
i oferint al conjunt de la ciutadania noves maneres de relacionar-se amb l’administració local.
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VOTV estrena una nova franja horària dedicada als
municipis del consorci
Dies i horaris EN QUÈ s’han
programat aquestes franges

Vallès Oriental Televisió va estrenar, el passat 14 de gener, dins la seva
programació de cap de setmana, una franja horària on cada municipi
té un espai.
Els espectadors dels municipis
que formen part del consorci
de Vallès Oriental Televisió
poden veure, un dia per setmana i sempre a la mateixa hora,
tota la informació sobre el seu
poble. En aquesta franja es
poden veure els programes i les

notícies separades per municipis que hagin sortit durant la
setmana a VOTV.
D’aquesta manera, VOTV vol
implicar i fidelitzar, encara
més, els espectadors amb la
seva tasca d’oferir una programació on els vallesans són els

protagonistes. Cada municipi
té una hora i un dia dins la
programació on sap que pot
trobar-hi el que més l’interessa: les seves festes, informació
dels plens, entrevistes als seus
veïns i programes dedicats a les
seves entitats.

Arriba la Festa de Carnaval
L’Ajuntament i la Comissió de Festes han preparat la Festa de Carnaval,
que tindrà lloc el dissabte 18 de febrer i que enguany han volgut anomenar
“Carnaval Low Cost”.
A la Festa de Carnaval hi
haurà, com cada any, una rua,
encapçalada pel Rei Carnestoltes, i un concurs de disfresses.
La rua de Carnaval començarà
a les 18 h des de l’IES Lliçà i
recorrerà l’avinguda dels Països Catalans i els carrers de
l’Aliança, d’Anselm Clavé i de
Pau Claris fins arribar altre cop
a l’avinguda dels Països Catalans i a l’IES Lliçà.

A la meitat del recorregut, al
voltant de les 19 h, la rua
d’aturarà davant de l’Ajuntament i el Rei Carnestoltes sortirà al balcó de la casa consistorial per fer un pregó.
A les 20.30 h, a l’IES Lliçà,
tindrà lloc el lliurament de
premis del concurs de disfresses.
Les bases i els premis del concurs de disfresses es poden

consultar en el web municipal
www.llicamunt.cat i/o en el
blog de la Comissió de Festes
www.lacomissio.blogspot.
com. Les inscripcions al concurs de les categories de disfressa individual, de parella i
de grup es faran al pati de
l’IES Lliçà, el mateix dia,
mitja hora abans de l’inici de
la rua.

Tots els dissabtes,
a les 12h, Aiguafreda
a les 13h, Bigues i Riells
a les 14h, Lliçà d’Amunt
a les 17h, Caldes de Montbui
a les 19h, Canovelles
Tots els diumenges,
a les 12h, Cànoves i Samalús
a les 13h, la Roca del Vallès
a les 14h, les Franqueses del Vallès
a les 17h, la Garriga
a les 19h, Granollers

JA SÓC AQUÍ. JA
HE ARRIBAT
Lliçanencs i lliçanenq
ues, grans i petits, ne
ns i nenes, ja torno
a ser aquí.
M’heu de convidar
més sovint, perquè a
aquest poble les festes
de Carnestoltes són
cada vegada més sona
des, cada any hi
participa més gent i
les ganes de passar-ho
bé són
desenfrenades.
Ciutadans, veniu a
rebre’m a la Gran Ru
a !!!
Ja sabeu que quan m’
escalfo prometo una
festa descomunal i en
temps de crisi hem d’
aprofitar aquests mom
ents per oblidar-nos
dels problemes.
Disfresseu-vos i sorti
u al carrer. Poseu-vos
unes faldilles molt
curtes o uns pantalon
s ben amples, camise
s de quadres o una
bata d’anar per casa
..., tant hi fa. L’im
portant és la Festa i
que hi participeu en
les sorpreses que la Co
missió de Festes
està preparant.
Quins beneits, aque
sts !!!

Vull prometre i tam
bé prometo que el Pr
egó d’aquest any ser
inigualable, però co
à
m sempre, només po
dreu escoltar-lo al
balcó de l’Ajuntamen
t. Afegiu-vos-hi, ho
passarem bé i no
deixarem cap sense esc
aldar.
Si voleu més inform
ació, estarà disponib
le al blog de La
Comissió de Festes:
http:\\www.lacomiss
io.blogspot.com
Amb tota la mala lle
t del món, rebeu un
a cordial
arrambadeta.
Jo, Rei Carnestoltes
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Tota la població, grans i petits, gaudeixen
de la programació de les festes
del Nadal 2011-2012
Fires, concerts, el Quinto de Nadal, el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, la
visita del Patge Xumet i la Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, entre d’altres activitats, omplen els dies festius de desembre i gener
i entretenen i il·lusionen petits i grans.

La programació del Nadal
2011-2012 va començar el
divendres 2 de desembre amb
la presentació del llibre Enigma Vallès del lliçanenc Sergio
Ramírez. Durant la presentació, l’autor va plantejar un
enigma i l’assistent que el va
desxifrar es va endur un exemplar del llibre de regal.
El diumenge 4 de desembre
va tornar un acte que s’havia
perdut i que s’ha reprès amb
il·lusió, la Fira de l’Escudella, organitzada per Càritas
Lliçà d’Amunt.
El divendres 9 de desembre es
va inaugurar l’exposició de
fotografies “Nuolot” de
Màrius Gómez.
El cap de setmana del 10 i 11
de desembre vam tenir la XII
Fira de Nadal, una fira de
venda de productes artesans
relacionats amb aquestes festes, on també hi havia tallers

infantils, tastets gastronòmics,
el Tió mes divertit del món i
una Cantada de Nadales, entre
d’altres activitats organitzades
per l’Ajuntament, la Comissió
de Festes, el Cor de Clavé i la
Coral l’Aliança. Els diferents
estands de la fira van rebre
multitud de visitants al llarg de
tot el cap de setmana i l’activitat més popular, un any més,
va ser el Tió més divertit del
món, per on van passar més de
750 nens i nenes.
El dissabte 10 de desembre
també hi va haver un Concert
Coral de Nadal, a càrrec de la
Coral Art i Unió de Parets del
Vallès, la Coral Infantil de
l’Escola Països Catalans i la
Coral l’Aliança, organitzat
per aquesta darrera coral.
El diumenge 11 de desembre
també va tenir lloc un espectacle infantil organitzat per
l’ateneu l’Aliança: “Cordes
grillades”, a càrrec de la companyia La Botzina.
Del dijous 15 al dissabte 17 de
desembre, la Biblioteca Ca
l’Oliveres va ser l’escenari d’un
taller al voltant del joc cooperatiu, un recital de cançons
sobre poemes de Josep Maria
de Sagarra i poemes de Nadal

d’altres autors, musicats per
Toni Subirana, i una activitat
infantil anomenada “Els prellibres de Munari”.
El diumenge 18 de desembre,
l’Escola de Música de la Vall
del Tenes va organitzar dos
concerts de conjunts instrumentals i orquestres a càrrec
de l’alumnat de l’escola.
Del dimarts 20 al dijous 22 de
desembre, la Biblioteca Ca
l’Oliveres també va ser l’escenari d’una trobada literària
amb l’escriptor Eduard
Màrquez, d’un taller per
construir el pessebre i d’un
espectacle educatiu anomenat “Bibliòfilus” a càrrec de
Ruskus Patruskus.
El dissabte 24 de desembre, la
Parròquia de Sant Julià va
celebrar la Missa del Gall. El
dia següent, també va celebrar
la Missa Solemne de Nadal.
També el diumenge 25 de
desembre, el Grup d’Esplai va
tornar a organitzar el tradicional Quinto de Nadal.
Per la festivitat de Sant Esteve, el dilluns 26 de desembre,
es va celebrar una Missa a la
Parròquia de Sant Esteve de
Palaudàries, cantada pel Cor
de Clavé.

Tampoc va faltar a la cita
anyal el Parc Infantil i Juvenil de Nadal amb l’objectiu
d’oferir un espai d’activitats
per als més petits i també per
als joves del municipi durant
les festes nadalenques.
Ja dins de l’any 2012, el diumenge 1 de gener, l’Ateneu
L’Aliança va organitzar una
Festa de Cap d’any, la parròquia de Sant Julià va celebrar la
Missa Solemne d’Any Nou i
l’Ajuntament va oferir el tradicional Concert de Cap
d’Any, que enguany va anar a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana, que aquest any
celebra el 25è aniversari.
Durant el concert, més de 300
persones van gaudir d’algunes
cançons de conegudes bandes
sonores com La lista de Schlinder o Les Bruixes d’Eastwick.
Els dies següents, el dilluns 2,
el dimarts 3 i el dimecres 4 de
gener, vam tenir la visita del
Patge Xumet, organitzada
per l’Ajuntament i les associacions veïnals, que va recollir
totes les cartes dels més de
800 nens i nenes de Lliçà
d’Amunt que s’hi van acostar
amb la intenció que les seves
cartes arribessin a temps a

SS.MM. els Reis Mags d’Orient. Les associacions de veïns
de cada barri van oferir berenar per als nens i les nenes
assistents (a Ca l’Artigues va
ser ofert per la Colla del Ritme
del Centre Cívic).
Aquests mateixos dies, 2, 3 i 4
de gener, els nens i les nenes
també van poder gaudir de
Cinema Infantil. El dilluns 2
de gener es va poder veure la
pel·lícula Els barrufets. El
dimarts 3 de gener va ser el
torn de la pel·lícula Rio. I, el
dimecres 4 de gener, es va
poder veure la pel·lícula Arthur i la guerra dels mons.
El dijous 5 de gener va arribar
la Gran Cavalcada de Ses
Majestats els Reis Mags
d’Orient, que enguany va
començar la cercavila des de la
Biblioteca de Ca l’Oliveres.
Davant de l’Ajuntament, l’alcalde, com ve sent habitual en
els darrers anys, els va fer lliurament dels elements simbòlics de l’Estel, la Clau i el Cor.
Un cop acabada la cavalcada,
els nens i nenes van poder
saludar personalment Ses
Majestats i rebre un petit
obsequi de mans seves. Prèviament a la cavalcada, Ses
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Majestats van visitar el Centre
Cívic de Palaudàries. Aquesta
visita va tenir la col·laboració
de les associacions de veïns de
Palaudalba, Can Rovira Vell,
Can Rovira Nou, Can Roure,
Mas Bo i Can Lledó.
El divendres 6 de gener, la parròquia de Sant Julià va celebrar
la Missa Solemne de Reis.
Com a punt i final a aquestes
festes, va arribar la festivitat de
Sant Julià, patró de Lliçà
d’Amunt, el dissabte 7 de gener.
La celebració d’aquesta diada
va comptar amb la XXIX Trobada de Corals de la Vall del
Tenes, organitzada per la Coral
l’Aliança, i amb un concert del
grup musical Els Catarres,
organitzat per l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’ateneu
L’Aliança. El concert, que estava inclòs dins del cicle
MUDA’T, va entusiasmar les
més de 200 persones que hi van
assistir i van escoltar i ballar al
so de cançons tan populars i
festives com “Jennifer” o “La

Festa Major
d’Aiguafreda”.
La XXIX Trobada de Corals
de la Vall del
Tenes va anar a
càrrec de la
Coral de Lliçà
de Vall, la Coral
Sant Vicenç de
Riells del Fai, la
Coral l’Amarant de Bigues, la
Coral Lo Lliri de l’Ametlla del
Vallès i la Coral l’Aliança de
Lliçà d’Amunt.
El grup musical Els Catarres
va donar a conèixer la seva
peculiar proposta de folk festiu. Els Catarres és un trio
musical força peculiar: un
guitarrista que canta, una
contrabaixista i un acordionista que amb els peus toca el
bombo i la pandereta. Va néixer a finals del 2010 i des de
l’èxit del seu primer concert i
del seu primer single “Jennifer” no ha parat de tocar

Gaudeix de la teva
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Què hi trobaràs?

arreu dels Països Catalans. És
un dels directes més atractius
i festius de l’actual escena
musical catalana. Aquest
concert va acabar amb una
sessió de DJ.
Finalment, el diumenge 8 de
gener hi va haver la representació d’algunes escenes d’Els Pastorets, a càrrec dels nens i nenes
de la catequesi de la parròquia
de Sant Julià.
L’Ajuntament i les entitats i
associacions que han participat en l’elaboració d’aquesta
programació desitgen que
hagueu passat unes festes
d’allò més entretingudes.

Mil històries que et
faran viatjar a mons
inimaginables...

Un espai per fer
treball, estudiar,
llegir i consultar...

Ordinadors amb
internet i programes
d’ofimàtica. Amb
servei de gravació i
impressió. Espai Wifi.

Una àrea per a
infants, pares i mares,
on trobareu tots els
contes, audiovisuals,
revistes i llibres
adreçats als infants i a
la seva educació.

Tallers creatius adreçats
als infants
El passat mes de gener la Biblioteca va engegar l’activitat dels tallers
creatius adreçats a infants de diverses edats.
Aquests tallers tenen com a
objectiu potenciar la creativitat, l’experimentació de diferents tècniques, la manipulació de diferents materials i
objectes, la transformació,
l’exploració, la descoberta
d’un mateix, etc.
Amb aquests tallers es treballaran les festes populars i

estacionals i es donarà a
conèixer el fons temàtic de la
Biblioteca mitjançant treballs
manuals.
Els tallers tindran lloc un cop
al mes coincidint amb festes
tradicionals i seran realitzats
per personal de la Biblioteca.
Ja que s’acosta la festa del Carnestoltes, al proper taller es farà

una màscara del Rei del Sol.
Serà dimarts 14 de febrer a les
17:30h a l’espai creatiu de la
Sala Infantil de la Biblioteca.
Els tallers van adreçats a una
edat determinada depenent de
la dificultat de l’activitat.
Recordeu que les places del
tallers són limitades i cal inscripció prèvia!

Un lloc per apropar-se
a la literatura a través
dels contes,
les tertúlies literàries,
les visites d’autors,
els tallers, etc.
Pel·lícules, CD i
revistes per a totes
les edats.

Un espai per relacionar-se, per compartir,
per sentir-te teu...
En definitiva, un servei municipal obert a
tota la població, siguin nadons, infants,
joves, adults, avis... Tothom hi és benvingut!
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La inundabilitat del Polígon Industrial Molí
d’en Fonolleda, solucionada
S’ha executat un projecte de construcció d’una mota de protecció al costat del riu Tenes al llarg de tot el Polígon Industrial Molí
d’en Fonolleda per evitar-ne la inundabilitat.
El mes de març de l’any passat
es van acabar i inaugurar les
obres d’urbanització del Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda. Aquest sector, però, encara tenia pendent una solució
per evitar la inundabilitat en el
cas de grans crescudes del riu, ja
que aquest polígon industrial
està situat al costat del riu
Tenes. En aquest sentit, s’ha
executat un projecte paral·lel de
construcció d’una mota de
defensa al costat del riu al llarg
de tot el polígon industrial.
Aquest projecte també incloïa
la construcció d’un parc urbà

en una parcel·la de titularitat
pública qualificada de zona
verda situada al carrer de la
Fàbrica, just al costat de la zona
esportiva del Tenes, que urbanísticament actua de separador
dels usos esportius amb els usos
industrials.
Aquest parc està format per
una sèrie de plataformes rectangulars enjardinades aptes
per a usos múltiples com activitats esportives, culturals o
lúdiques. Es tracta d’un parc
obert, amb una oferta d’usos
molt flexible, que s’integra a
l’entorn, en contigüitat amb la

zona esportiva municipal i la
vora del riu. En aquest parc
s’ha construït una pista de
skate i la resta es configura en
uns espais a l’aire lliure per a la
pràctica de jocs i activitats

oberts a la ciutadania, que
s’aniran configurant amb el
temps segons les necessitats i
les iniciatives de cada moment.
Aquest segon projecte, relatiu
a la mota i al parc, però, va

més enllà i es converteix,
degudament revegetat, en una
actuació mediambiental
remarcable al llarg del riu,
que permetrà anar des del
Parc del Tenes fins al final del
terme municipal en direcció a
Lliçà de Vall a través d’un passeig enjardinat paral·lel al riu
pel marge dret, passant pels
safareigs públics, per dessota
del pont de la carretera de
Granollers i per darrere de les
instal·lacions esportives de
les piscines, el camp de futbol
i la pista poliesportiva, i connectant amb la nova mota.

Regularització de les connexions al clavegueram
a Ca l’Artigues
L’Ajuntament vol resoldre definitivament la problemàtica de la xarxa de sanejament de la zona.
Durant el darrer trimestre del
2010 van finalitzar les obres
de sanejament d’un nucli del
barri de Ca l’Artigues (carrers
Penedès, Urgell, Priorat i
Garrigues) consistents a realitzar la infraestructura necessària per tal de retornar els
punts d’abocament incontro-

lat d’aigües residuals a la xarxa
municipal i des d’aquí a la
depuradora.
En primer lloc, es va dur a
terme l’obra civil, consistent a
instal·lar dues estacions de
bombament d’aigües residuals
i els trams de canonades d’impulsió i gravetat necessaris. Un

cop finalitzada l’obra civil, es
va procedir al muntatge de la
caldereria i dels equips, es van
fer les proves pertinents i es
van posar en marxa les instal·
lacions.
A partir d’aquell moment, tots
aquells habitatges que tinguessin un abocament incontrolat

al bosc o a la llera del torrent
estaven obligats a connectar-se
a la nova xarxa per sistema de
gravetat o pel sistema particular de bombeig.
Properament, per tal d’acabar
amb la regularització de la
xarxa de sanejament de
la zona, tècnics municipals

inspeccionaran la zona per tal
de determinar les parcel·les
que encara estan pendents de
connectar al clavegueram.
A partir del resultat d’aquestes
inspeccions, l’Ajuntament
adoptarà les mesures oportunes per tal de resoldre definitivament aquesta problemàtica.

L’Ajuntament anul·la la Nit de l’Esport
L’Ajuntament, conscient de la situació econòmica actual, no tira endavant la Nit de l’Esport. De tota manera, es mantindrà el
reconeixement als esportistes en una recepció oficial.
A finals de l’any 2011 la Regidoria d’Esports va decidir ajornar
la data de la Nit de l’Esport cap
a finals de gener del 2012. La
idea era mantenir aquesta festa,
però, finalment, després de valorar la despesa que genera, l’Ajuntament ha decidit invertir el cost
econòmic d’aquest esdeveniment en altres aspectes conside-

rats més prioritaris pel bon funcionament de la Regidoria d’Esports i de les Entitats Esportives.
La Nit de l’Esport ha estat una
celebració i un reconeixement al
sector esportiu del municipi, que
esportistes, entitats, col·
laboradors, etc. han gaudit amb
molta il·lusió. Però, en una situació de crisi econòmica com l’ac-

tual, l’Ajuntament considera que
cal ser conscient i responsable i
ha pres la decisió de deixar de ferla durant un any, sense que això
sigui un precedent, ja que la
intenció és continuar mantenint
viva la festa de l’esport local de
seguida que es pugui.
L’Ajuntament vol mantenir
un servei d’esports de quali-

tat i un bon servei a les entitats i, si per tal d’aconseguir-ho cal sacrificar l’esdeveniment més important de
l’any, la Regidoria d’Esports
ho accepta, ja que entén que
és un pas endavant de cara a
una gestió sostenible i eficaç.
De tota manera, es mantindrà el
reconeixement als esportistes en

una recepció especial a l’Ajuntament per a tots/es aquells/es
esportistes que hagin destacat
durant l’any 2011, de la qual
s’informarà oportunament.
La regidoria d’Esports vol
agrair, una vegada més, la feina
realitzada per les entitats
esportives i pels esportistes lliçanencs.
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La Targeta T-12 s’amplia fins
a fer els 14 anys
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar, el desembre
passat, algunes modificacions de la targeta T-12, la més rellevant
de les quals és la de permetre que els nois de 13 anys també puguin
gaudir d’aquest títol gratuït.
Tots aquells nens i nenes que
l’any passat van complir 13 anys,
els va caducar la targeta i la vulguin renovar fins que compleixin
els 14 anys, han de sol·licitar-ho
directament a l’AMTU, per
mail: amtu@t-12.cat, o per fax:
93 861 38 15. Han de sol·
licitar-ne la renovació facilitant el
nom complert, el DNI i la població on viuen. Així doncs, la renovació no es farà automàticament
sinó només a aquells beneficiaris
que ho sol·licitin explícitament.

“Puja al BUS per
la Marató” recapta
676,11 euros
Un any més, l’Ajuntament va
organitzar l’activitat “Puja al
BUS per la Marató” per incentivar la gent a col·laborar amb
la Marató de TV3 de forma
fàcil. D’aquesta manera, el passat 16 de desembre, la recaptació del servei de Transports de

Lliçà d’Amunt, 676,11 euros,
va anar destinada a la Marató
de TV3 d’enguany.
El gràfic que hi ha a continuació us mostra les aportacions fetes pel nostre
municipi a la Marató de
TV3 en els darrers anys.
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El transport urbà de Lliçà d’Amunt recupera
el lideratge al Vallès Oriental
Transports de Lliçà d’Amunt ha tornat a remuntar. Aquests resultats han permès a TLA recuperar el lideratge pel que fa a xifres
absolutes a la nostra comarca i situar-se en segon lloc dins l’àmbit de la segona corona metropolitana.
Després de dos anys consecutius de pèrdua de passatgers,
bàsicament imputables a la
situació actual, que ha propiciat que la mobilitat per motius
laborals hagi patit una forta
davallada, Transports de Lliçà
d’Amunt ha tornat a remuntar
fins gairebé igualar les xifres del
2008, any en què es va batre el
rècord de passatgers transportats, amb 207.985. Els resultats
encara s’igualen més si agafem

la xifra mitjana de passatgers
transportats diàriament, 825
per dia al 2008 i 822 per dia el
2011, ja que el 2008 van ser
252 dies de servei i el 2011 han
estat 250 dies.
La perseverança a voler donar
el millor servei possible als ciutadans, cuidant molt tots els
aspectes de la gestió, ha fet que
Transports de Lliçà d’Amunt
sigui un referent en el sector
dels transports urbans, tant

per les bones pràctiques portades a terme i la valoració i la
confiança que en tenen els
usuaris com pel volum de passatgers transportats.
Tot plegat ha fet possible que
el creixement del 2011 hagi
estat d’un 4,83%, quan molts
altres transports urbans estan
perdent usuaris, fins al punt
que el conjunt de municipis
d’entre 10.000 i 20.000 habitants de la regió metropolita-

na de Barcelona té un decreixement del -0,10%. Aquests
resultats han permès a TLA
recuperar el lideratge pel que
fa a xifres absolutes a la nostra
comarca i situar-se en segon
lloc dins l’àmbit de la segona
corona metropolitana, entre
els 57 municipis que disposen
de servei de transport urbà.
Un altre aspecte a valorar és el
creixent nombre d’usuaris que
fa servir les targetes de trans-

port de l’ATM, un 87,9%,
enfront del bitllet senzill, de
només un 12,1%, en el 2011.
Les xifres demostren la consolidació que ha assolit el servei
de transport urbà, fet que fa
preveure nous creixements de
cara al futur.
L’equilibri en el repartiment
de passatges entre les tres línies
que componen el servei és
fonamental per a una eficient
gestió del servei.

REPARTIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D'AMUNT PER LÍNIES 2011

Utilització de transports de
lliçà d’amunt per anys
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Noves tarifes de transport públic per garantir una
mobilitat sostenible
S’abaixen les tarifes dels abonaments mensuals i trimestrals per beneficiar els usuaris recurrents i es potencien els títols
adreçats a famílies i joves.
Les tarifes de transport públic
per al 2012 bonifiquen els
usuaris més habituals del sistema. Així, pel que fa a 1 zona,
s’han abaixat les tarifes de la

T-Trimestre (de 140 a 135
euros) i de la T-Mes (de 51 a
50 euros).
Paral·lelament, es potencien les
tarifes socials. Pel que fa als

joves, la T-Jove té una disminució superior al 12% a totes les
zones; pel que fa a 1 zona, el
preu baixa de 119 a 100 euros.
Amb aquesta mesuara, els joves

Preus 2012 (euros)
Bitllet Senzill
T-10
T-50/30
T-70/30
T-Mes
T-Trimestre
T-Jove
T-Dia
T-2 Comerç

poden adquirir un títol trimestral pagant dues T-Mes (un descompte del 33%).
També hi ha un ajut a les persones en situació d’atur, que

poden adquirir la T-Trimestre
amb un descompte mínim del
50% sempre que compleixin
determinats requisits d’ingressos.

Preus 2012 (euros)
1 Zona
2,00
9,25
37,00
51,80
50,00
135,00
100,00
6,95
1,95

2 Zones
2,70
18,40
62,15
75,30
73,50
200,00
147,00
10,95

3 Zones
3,60
25,05
87,20
103,50
99,50
275,00
199,00
13,75

4 Zones
4,60
32,20
108,50
126,50
118,00
325,00
236,00
15,50

5 Zones
5,85
37,00
128,10
145,00
135,50
370,00
271,00
17,50

6 Zones
6,85
39,35
142,50
157,00
145,00
385,00
290,00
19,60

1 Zona
Famílies Monoparentals / Nombroses
T-Mes FM/FN general
40,00
T-Mes FM/FN especial
25,00
T-Trimestre FM/FN general
108,00
T-Trimestre FM/FN especial
67,50
T-Jove FM/FN general
80,00
T-Jove FM/FN especial
50,00
T- FM/FN 70/90 general
51,80
T- FM/FN 70/90 especial
32,40

2 Zones

3 Zones

4 Zones

5 Zones

6 Zones

58,80
36,75
160,00
100,00
117,60
73,50
103,05
64,40

79,60
49,75
220,00
137,50
159,20
99,50
140,30
87,70

94,40
59,00
260,00
162,50
188,80
118,00
180,20
112,65

108,40
67,75
296,00
185,00
216,80
135,50
207,20
129,50

116,00
72,50
308,00
192,50
232,00
145,00
220,35
137,75
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Adéu a Quim Tuixells
El lliçanenc Joaquim Sobrevias i Delisau, més conegut per Quim Tuixells,
va morir el passat 18 de desembre a l’edat de 90 anys.
L’any 1979, Tuixells, de professió
pagès, es va presentar a les primeres eleccions democràtiques com
a cap de llista del PSUC. Com a
resultat de les eleccions, va ser
regidor de l’Ajuntament durant
el primer mandat de la democrà-

cia. En aquell mandat, encapçalat per l’alcalde Isidre Ballester,
CiU va governar en coalició amb
el PSUC i Tuixells va exercir de
primer tinent d’alcalde.
En Quim era un membre
actiu de la Colla del Pa amb

Tomàquet i va participar a la
famosa Volta en Carro als Països Catalans, promoguda per
aquesta entitat. Com a membre d’aquesta entitat també va
col·laborar activament en l’organització de les 24 Hores de

Resistència en Ciclomotor de
la Vall del Tenes. Precisament,
en l’edició de l’any 2010
d’aquesta cursa esportiva se li
va fer un homenatge; la foto
que acompanya aquesta nota
és d’aquella ocasió.

La masia lliçanenca de Can Caponet, una casa rural
de categoria superior amb 4 Espigues
La casa de turisme rural de Lliçà d’Amunt Can Caponet, situada al barri de Ca l’Artigues, ha obtingut 4 Espigues, de moment
la qualificació de qualitat més alta, perquè de 5 Espigues encara no n’hi ha cap en tot Catalunya.
El Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de
Catalunya és la responsable de
lliurar aquestes certificacions
que acrediten la categoria dels
establiments de turisme rural
de Catalunya. Una inspecció
avalua diferents punts: la casa i
el seu entorn més immediat, el
mobiliari, la roba que es fa servir per a les habitacions, el
menjar que se serveix, les
instal·lacions annexes, les activitats que ofereixen...
En el cas de Can Caponet han
sumat punts els productes ecològics que es cultiven als horts
de la finca i el fet d’oferir la
possibilitat de veure en directe
l’agricultura que encara fan a
la casa de pagès, a més de l’especialitat de spa, que tenen al
jardí de la casa, i els massatges
que se’n deriven.
La directora general de Turisme de la Generalitat, Marian
Muro, va lliurar, el passat 15
de desembre, a La Pedrera, els
diplomes que acrediten l’obtenció d’aquests guardons.

Can Caponet és l’única casa rural
de la comarca del Vallès Oriental
qualificada amb 4 Espigues.
Els propietaris i responsables de
Can Caponet són Quima Tusell
i la seva filla Maria Cisa, juntament amb les seves respectives
parelles, Lluís Cisa i Biel Cirera.
La masia de Can Caponet és va
convertir en casa de turisme
rural ara fa sis anys. Disposa de
quatre habitacions per encabir
vuit persones.
Treballen tot l’any, però caps
de setmana i vacances sempre
tenen ple. I entre setmana
tenen algun client d’empresa,
majoritàriament estrangers
(francesos i dels països nòrdics).
Durant els caps de setmana
normals, bàsicament els venen
parelles que volen celebrar
alguna cosa especial o bé els ho
han regalat; la majoria són de
la província de Barcelona i de
la mateixa comarca del Vallès.
Can Caponet ofereix uns packs
romàntics plens de detalls: una
beguda de benvinguda, un

sopar romàntic, dormir,
esmorzar, massatge relaxant,
sauna d’eucaliptus i spa.
Per altra banda, els clients
vocacionals solen ser en gran
part estrangers. Han tingut
gent de tot el món però la
majoria francesos, que busquen la proximitat amb Barcelona i altres espais d’interès
turístic com Montserrat,
Montseny, platges... i alhora la
tranquil·litat de la zona.
També els arriba clientela de Bèlgica, Holanda i Alemanya, i fins
i tot del Canadà, una clientela
que els coneix, sobretot, a través
de portals d’Internet com Toprural o EscapadaRural. Però, la

majoria de gent que reben són
recomanats o repetidors.
En l’època de vacances les estades s’allarguen a gairebé una
setmana.
A les vacances la gent valora
molt la piscina i les activitats
com muntar a cavall, tenir
cura dels animals de granja,
BTT, excursions per la zona i
la gastronomia, a banda de les
activitats relaxants, que són les
més sol·licitades durant la resta
de l’any: s’ofereixen massatges
relaxants amb olis aromàtics,
sauna de vapor amb essències
d’eucaliptus i spa exterior amb
molt bones vistes i tot degustant un suc de fruites naturals.

Segons el qüestionari de satisfacció que donen a cada client,
a part del tracte personalitzat i
la tranquil·litat que ofereixen
la casa i el poble, el que el client més valora és la qualitat del
menjar. A Can Caponet intenten fer una cuina de temporada, amb la majoria dels productes trets directament dels
seus conreus ecològics, però
presentada dins d’un estil curiós i avantguardista.
A més dels propis cultius ecològics, Can Caponet té els seu
propi vi i la seva mel i el·labora
productes amb gran varietat
d’herbes i flors, les que envolten
la masia, que també venen.
Tenen un aparador a la recepció
de la casa, per si algú vol un
record de Can Caponet: mel de
la casa, olis i gels corporals
de plantes medicinals, mongetes
del ganxet, fruits secs, coixins aromàtics d’espígol, sal amb especies,
melmelades de temporada...
Per a més informació:
www.cancaponet.com
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El lliçanenc Francesc Méndez treu al mercat
un llibre sobre violència de gènere
El proper dissabte 18 de febrer, a les 18 h, a la llibreria La Gralla de Granollers, tindrà lloc la
presentació del llibre Demonios enamorados del lliçanenc Francesc Méndez.
El lliçanenc Francesc Méndez,
sense cap formació prèvia en
aquest àmbit, fa uns deu anys
que va començar a escriure,
com a part d’una teràpia personal. Al llarg d’aquests anys
ha escrit tres llibres, però el
darrer és el primer que sortirà
al mercat.
Aquest seu darrer llibre és
especial perquè ha estat elabo-

rat a dues mans, és a dir, juntament amb la seva muller,
Magda Fátima Freitas.
El llibre està basat en la història
de la seva muller, una història titllada per la violència de gènere.
Francesc Méndez, convençut
que el llibre pot servir d’ajuda
a d’altres persones (dones,
però també homes i fills i
filles), va enviar-lo a dues edi-

torials, una de les quals, Bohodon, es va decidir a publicar-lo.
El llibre porta per títol Demonios enamorados i, segons els
autors, el missatge és el següent:
“Reacciona a temps a una situació de violència de gènere
abans no sigui massa tard!”.
Els autors han creat un correu
electrònic per al llibre: demoniosenamorados@hotmail.com

L’Ateneu l’Aliança, guardonat pels Premis Ateneus 2011
La Federació d’Ateneus de Catalunya va entregar a Barcelona els Premis Ateneus 2011, els guardons
de l’associacionisme cultural català.
L’Ateneu l’Aliança de Lliçà
d’Amunt ha estat guardonat
amb el segon premi de la categoria de Mitjans de Comunicació d’Associacions Culturals
de Catalunya per la iniciativa
Aliança Temporada 2010, un
conjunt de propostes comunicatives per donar a conèixer
l’ateneu per la comarca. Entre
d’altres, s’inclou la creació
d’espais de participació per a
diferents públics, producció
de material informatiu i generació d’esdeveniments d’inte-

rès social, entre d’altres. El
primer guardó ha recaigut
sobre la Revista L’Empremta,
del Centre Cultural Sant
Vicenç de Sarrià de Barcelona.
Enguany, els Premis Ateneus
han celebrat la seva 22a edició
d’aquesta convocatòria referent dins de l’associacionisme
cultural català. A l’acte hi van
assistir més de 250 persones
entre autoritats polítiques,
personalitats del món cultural
català i entitats associades a la
federació.

En els Premis Ateneus 2011, el
primer premi consisteix en el
guardó i 1.300 €. El segon rep un
diploma i 600 € i el tercer premi
es reconeix amb un diploma.
Els Premis Ateneus són els
guardons que la Federació
d’Ateneus de Catalunya convoca anualment, des de l’any
1989, amb l’objectiu de reconèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que
fan les diferents associacions
culturals, les persones, les
empreses i els mitjans de

comunicació del país per promoure la cultura i l’associacionisme cultural.
Els guardons s’adrecen a totes
les entitats sense ànim de lucre
que presentin propostes de
projectes de qualitat en alguna
de les categories proposades.
L’entitat premiada rep un
reconeixement i una contraprestació econòmica que promou la continuïtat i/o innovació en els seus projectes.
La Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC) aplega 150

associacions culturals repartides per tot el territori català
que, al seu torn, agrupen més
de 90.000 persones associades
en total. La FAC treballa des
del 1983 per fomentar la proposta cultural i associativa de
societats culturals, casals, centres, agrupacions culturals i ateneus, un teixit associatiu estès
pel territori amb un model
propi, que realitza una tasca
molt important de dinamització comunitària i de clara vocació pública.

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill o la seva filla
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.
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Som en una època molt dura, ja no només
econòmicament parlant, sinó que abasta
tot tipus d’àmbits que agreugen molt mes
les dificultats per les quals estem passant.
Hem arribat a un punt que la societat,
amb l’ajuda de les seves administracions
publiques i dels seus representants, hem
de fer front comú per poder sortir d’aquest
forat.
L’hora de buscar culpables ha quedat enrere i cal posar tots de la nostra part, i encara molt més d’aquells que estem al servei
de la ciutadania, d’aquells que els ciutadans varen votar, i confiar a buscar solucions i no problemes.
Lliçà d’Amunt no és cap excepció, i malauradament i en contra de la voluntat de tots,
les nostres activitats, serveis i ajudes quedaran perjudicades. Però, quedaran minvades
en partides econòmiques i no pas en qualitat, esforç, enginy i optimització dels recursos. La imatge ja no es el que val, es una
qüestió de respecte, principis, educació i
transparència cap a la ciutadania.
Però encara, malauradament, a alguns
els interessa girar el cap a temes superficials i sense gaire transcendència. És de
molt poc, per no dir gens, professional i
d’una gran falta de respecte fer creure a
la ciutadania del nostre poble que els
problemes més importants que patim
són l’organització d’actes de la nostra
Festa Major, el cas d’un comerç del nostre poble entre d’altres. No es pot permetre, que una edició política tingui en
compte en més de mitja plana els reconeixements o no que s’han de fer en un
acte de la nostra Festa, o fins i tot un
greu problema que, per el que sembla,
haurem de debatre en un proper Ple,
on haurem de comprar els berenars que
ofereix l’Ajuntament a la gent que de
forma desinteressada s’implica en els
actes que fan de Lliçà el que és, un poble
actiu i participatiu.
S’ha de dir PROU. És vergonyós que es
falti el respecte d’aquesta manera a la
gent. No es pot permetre que la ciutadania, en comptes de rebre edicions serioses on es parli de problemes seriosos i
reals que impliquin i interessin la població, haguem de rebre l’edició especial de
Nadal de la revista Salvame. Són sens
dubte aquest tipus de coses les que desprestigien i menyspreen la funció i
implicació dels nostres representants
politics.
D’altres es pregunten que els pressupostos per aquest any 2012 no s’han aprovat
i que estan fora del termini legal. Doncs
bé, dins d’un altre acte de poca professionalitat s’ha volgut fer creure a la població que això era així. Dista molt de la
realitat, ja que la Llei vigent deixa ben
clar que el Pressupost general d’un Consistori queda automàticament prorrogat
si no s’ha aprovat abans del 31 de desembre. I no s’ha aprovat perquè, a l’Equip
de Govern no interessi sinó perquè recapitulant al que dèiem al principi, dins
d’un acte de respecte, educació i transparència s’ha treballat molt dur i conscients de la realitat en què ens trobem i
s’han confeccionat uns pressupostos
molt austers, prioritzant les necessitats,
serveis i ajudes que la nostra població
demana. D’això se’n diu Justícia Social,
per als qui se’ls hagi oblidat.

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.

Possiblement la història donarà o no
la raó als homes i dones del Partit
Popular que juntament amb altres
dues forces polítiques formàvem part
de l’anterior govern municipal.
Durant la legislatura anterior vam
acordar donar una solució a un tema
com el de Can Montcau, que portava
més de trenta anys sense resoldre’s.
Allà pels anys setanta el tema de Can
Montcau ja tenia dividida la població
de Lliçà d’Amunt entre aquells que
formaven part de l’Associació de
veïns de Sant Julià i els membres i
partidaris de l’Associació Pro Desenvolupament de Lliçà d’Amunt. Al
mateix temps que alguns s’oposaven
al fet que s’aprovés el polígon Industrial de Can Montcau ningú qüestionava que es reberen la majoria de les
urbanitzacions passessin a ser gestionades per l’Ajuntament, convertint-se en zona urbana (barris).
Aquells homes i dones que es manifestaven en contra del polígon industrial de Can Montcau eren conscients
que amb la seva oposició no estaven
fent cap favor a la població de Lliçà
d’Amunt mentre que alhora s’estaven
legalitzant unes zones residencials
anomenades urbanitzacions. Urbanitzacions, que per cert, també s’estaven construint en zona boscosa, agrícola i ramadera amb aproximadament 200 quilòmetres lineals de carrers. Unes urbanitzacions el manteniment i serveis bàsics de les quals seria
impossible cobrir amb els impostos
que d’elles es recaptessin, i per tant
s’hauria d’haver buscat un equilibri
entre zona residencial i industrial per
solucionar el manteniment d’aquests
nous barris.
Tenien raó aquells senyors que pensaven que amb la construcció del polígon de Can Montcau es podria equilibrar la balança a les arques municipals i d’aquesta forma alleugerir el
pressupost municipal afavorint la
sostenibilitat del nostre municipi.
Potser en aquells moments algunes
persones no eren conscients d’això,
donada la quantitat d’ingressos que
rebien les arques municipals a través
dels permisos d’obres. Els habitatges
es multiplicaven per tots els barris
com bolets i el municipi no feia més
que recaptar.
És possible, com comentàvem al
principi, que els veïns de Lliçà no
recordin com a aquell equip de
govern li va tremolar el pols a l’hora
de prendre algunes decisions políticament poc correctes.
El que sí critiquem des d’aquesta
columna d’aquells governants anteriors al nostre mandat és que no sabessin buscar l’estabilitat pressupostària
municipal i que van fer, de vegades
potser per la seva ignorància i unes
altres per la seva prepotència, perillar
el que s’instal·lés en el nostre municipi una multinacional com la factoria
tèxtil Mango.

Ha estat una ocasió única. Quasi
19.000.000 d’euros d’ingressos extres
per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Això no es repetirà més. I... algú sap
a on s’ha invertit aquest diners?
Com les enquestes que es fan a la primera pàgina d’aquest butlletí: “¿Qué
le han reportado a Ud. los 19.000.000
de euros de Mango? Doncs… res.
No hem vist cap nova instal·lació
municipal, ni piscina coberta, ni
Centre de Dia per a la Gent Gran, res.
Tampoc hem vist millorar cap de les
que ja tenim, el pavelló esportiu continua amb els mateixos inconvenients, l’escola de música amb humitats, etc.
No s’han asfaltat els carrers en pitjors
condicions, el clavegueram continua
sent insuficient i la xarxa d’aigua
potable tercermundista perd centenars de litres sense parar.
A més a més, si fem un repàs de les
promeses electorals que el PSC ha fet
des de l’any 2007, veurem que ni amb
diners compleixen el que diuen:
• No incrementar els impostos al ciutadà/na per sobre del nivell de vida.
–No s’ha fet.
• Fomentarem activitats econòmiques que disminueixin la taxa d’atur
del municipi. –Sense fer.
• Arribarem amb els serveis de transport públic a tots els barris i ampliarem els horaris. –Sense fer.
• Activarem la senyalització de circuits per caminades i per bicicletes.
–Encara estem esperant.
• La tercera escola bressol la construiríem en el Barri de Ca l´Artigues.
–Algú l’ha vist?
• Lluitarem per aconseguir la gratuïtat dels llibres de text. –Sense
comentaris.
• Farem un Centre de Dia. –O no.
• Creació d´un centre de formació
professional específic relacionat
amb la indústria local. –Seria fantàstic, però no s’ha fet.
Normalment, els ajuntaments de
pobles com el nostre solen tenir una
economia més bé justeta. Però si de
sobte, tot i que sigui en un cert temps,
reps ingressos per un total de 19 milions d’euros extres, més enllà del que
normalment pots ingressar, és com si
et toqués la grossa de Nadal.
No seria d’esperar que alguna cosa
bona, útil i necessària quedés per a la
gent de Lliçà d’Amunt?
Les naus i l’ocupació del territori per
part de Mango sí que la veurem...,
però els diners han volat.

L’estat del poble 2012
A partir de l’anàlisi que fem de l’estat
actual del poble, les accions prioritàries
que hauria de fer l’ajuntament en aquest
mandat són:
Economia i ocupació
Destinar tots els diners que l’ajuntament
ha de rebre en aquests propers anys per
la implantació de Mango al municipi a
reduir el deute municipal.
Millorar l’eficiència dels recursos municipals a través del tancament de l’empresa
municipal d’obres (EMO) i mancomunar serveis, tot i els escàndols de gestió
que en aquests dies s’han descobert de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes.
Promoure plans personalitzats d’inserció
laboral destinats a la gent sense treball
que contemplin una visió transversal de
cada situació, com ocupació, família,
habitatge, formació, recursos, etc.
Oferir, juntament amb altres administracions i entitats, formació contínua i
ocupacional que possibiliti a la ciutadania del municipi tenir més avantatges en
el mercat de treball.
Infraestructures
Dedicar tots els recursos al manteniment i millora dels equipaments actuals
per evitar la seva degradació, com escoles bressol, infantils i de primària, equipaments esportius i socials,així com la
xarxa urbana, asfaltat carrers, enllumenat públic, clavegueram, distribució
aigua, espais públics, etc.
Preparar els terrenys i els projectes pel
moment en què la situació financera permeti construir els equipaments que el municipi
necessita, tant de caire social com esportiu.
Serveis a les persones
Instar a la Generalitat la construcció del
centre d’atenció primària (CAP) de Lliçà
d’Amunt en el nucli central de la població,
per destinar l’equipament de la Cruïlla a
centre especialitzat de consultes i petites
intervencions
Promoure de manera mancomunada la
construcció d’un centre de dia i una residència de gent gran per tal de donar resposta a les necessitats de les persones
dependents i les seves famílies.
Medi ambient
Revisar tot el sistema actual de neteja del
municipi, ja que costa molts diners i els
carrers i places estan bruts
Fer de manera continuada campanyes
de sensibilització i formació a la població sobre els valors mediambientals del
nostre entorn i la importància de preservar-los, oferint eines fàcils i assequibles
d’aconseguir-ho, amb una major implicació de tots els serveis municipals.
A través del manteniment dels edificis i
maquinària municipal, fer els canvis oportuns a les noves tecnologies, sobretot per
buscar la màxima eficiència energètica.
POUM
Acabar, amb la màxima participació dels
grups municipals i de la ciutadania la
revisió actual del pla d’ordenació municipal, posant els mitjans necessaris, especialment a través del planejament, per
tal de fer possible el desenvolupament
urbanístic del centre urbà, que considerem de màxima urgència.

Aquest any que comenta no sembla
que porti bones notícies, sobretot pel
que fa a l’economia: un any que
comença amb pujada d’impostos, més
retallades als serveis públics, retallades
salarials… i tot això des del govern
estatal i des de la Generalitat, on la
línia que va marcar CiU fa un any
segueix i empitjora, i a més el senyor
Mas diu que és el camí perquè aquest
any puguem crear ocupació. El senyor
Mas no es mira les estadístiques? El
2011 hem estat la segona comunitat
autònoma que més llocs de treball ha
destruït.
A nivell municipal, comencem l’any
sense saber exactament quina línia
marcarà els pressupostos municipals
per al 2012; l’única informació que
tenim és que l’any serà molt dur, però
això no és novetat, oi que s’ho imaginaven? Ara totes les administracions
s’adonen dels malbarataments realitzats i els que encara hi ha, no només
en escandalosos sous d’alguns polítics
i els seus càrrecs de confiança, sinó que
molts d’ells tenen sous de diferents
administracions, i no són precisament
irrisoris. És vergonyós acomiadar personal sanitari, rebaixar la qualitat de
l’educació i a la vegada contractar o
nomenar assessors amb salaris d’escàndol a polítics inactius que no han estat
escollits democràticament.
El pitjor de tot és veure aquestes situacions quan hi ha algunes famílies, del
nostre municipi i de molts altres, que
ho estan passant malament i ningú
dels que manen està proposant solucions immediates o a curt termini.
Les propostes que els governs estan
realitzant semblen només per acontentar la banca, els mercats i els “amics”
europeus. Encara que pensem que
aquestes mesures no són les adequades, si suposem que a llarg termini
donessin resultats, fet que posem en
dubte, què passarà amb totes aquelles
persones que s’han quedat pel camí?
Famílies desnonades dels seus habitatges o de petits negocis, autònoms,
petites i mitjanes empreses, altres que
ja han tancat o estan a punt de fer-ho,
i com a conseqüència totes les persones que estan a l’atur o a la misèria.
Ens agradaria saber com sortirem
d’aquesta situació.
I a sobre volen que callem a una llarga
llista de coses que continuen passant i
que sembla que assumim com si fossin normals? NO, no callarem perquè
això no és normal, no podem continuar resignant-nos-hi, perquè hi ha una
altra manera de fer les coses, i la ciutadania hauríem d’expressar el nostre
rebuig i frustració amb aquestes polítiques dels nostres governants.
Lliçà d’Amunt es mereix més!
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima
de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o
extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Concert solidari
a L’Aliança

Un banc sense
diners

El proper divendres dia 10
de febrer, Lliçà Solidari
organitza, a l’Ateneu L’Aliança, un concert solidari de
gospel. Estarà interpretat
per un dels cors amb més
força i dinamisme: “Two
cats pel gospel”, que l’any
2011 va celebrar el seu desè
aniversari i va oferir un concert fantàstic a l’Auditori de
Barcelona que es va omplir
de gom a gom.

A Lliçà d’Amunt hi ha un nou
banc, però en aquest no es
fan servir diners. En el BANC
DE TEMPS DE LLIÇÀ
D’AMUNT la riquesa, i per
tant la moneda de canvi, és l’hora. Fent un servei a algú (anar a
fer la compra, acompanyar persones grans, explicar contes a les
criatures, fer classes…) es guanya
una hora, que es pot utilitzar
demanant qualsevol dels serveis
que els afiliats ofereixen (arreglar

La recaptació anirà destinada a la Fundació Ashakiran, que treballa amb
nens de carrer i el seu entorn
familiar a la ciutat de Pune,
a l’Índia.
No et perdis l’oportunitat
de gaudir d’una estona amb
bona música, vitalitat,
entusiasme i espiritualitat.
És molt contagiós i surts
content encara que no ho
vulguis.

una aixeta que degota, conversar
en anglès o en francès, corregir
textos, aprendre a tocar la guitarra...). Es posa en funcionament a
primers de febrer i estarà obert els
dijous de 6 a 8 de la tarda, a l’Aliança (entrada pel pati del darrere). Qui desitgi més informació
pot enviar un correu electrònic a
bdtllicamunt@gmail.com i li respondrem al més aviat possible.
Banc de Temps de Lliçà d’Amunt

Carlos Hernando
El 29 de diciembre la
AA.VV. Can Farell perdió a
uno de sus miembros activos de la junta, como así
tambien del club de petanca de Can Farell.
Fue un hombre cabal comprometido con su barrio.
TE RECORDAREMOS
SIEMPRE
La junta
AA.VV. Can Farell

Two cats pel gospel

Bústia del lector
El butlletí té un espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@
llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12.
Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb
pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les, quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les
opinions signades.

Concert de cap d’any

Quería expresar mi más sincera enhorabuena a todos los que han hecho posible el estupendo
“CONCERT DE CAP D’ANY” a cargo de l’Orquestra de Càmbra Catalana, que hemos tenido la
oportunidad de disfrutar este año, y en especial al concejal de cultura.
Sé que debido a las restricciones presupuestarias dicho concierto no ha podido ser tan ostentoso
como otros años, pero ha mantenido con creces la calidad musical, hecho que me hace valorar el
evento muy positivamente, así como valoro positivamente la austeridad que se ha tenido que aplicar
y que, por otro lado, los ciudadanos de Lliçà d’Amunt exigimos al Ajuntament.
Tanto el evento en sí como la organización del mismo fue ejemplar. Incluso fue ejemplar el
comportamiento del público (muchos de ellos profanos en lo que a música clásica se refiere), que
escuchó maravillado el concierto de principio a fin, en el más absoluto silencio (incluso, los niños
escucharon boquiabiertos, incluidas mis dos hijas, cosa increíble).

Soy aficionado a la música clásica y he de decir que fue un acierto total. Incluso tocaron
bandas sonoras de películas de John Williams (compositor contemporáneo, autor de La Guerra
de las Galaxias, Superman, E.T., Indiana Jones, etc, etc, etc) del cual soy también un gran
aficionado.
El elogio es aun mayor viniendo de mí, que no lo hago movido por ningún interés, ya que ni siquiera
soy simpatizante de ninguno de los grupos políticos de equipo de gobierno (ni de ningún otro grupo
político), pero sé reconocer las cosas bien hechas. Sigamos por la senda de la calidad sin perder
de vista la austeridad.
Por todo ello… FELICIDADES!!!

Francisco González Bermúdez
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Nadal per a tothom 2011
Aquet any per recollir diners
s’ha organitzat la FIRA DE
L’ESCUDELLA. La fira va
ser un èxit. Després de molts
anys es va recuperar amb
l’objectiu d’ajudar els nostres
veïns i veïnes. Es van servir
unes 350 racions de sopa de
galets amb pilota, cigrons,
mongetes, etc.
Un altre èxit ha estat la col·
laboració de diferents entitats per ajudar als nostres
veïns i veïnes que estan passant dificultats econòmiques.
A totes elles els agraïm el
suport que ens donen: Colla
de carretons de Lliçà, La
Cabra Solidària, Amunt
Dones, Lliçà Peruanitos,
Lliçà Solidari, Comissió de

festes El Formigueig, Cor
Claverià l’Aliança, Colla de
Gegants de Lliçà, la Xarranca, Comissió del casal de la
Gent Gran i Comissió del
Sopar de les Àvies.
Aquest any amb la campanya
de Nadal per a tothom s’ha
ajudat a 98 famílies del nostre poble; ha estat una campanya difícil per la quantitat
de famílies.
A aquestes famílies se’ls van
repartir els aliments recollits
i se’ls va comprar llet, pollastre, hamburgueses, torrons,
neules, botifarres,embotits,
ous, patates, per fer caldo i
un val per la compra de joguines per als nens i nenes fins
als 10 anys.

Parada de la Comissió del Sopar de les Àvies a la Fira de
Nadal. Amb els diners obtinguts per les àvies s’han repartit
vals per comprar joguines als nens i nenes fins a 10 anys

Les cistelles es van repartir a la
sala polivalent dels locals de la
parròquia juntament amb tots
els voluntaris del banc d’aliments i mossèn Ricard.
Des de la parròquia volem
agrair a tots els que hem format equip en aquesta campanya nadalenca per ajudar als
nostres veïns i veïnes.
Per acabar la campanya, el diumenge dia 8 gener, els nens i
nenes de la Parròquia van representar Els pastorets al recinte de
la parròquia; va ser tot un èxit,
i més pel fet que significa que
que els nens i nenes són conscients i solidaris.
Parròquia de Sant Julià
apartat de Caritas Parroquial

Parada de Caritas amb roba de segona mà

del dissabte 25 al diumenge
26 de febrer

Hotel de 4 estrelles; bufet lliure, que inclou l’aigua i el vi; i
entrada a l’spa (inclou barnús).
Nit amb ball i concurs de disfresses amb l’equip d’animació
de Viatges Samblas; premi a les
tres millors disfresses.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 95 euros (suplement
per habitació individual: 54
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

Botxes

dilluns i dimecres

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

Ball de saló

divendres 3, 10, 17 i 24 de
febrer

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

Bingo

dissabtes 4, 11, 18 i 25 de
febrer

Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Preparatius de l’Escudella

Aliments repartits

Activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres

Activitats del Casal de la Gent Gran
Gran Carnaval 2012
a Platja d’Aro

Fira de l’Escudella

Activitat infantil
dissabte 4 de febrer

“Les paraules... creen mons!”
a càrrec de M. Helena
Tolosa (Mestre, logopeda i
psicopedagoga). Xerrada adreçada
als pares i les mares, on es parlarà
del poder dels contes i dels
relats en els vincles afectius i la
promoció de la lectura.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació: Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Club de lectura
dimarts 7 de febrer

El festín del amor de Charles
Baxter. Si vols participar en el
Club de Lectura que es fa a la
Biblioteca, posa’t en contacte amb
el nostre personal.
Hora: 16 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres

Més informació i inscripcions:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte
dijous 23 de febrer

“Abiyoyo”, a càrrec de Carme Castany.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació: Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller creatiu
dimarts 14 de febrer

“Màscara del Rei Sol”, a càrrec de
Tània Carrasco. Per a infants a partir de 4 anys.
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Inscripcions: Inscripció prèvia;
places limitades
Més informació: Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taller d’escriptura

Si vols participar en el Taller
d’escriptura que es fa a la
Biblioteca, posa’t en contacte amb
el nostre personal.
Dies: per determinar
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Preu: gratuït
Més informació i inscripcions:
Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Presentació del llibre
El castell del doctor Franchini

A càrrec del seu autor, el lliçanenc
Lluís Olivan. Per a joves de 9 a 12
anys.
Dia: per determinar
Hora: per determinar
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Més informació: Biblioteca Ca
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

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
2n IES
93 841 62 16
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

AGENDA FEBRER
Espai Garum

fins al 3 de febrer

“Tourism Office”, de Suiram Zemog.
La galeria més petita del món es
converteix en Oficina de Turisme per
mostrar els cartells i el material dissenyat per Suiram Zemog per promocionar Lliçà d’Amunt en el “Holiday
World Show” d’Irlanda.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Taller “Vesteix la teva taula
amb bons vins a low cost”
divendres 3 de febrer

Descobreix una gamma de vins de
qualitat i a bon preu.
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
amuntdones@gmail.com o al 666 15
43 90 (David)
Preu: 2 euros; sòcies, gratuït
Organitza: Associació Amunt Dones

Concert solidari a L’Aliança
divendres 10 de febrer

Concert solidari de gospel interpretat
pel cor Two cats pel gospel. La recap-

Campanya de donació
de sang
dijous 16 de febrer

Horari: de 17 a 21 h
Lloc: CAP La Cruïlla
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Estança de 6 dies a
Marina d’Or

Pensió completa en un hotel de quatre
estrelles, on destaquen l’equipament
de les habitacions i les instal·lacions
del complex hoteler. Lliure disposició
per gaudir de l’estança i de la població.
Dia de sortida: dilluns 14 de maig
Hora de sortida: 10 h
Preu: 235 euros (suplement per habitació individual: 75 euros) (cal fer una
paga i senyal de 75 euros abans del 16
d’abril i pagar la resta abans del 7 de
maig)
Informació i reserves: Associació de Veïns
de Can Costa (Ctra. Baix Cinca, 16) o Tel.
637 05 80 98 (Rosa)
Organitza: Associació de Veïns de
Can Costa

Tertúlia literària

HORARIS DE GUÀRDIES

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: AA.VV. Can Farell

Per a 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

dimarts

Pintura a l’oli

dijous i divendres

Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 / 600 22
92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Activitats Curs 2011-2012 del
Local social de Can Farell

Dies i activitats: dilluns: gimnàstica i
patchwork; dimarts: tertúlia literària;
dimecres: català; dijous: pintura a l’oli;
divendres: sevillanes i pintura a l’oli
Lloc: Local social de Can Farell
Més informació: 93 843 52 56 (Dilluns,
dijous i divendres a la tarda)
Organitza: AA.VV. Can Farell

Disfresses per Carnaval

Taller de reciclatge creatiu

Si estàs pensant a disfressar-te per
Carnaval, però no saps de què…
vine al Galliner i disfressa’t amb
nosaltres. Farem una reunió i si surt
un grup interessat ens disfressarem
d’allò que decidim entre tots i totes.
Hora: 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: Espai Jove El Galliner
Organitza: Ajuntament

Vine a fer el taller de reciclatge
creatiu i aprendràs tot el que pots
fer amb allò que et sobra. Si vols
reciclar quelcom que ja tinguis (una
capsa, una ampolla…), porta-ho i
ho podràs reciclar també.
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

divendres 3 de febrer

Torneig de Ping Pong
dilluns 6 de febrer

Demostra la teva habilitat amb
les pales. Si ets el o la millor,
t’emportaràs un premi.
Hora: 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: Les inscripcions es faran
el mateix dia de les 15 a les 17.30 h
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de polseres
dimarts 7 de febrer

Vols fer-te una original polsera amb
els colors que més t’agradin? Tu posa
la imaginació i nosaltres et posem el
material.
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal incripciò prèvia.
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El Galliner
Organitza: Ajuntament

www.llicamunt.cat

A través del web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies.
També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i
la informació sobre la reserva de la publicitat.
Si us feu amics i amigues de l’Ajuntament al
Facebook podreu estar informats de notícies i
actes d’agenda a temps real.

divendres 10 de febrer

Taller d’iniciació al feltre
dimarts 14 de febrer

Avui és Sant Valentí. No saps
què regalar? Vine al nostre taller
d’iniciació al filtre i fes una peça original per a tu o per a qui tu vulguis.
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de maquillatge
fantàstic
divendres 17 de febrer

Ara que s’apropa Carnaval, no et
perdis el taller de maquillatge fantàstic que fem al Galliner.
Hora: 17 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

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

FEBRER

Farmàcia Esplugas: 4 i 5 de febrer
Farmàcia Galceran: 11 i 12 de febrer
Farmàcia Trullols: 18 i 19 de febrer
Farmàcia Portabella: 25 i 26 de febrer
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

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

Activitats de l’Espai Jove El Galliner

Web i Facebook
www.facebook.com/llicamunt

tació anirà destinada a la Fundació
Asha-kiran.
Lloc: ateneu L’Aliança
Organitza: Lliçà Solidari

Farmàcies

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de gorres

Dia: dilluns 20 de febrer

T’has quedat amb ganes de fer-te
una gorra? Vine i dissenya’n la teva
al teu gust.
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Inscripcions: cal inscripció prèvia
Preu: El taller té un cost de 3 euros
per a aquells que ja l’han fet, i si és
la teva primera gorra te l’emportaràs
de franc.
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

Taller de personalització de
texans vells
dilluns 27 de febrer

Tens texans a casa que no fas servir
però els vols treure profit?
Vine al taller de pesonalització de
jeans vells.
Lloc: Espai Jove El Galliner
Hora: 17.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: gratuït, però cal que es porti
un texà
Més informació: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

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.

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.
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Distribució
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa
arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del
municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73
- 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de
l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

