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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos 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.

L'Ajuntament
estalvia en la
despesa corrent

Aquesta reducci ó en l a despesa
s ’ ha basat, pri nci pa lmen t, en
l ’ assumpció , d i rectamen t per
part de l ’Aj u n tamen t, de l a
gesti ó de serve i s que fi n s ara
estaven rea l i tzan t empreses
externes (nete j a d ’ ed i fi ci s ,
man ten imen t e l èctri c, part de l a
j ard i neri a , mon i toratge
d ’ esports , etc. ) .
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Editorial

Des d'aquestes línies voldria fel icitar-vos les festes nadalenques i desitjar-vos el mil lor per al nou any
a tots els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt. Just davant nostre s’obren uns dies festius i plens
de renovades il•lusions, però que ens enfrontaran a les incògnites del nou any.
Estem a punt de final itzar aquest any 201 2 i, malgrat les inquietuds i les preocupacions que tenim
sobre nostre, hem de tancar els ul ls per recordar aquells mil lors i bons moments que, sens dubte,
també ens han succeït. Hem de reforçar aquests pensaments plaents per saber-nos enfrontar al
terme quotidià de crisi que ha esdevingut paraula de canvi corrent del nostre discurs quotidià. A tots,
sense excepció, ens ha obligat a replantejar-nos moltes de les nostres percepcions i actituds
d’aquesta societat nostra que semblava permanentment immutable. Per sobre dels projectes
personals s’ha estès la preocupació i els efectes d’aquesta crisi que afecten tothom en major o menor
grau i, sobretot, la dificultat afegida de no saber definir quines altres alternatives prou sòlides hi ha a
l’actual i fràgi l sistema econòmic.
Estem enfront una situació en la que hem de tornar a identificar els nostres camins per superar
aquesta etapa, però també de començar a plantejar-nos com hem de fer per no claudicar del tot als
drets aconseguits per tots, els nostres avantpassats i nosaltres mateixos. Tots i totes esdevenim
responsables per procurar que qui estigui al nostre costat tingui l ’oportunitat de viure dignament i amb
plenitud de drets. Hem de buscar la fórmula per tornar a consolidar els principis al voltant dels quals
hem fet possible l ’organització social dels nostres dies: justícia social, igualtat d’oportunitats i
prosperitat. Veritables drets humans assolits, però que sense la solidaritat difíci lment s’haguessin fet
real itat. La solidaritat ha de tornar a ser, en aquestes dates, el dret que s‘ha de practicar, a la vegada
que reivindicar com a instrument universal i imprescindible per evitar perdre una bona convivència.
En qualsevol circumstància, però molt més quan els temps són difíci ls, cal fer un esforç conjunt si
volem avançar plegats de manera que ningú es quedi pel camí. Esforços de reflexió, d’anàlisi , de
decisió i de posada en pràctica de qualsevol projecte solidari i retorn dels drets perduts. Tenim les
possibi l itats de fer-ho, disposem de les capacitats per avançar, dels recursos per treballar per un país
mil lor i per a totes les persones que hi vivim. El nou any que s’apropa pot ser l ’ocasió per posar les
bases necessàries.
En nom de tot l ’Equip de Govern i del personal de l ’Ajuntament us desitgem unes Bones Festes de
Nadal i un mil lor Any 201 3.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana

Què opina dels ajuts de l'Ajuntament a la cooperació internacional?
En el butl letí de novembre informàvem que, a més de les ajudes a famíl ies
l l içanenques, que es tramiten des de Serveis Socials, l 'Ajuntament té una
partida destinada a la cooperació internacional. Enguany, aquesta partida,
un total de 9.600 euros, ha anat destinada a diferents ONGs i/o projectes de
cooperació.
A la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber què opina la
gent sobre aquests ajuts de l 'Ajuntament adreçats a la cooperació interna-
cional.
El resultat ha estat que, de les 55 persones que han contestat l 'enquesta,
un 35% creu que l'ajut d'hauria d'anul· lar; un 28 % diu que s'hauria d'infor-
mar més per opinar; un 22% creu que s'hauria de mantenir; un 11 % pensa
que s'hauria de disminuir; i un 4 % opina que caldria augmentar aquest ajut.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participa-
ció dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el but-
l letí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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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.
www.facebook.com/llicamunt: Si us feu amics i amigues de l'Ajuntament al Facebook podreu estar informats directament de notícies i actes d'agenda.
www.twitter.com/llicamunt: Feste seguidor/a del Twitter de l’Ajuntament i podràs seguir la informació municipal d’última hora.

L'Ajuntament aconsegueix mantenir serveis i estalviar en la despesa corrent

L'assumpció de serveis que fins ara realitzaven empreses externes ha permès optimitzar recursos.

Publicitat

L’Ajuntament ha real itzat un
esforç important en estalvi
de la despesa corrent per
tal de poder fer front a la re-
al itat actual, on s’ha produït
una disminució molt impor-
tant dels ingressos, degut,
principalment, a la disminu-
ció d’ ingressos per obres i
activitats, a la disminució de
subvencions per part de la
General itat i de l ’Estat, i a
l ’augment de la morositat.
Aquesta reducció en la des-
pesa s’ha basat, principal-
ment, en l ’assumpció,
directament per part de
l ’Ajuntament, de la gestió de
serveis que fins ara estaven
real itzant empreses exter-
nes (neteja d’edificis, man-
teniment elèctric, part de la
jardineria, monitoratge d’es-
ports, etc. ). L'administració
local ha subrogat el perso-
nal i el gestiona i coordina
directament des de l ’Ajunta-
ment, optimitzant els recur-
sos que ja tenia (personal
tècnic, personal administra-
tiu, personal de la brigada
d’obres i elèctrica, etc. ).
Aquests canvis s’han real it-
zat sempre amb la condició
de mantenir la qual itat dels
serveis que es presten al
ciutadà.
A més, hi ha hagut una im-
portant reducció i optimitza-
ció dels consums
municipals (consum elèc-
trics, calefacció, material
d'oficina, consum d'ai-

gua. . . ).
Tot i les previsions inicials,
cal dir que aquests canvis
de gestió, en cap moment
fins a la data, han significat
retal lar la planti l la de perso-
nal, més enl là d’acomiada-
ments objectius com pot ser
la manca d’obra públ ica o la
dràstica reducció d'infants
en edat entre 0 i 3 anys.
Si observem el primer qua-
dre adjunt podrem veure
l ’ important magnitud de la
reducció.
La reducció és del 1 6% en
un exercici (més de
2.000.000 d’euros) i si ho
comparem amb l’exercici
201 0 la reducció és del
1 9%. L’ import de despeses
de personal i de serveis és
inferior en més de 500.000
euros a fa 5 anys enrere,
tenint en compte, a més,
que la població ha crescut
en un 9%.
Els estalvis més importants
s’han produït en els àmbits
que es detal len en el segon
requadre.
La capacitat de donar els
mateixos serveis mantenint
la qual itat però amb menys
recursos s’ha aconseguit
amb l’esforç de tots, tenint
present què s'ha fet fins
ara i què es vol fer els prò-
xims anys, però sempre
amb la premissa de garantir
la viabi l i tat econòmica del
nostre municipi i garantir les
ajudes als més necessitats.
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L'Ajuntament inverteix mig milió d'euros
en el sosteniment de les escoles
L'Ajuntament inverteix mig mil ió d'euros en el sosteniment de les
quatre escoles d'educació infanti l i primària del municipi.

El marc normatiu vigent que
dibuixen la normativa de
règim local i la normativa
sectorial d’educació
reconeix als municipis
determinades competències
en matèria d’educació entre
les qual figuren el
manteniment dels centres
educatius públics (ens
referirem aquí a les escoles
d’educació infanti l de segon
cicle i primària) que engloba
el manteniment que fa
referència a les reparacions
que requereixen els edificis
escolars i al
subministrament elèctric,
d’aigua, telèfon,
combustible, jardineria,
tractament de plagues,
mesures de seguretat i
contraincendis i serveis de
neteja. Del marc normatiu,
també se’n deriva la
competència que fa

referència a la vigi lància i
custòdia dels centres
educatius, a través de les
consergeries.
Sovint, hi ha
desconeixement que els
ajuntaments financen amb
recursos propis les
despeses derivades
d’aquestes competències i
d’altres despeses que, tot i
no tenir-ne l ’obl igatorietat,
s’assumeixen per la seva
necessitat social i
importància educativa. És el
cas, en el nostre municipi,
del servei psicològic de
suport a les escoles.
Així, i per tenir una idea de
la despesa econòmica que
implica l ’obl igatorietat
d’aquest marc
competencial, el cost que
ha suposat per l ’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt el
sosteniment de les quatre

escoles del municipi, durant
el 2011 , ha estat de
529.379,1 3 €, sense tenir en
compte les reparacions dels
edificis, resultat dels
següents imports:
Consum aigua: 8.689,74 €
Consum electricitat:
44.767,99 €
Consum telèfon: 4.283,73 €
Consum combustible:
21 .064,84 €
Servei neteja: 31 2.392,97 €
Servei consergeria:
1 02.680,68 €
Manteniment jardineria:
2.525,00 €
Tractament plagues:
1 .31 6,00 €
Mesures contraincendis:
225,96 €
Mesures seguretat: 221 ,06
€
En referència al servei de
psicologia el cost invertit ha
estat de 31 .211 ,1 6 €.

Visita d'un grup de mestres
estrangers

Representants de
l'Ajuntament i la direcció de
l'escola Rosa Oriol van rebre,
el passat 7 de novembre, el
grup de mestres de les
escoles europees que
participen en el projecte
educatiu Comenius junta-
ment amb aquest centre es-
colar de Lliçà d'Amunt
(Szkola Podstawowa nr 29
im. Alfreda Szklarskiego w
Zespole Szkól nr 3 -
PLPOLAND; Centrum För
Tvåspråkighet - SE-
SWEDEN; Evanjelická
Základná Škola - SK-
SLOVAKIA).
Durant el matí, el grup de
mestres va visitar l'escola
Rosa Oriol amb l'equip
directiu i les autoritats locals.
Al centre van gaudir d'una
benvinguda feta per
l'alumnat i es va posar en
marxa una dinàmica de
coneixement del grup de
treball.
La jornada va finalitzar amb
una recepció oficial a
l'Ajuntament.
En els dies posteriors es van
fer sessions de planificació i
coordinació del projecte.
"The secret power media" és

Recepció oficial a l'Ajuntament

el títol del projecte Comenius
que, de forma conjunta,
s'anirà desenvolupant amb
els alumnes de cicle
superior.
Els objectius són, entre al-
tres: Conèixer les diferents
cultures que participen en el
projecte; Mil lorar la
sensibil itat, la imaginació, el
disseny i l 'observació, i
potenciar el pensament
creatiu i crític dels estudiants;
Fer possible que els
estudiants puguin avaluar tot
tipus de mitjans de
comunicació.
Per desenvolupar aquest
projecte es fan trobades de
mestres representants de
cada centre, per poder
intercanviar diverses formes
d'organització, etc. Es
planifiquen activitats que
impliquin a l'alumnat de cada
centre, s'intercanvien els
treballs previstos i es
transmet la informació de
l'experiència dels/les mestres
representants als/les
companys/es de l'escola i
als/les alumnes. La llengua
vehicular util itzada en les
trobades entre mestres i
alumnes és l'anglès .
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La Fira de Nadal es complementa amb
un agromercat
La Fira de Nadal d'enguany tindrà l loc el cap de setmana del 1 5 i 1 6
de desembre i es complementarà amb l'Agromercat "Productes
d'aquestes Terres".

Fira de Nadal de l'any passat

La XI I I ed ició de la Fira de
Nadal tindrà l loc el cap de
setmana del 1 5 i 1 6 de
desembre, durant tot el d ia,
al l larg dels carrers de l 'A-
l iança i de Folch i Torres.
Es tracta d 'una fira de ven-
da de productes artesans
relacionats amb les festes
de Nadal . El l l istat de pa-
rades es pot consu l tar al
web municipal .
A més, l 'Ajuntament i algu-
nes enti tats locals h i orga-
n i tzen d iferents activi tats
complementàries. D'a-
questa manera, h i troba-

Presentació del ll ibre "Les
plantes aromàtiques"

Dins de la programació de
les festes de Nadal 201 2-
201 3, l 'Ajuntament ha orga-
nitzat la presentació del l l i-
bre "Les plantes
aromàtiques. 80 apl icacions
a la cuina" de Núria Duran i
Montserrat Roig, publ icat el
juny del 201 2 per edicions
Cossetània, col · lecció El
Cul lerot.
La presentació tindrà l loc el
d i jous 1 3 de desembre, a
les 1 9 h, a la sala d'actes
de la Bibl ioteca Ca l 'Ol ive-
res.
Les plantes aromàtiques,
conegudes des de temps
antics i d ’una gran tradició a
la cultura catalana, són el
pretext perquè la Núria
Duran i la Montserrat Roig
ens portin, per camins
diversos i variats, a saber
conèixer-les, cultivar-les i

aprofitar-les a la cuina, al
mateix temps que a través
d’uns textos ben trobats i
ben escrits ens expl iquin
com són les seves aromes,
quina és la seva història i a
quines tradicions van
l l igades. En donar
resposta a aquestes i
tantes altres preguntes,
aquest l l ibre pren una
dimensió molt més àmpl ia
que el d ’un simple
receptari .
La Núria ja porta escrits
uns quants l l ibres en els
quals agermana la seva
formació professional i la
seva experiència en el ram
de l ’ensenyament de
Ciències Naturals, amb la
seva afició a la cuina.
Destaquen La cuina del
bosc: plantes silvestres
comestibles, Plantes
medicinals i Fruits i plantes
silvestres comestibles. La
Montserrat aporta a aquest
trebal l en equip la seva
l larga experiència de
mestressa de casa i la
dedicació de moltes hores
a la recerca, cultiu i
experimentació de les
plantes aromàtiques, molt
l l igades a la seva famíl ia,
que anys enrere s’havia
dedicat a cultivar-les. Totes
dues ja ens van sorprendre
amb un l l ibre que ha tingut
una molt favorable acol l ida:
Melmelades casolanes. 80
receptes que surten bé.

Nova edició del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

El Parc Infanti l i Juvenil de Nadal d'aquest any, instal· lat al Pavelló
Municipal d'Esports, obrirà del divendes 28 al diumenge 30 de
desembre, de 1 6 a 20 h.

Amb l 'objectiu d'oferir un
espai d'activitats lúdiques
per a nens i nens i jovent
durant les vacances de Na-
dal , torna el Parc Infanti l i
Juveni l de Nadal . Instal · lat
al Pavel ló Municipal d 'Es-
ports, aquest espai lúdic
obrirà del divendres 28 al
diumenge 30 de desembre,
de 1 6 a 20 h.

Programa d'activitats del
Nadal 201 2-201 3
Juntament amb aquest
butl letí, s'ha reparti t a totes
les cases un programa on
trobareu tota la programa-
ció detal lada que Ajunta-
ment i enti tats del poble
han organitzat per les fes-
tes del Nadal 201 2-201 3.
Entre aquestes activi tats
destaquen la Fira de l 'Es-
cudel la (d iumenge 2 de
desembre), la presentació
del l l ibre Les plantes
aromàtiques. 80 aplicaci
ons a la cuina (d i jous 1 3 de
desembre), la Fira de Na-
dal (d issabte 1 5 i d iumengeAnterior edició del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Per als nenes i nenes hi
haurà tal lers creatius, infla-
bles, maqui l latge, zona per
a nadons i espais de jocs
diversos, entre d'altres ac-
tivitats. I per al jovent de
més de 1 2 anys hi haura
l 'espai d 'ordinadors i con-
soles i les activitats exte-
riors, com el paintbal l .
A més, en el marc del Parc

Infanti l i Juveni l de Nadal , el
d iumenge 30 de desembre,
la Regidora de Joventut,
Maria Eugènia Sanz, farà
l l iurament dels premis del
concurs Jove de l 'Any 201 2.
Aquest concurs, adreçat a
joves amb edats compreses
entre els 1 2 i els 30 anys,
premia aquel ls nois i noies
que han col•laborat
activament amb la Regido-
ria de Joventut durant l 'any,
ja sigui de manera puntual
o periòdica. Hi ha dues ca-
tegories: Juveni l A, que
comprèn joves d’entre 1 2 i
1 7 anys, i Juveni l B, per a
majors de 1 8 anys i fins als
30. A la persona escol l ida
de cada categoria se l i farà
l l iurament d’una placa
commemorativa i se l i
real i tzarà una entrevista
personal que es publ icarà al
blog del Gal l iner.

1 6 de desembre), l ' inter-
canvi de la Col la de Gita-
nes (d issabte 1 5 de
desembre), un espectacle
infanti l (d iumenge 1 6 de
desembre), el Quinto de
Nadal (d imarts 25 de
desembre), el Concert de
Cap d'Any (d imarts 1 de
gener), la visi ta del patge
Xumet als barris (d imecres
2, d i jous 3 i d ivendres 4 de
gener), la Cavalcada de
Reis (d issabte 5 de gener)
i la representació d 'Els
Pastorets (d i l luns 7 de ge-
ner).

rem tastets gastronòmics,
el Tió més diverti t del món,
una cantada de nadales,
etc.
La principal novetat d 'en-
guany és que la Fira de
Nadal estarà complemen-
tada per l 'Agromercat
"Productes d 'aquestes Ter-
res".
El Consel l Comarcal del
Val lès Oriental , amb el
suport de la Diputació de
Barcelona i d ins de la
Xarxa Productes
d ’Aquestes Terres, està
trebal lant en la

d inamització del sector
agroal imentari . I , d ins de
les activi tats per a la
d inamització d ’aquest sec-
tor, real i tza els
agromercats “Productes
d ’aquestes terres”.
L’objectiu d ’aquests
agromercats és recolzar la
producció agroal imentària
artesana i de qual i tat d ins
de la comarca i promoure
el consum d’aquests pro-
ductes, d ins d ’un marc
més ampl i de promoció
turística, cu l tural i
comercial del Val lès
Oriental . Els agromercats
compten amb una
representació de
productors i /o elaboradors
d ’articles agroal imentaris
artesanals de la província
de Barcelona i en especial
de la nostra comarca, h i
participen productors de
diferents tipologies de
productes al imentaris i els
productes que s'h i poden
tastar i comprar és molt
d ivers: emboti ts i
xarcuteria; làctics i
formatges; pa, coques,
bunyols i xurros; vins, i
caves, l legums, bolets i
herbes; conserves, mel i
melmelades; plats
precu inats. . .
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Taller sobre el voluntariat
Si estàs interessat o interes-
sada en el tema del volunta-
riat i penses ampliar i
mil lorar el teu CV, vine al
Gall iner el 1 4 de desembre
a les 1 6 h i et donaran més
informació. Hi haurà una
xerrada introductòria on es
donarà una pinzel lada sobre
els tipus de voluntariat que
hi ha. A partir de les inquie-
tuds dels assistents es pac-
taran futures reunions i
assessorament específic
sobre la temàtica.
Per altra banda, si teniu una
idea o projecte, no us obli-
deu de portar-lo per tal d'es-
tudiar-ne la viabil itat.
Aquest tal ler és gratuït, però
cal inscripció prèvia, ja que
les places són limitades.
Truca a l’Espai Jove El Ga-
l l iner i et donaran més infor-
mació o envia un correu a
elgal l iner@ll icamunt.cat.
Ser voluntari o voluntària
implica dedicar el teu temps
(ja sigui en major o menor
quantitat) per realitzar gra-
tuïtament una acció al servei
de la comunitat. Amb el vo-
luntariat coneixeràs gent no-
va i viuràs experiències
diferents que t’ajudaran a
desenvolupar-te personal i
professionalment.
Es pot fer un voluntariat a la
teva ciutat, al teu país, a la

comunitat europea o arreu
del món. Podràs col· laborar
puntualment o durant un
període llarg. Com qualsevol
treballador, tindràs uns drets
i alhora uns deures. Se’t de-
manarà implicació, puntual i-
tat, responsabil itat. . . però
alhora se’t formarà per a po-
der exercir la tasca correc-
tament, se’t faci l itarà el
transport, assegurança,
l ’al lotjament segur, etc. És
molt important que t’ informis
bé sobre les condicions i les
tasques que realitzaràs.
Existeixen programes euro-
peus que cobriran o ajuda-
ran a cobrir les despeses de
transport, habitatge i manu-
tenció, encara que també hi
ha ONG amb les que podràs
realitzar els voluntariats i
hauràs de pactar les condi-
cions, ja que cadascuna té
les seves peculiaritats.
Els sectors són molt variats,
de manera que pots escoll ir
dedicar-te a allò que més
t’agradi. Els més habituals
son feines relacionades amb
nens i nenes, persones amb
discapacitat, mediambient,
construcció, arqueologia. . .
Un ampli vental l del que,
hauràs d’escoll ir al lò que
més t’agradi perquè és fo-
namental que estiguis moti-
vat o motivada.

Canvis d'ubicació a la Biblioteca

Amb motiu de la instal· lació de l 'Espai Jove El Gall iner a la planta
baixa de la Bibl ioteca, hi ha seccions que han canviat d'ubicació.

Els ordinadors del servei
d 'Internet i + s'han trasl ladat
a la primera planta i els do-
cuments de fotografia i
cinema, així com els dvd's,
s'han ubicat juntament amb
la secció de música a la
mateixa planta baixa. Per
altra banda, la col · lecció lo-
cal ara es pot trobar a la
planta primera, a continua-
ció de les guies de viatge.

Tornen els tallers d'informàtica a la
Biblioteca
A partir del mes de gener, la
Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà
tallers d’informàtica per a
principiants.
Els objectius dels tallers d’
Iniciació informàtica són: fa-
miliaritzar-se amb l’ordinador
(teclat i ratolí), saber perquè
ens pot ser útil l ’ordinador
(escriure un text, fer operaci-
ons de càlcul, etc.) i endinsar-
se en el món d’internet (bus-
cadors i correu electrònic).
Tots els tallers seran gratuïts,
tindran una durada aproxi-
mada de 1 6 hores i es porta-
ran a terme els dilluns i

dimecres de 1 8h a 20h.
El període per fer la inscripció
és del 1 7 de desembre del
201 2 al 1 0 de gener del 201 3.

Anen al teatre, un projecte mancomunat
Anem al Teatre és un
projecte avalat i protegit per
les Regidories de Cultura de
Lliçà d’Amunt, Santa Eulàl ia
de Ronçana i L’Ametl la del
Vallès. Compta amb una
singular col•laboració del
Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) i es
dinamitza a partir de les
bibl ioteques dels tres
municipis esmentats.
Anem al teatre sorgeix com
un projecte col•lectiu
mancomunat amb una
voluntat de servei públic. Té
per objectiu fer del teatre
una eina per a la formació i
desenvolupament cultural de
les persones i de promoure
els valors essencials de la
convivència. I tot això en un
context lúdic on la l lengua i
la cultura tenen garanties de
qualitat. La rel levància del
projecte requereix unir
esforços i recursos, i per
això Anem al teatre és
apadrinat per tres pobles:
és l ’oportunitat de treballar
conjuntament més enllà dels
límits del propi municipi i de
crear relacions de bon
veïnatge.
Anem al teatre ofereix tres

obres per temporada. Cada
poble n’apadrina una. Ll içà
d’Amunt s’encarregarà de
Els nostres tigres beuen llet,
d’Albert Espinosa. El
divendres 1 8 de gener, un
autocar ens recoll irà i
portarà al TNC, on la
direcció ens rebrà i ens
presentarà l ’obra per enriquir

Tindran prioritat els ciutadans
empadronats al municipi i que
no hagin rebut mai cap conei-
xement d’informàtica.

la representació que veurem
seguidament.
Anem al teatre requereix
una resposta ciutadana. Ha
d’arribar a un públic cada
vegada més divers i
nombrós. Per això, el nostre
suggeriment: “Sants,
Aniversaris, Nadal, Reis. . .
Regala entrades de teatre!”.

SORTIDA AL TEATRE

Obra: Els nostres tigres beuen llet
Dia: Divendres 1 8 de gener a la tarda
Lloc: Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

Direcció: Albert Espinosa
Actors: Albert Espinosa, Francesc Garrido, Andrés Herrera,
Mikel Iglesias, Àngela Jové, Jaume Madaula, entre d’altres.
Sinopsi:
Una famíl ia que ha passat per situacions difíci ls i que
amaga molts secrets. La vida d’uns germans que van viure
moltes coses plegats i que han d’afrontar reptes en comú.
La famíl ia. El que som i el que voldríem ser. Una història
coral plena de sorpreses. Una història que comença amb
un partit de futbol. . . Dirigit a públic famil iar.

Llocs de compra d’entrades: Ajuntament i Bibl ioteca Ca l’O-
l iveres
Preu: 38 euros (inclou transport i entrada al teatre)

Termini de venda d’entrades: fins l '1 1 de gener
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Il·luminació de la zona escolar de Palaudàries
L'Ajuntament ha col· locat 7
fanals en el tram de la car-
retera de Palaudàries que
dóna accés a l'escola Miquel
Martí i Pol i a l 'escola bres-
sol municipal Palaudàries.
Aquest tram de carretera no
estava il · luminat i amb
aquesta actuació es dota de
més seguretat aquesta zona
de força trànsit de vianants.

Ampliació del Parc del Col·legi

L'Ajuntament ha ampliat la zona lúdica de davant de l'escola Miquel
Martí i Pol .

L'Ajuntament ha ampl iat el
Parc del Col · legi , situat da-
vant de l 'escola Miquel
Marti i Pol , al barri de Can
Roure. Fins ara hi havia un
complet parc infanti l i , a
partir d 'ara, també s'hi ha
instal · lat un circuit d 'exercici
físic per a la gent gran, un
espai demandat pels ciuta-
dans de la zona tenint en
compte la proximitat del
Centre Cívic de Palaudàri-
es.
La instal · lació consta d'un
recorregut amb propostes
per exercitar diferents parts
del cos.

Parc del Col·legi

Servei d'intercanvi de llibres

La Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres i
la regidoria de Participació
Ciutadana van engegar, a
la primavera, un nou servei
d’ intercanvi de l l ibres.
Recordem que, amb aquest
servei , els ciutadans i
ciutadanes de Ll içà
d’Amunt poden oferir i
agafar l l ibres dels punts
d’ intercanvi , de forma fàci l i
gratuïta.
Aquest servei pretén
fomentar i d inamitzar la
lectura i alhora reuti l i tzar
l l ibres que ja hem llegit.
Si t’ha agradat un l l ibre i

vols compartir el plaer de
l legir-lo. . . Si vols donar a
conèixer un autor/a, uns
coneixements, uns
continguts. . . Vine als punts
d’ intercanvi de l l ibres!
Punts d’ intercanvi de l l ibres:
- Centres Cívics de Ca
l ’Artigues i de Palaudàries
- Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres
Ara hi trobaràs entre
d’altres:
El corazón helado.
Almudena Grandes
Corazón tan blanco. Javier
Marías
L’arqueòleg. Martí Gironel l
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TLA incorpora el codi QR

El codi QR permet amb un sol cl ic accedir a la secció de Transports
de Lliçà d'Amunt de la pàgina web municipal on hi ha tota la
informació necessària per fer ús del transport urbà.

L'Ajuntament ha incorporat
codis QR a l'exterior i a l'in-
terior dels autobusos urbans.
Properament, també ho farà
a les parades.
El codi QR permet atendre
les demandes d'informació
dels usuaris de forma fàcil i
ràpida, ja que amb un sol clic
s'accedeix a la secció de
Transports de Lliçà d'Amunt
de la pàgina web municipal
on hi ha tota la informació
necessària per fer ús del

Puja al Bus per La Marató de
TV3

Per sisè any consecutiu,
l’Ajuntament col·laborarà amb
La Marató de TV3, que se ce-
lebrarà el diumenge 16 de
desembre.
Des de la regidoria de
Transport Públic i Mobilitat es
portarà a terme la campanya
"Puja al Bus per La Marató de
TV3", amb la finalitat de
destinar a la vintena edició de
La Marató de TV3 la recaptació
que es faci entre les tres línies
urbanes de Transports de Lliçà
d’Amunt durant tota la jornada
del divendres 14 de desembre.
L’activitat és tan senzilla com
diu l’eslògan: Agafar el bus,
encara que només sigui per
pujar en una parada i baixar a
la següent; d’aquesta manera
ja s’haurà aportat quelcom a la
causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del Bus d’aquesta

jornada seran l’aportació
popular que Lliçà d’Amunt farà
a La Marató de TV3 d’enguany.
Aquest any, La Marató de TV3
es dedicarà al càncer, la causa
principal de mort de persones
entre els 35 i els 70 anys.
En els darrers deu anys les in-
vestigacions han avançat més
que en els trenta anys anteriors;
els resultats han estat especta-
culars i càncers que fa poc eren
mortals ara es poden controlar i
tractar amb teràpies eficaces.
En els propers anys, la recerca
serà decisiva per trobar nous
mètodes de prevenció, de di-
agnòstic, per conèixer millor el
comportament de les cèl·lules
malignes i per dissenyar teràpi-
es més contundents. Encara hi
ha molt per fer. Per això, amb
La Marató de TV3, tots tenim
l'oportunitat de plantar cara al
càncer.

El codi QR que enllaça amb Transports del web municipal

transport urbà.
La regidoria de Tranport Pú-
blic i Mobil itat de l'Ajunta-
ment vol aprofitar tot el
ventall d'aplicacions que ens
aporten les noves tecnologi-
es en general i els smartp-
hones o telèfons intel· l igents
en particular, cada dia més
estesos entre la població.
Qui disposi d'un d'aquests
telèfons, només ha de des-
carregar-se una aplicació de
lector de codis QR.

Diners recollits en la campanya Puja al Bus per La Marató de TV3

Tallers per fomentar l'ús del transport urbà

Dins de la Setmana de la Mobil itat Sostenible i Segura 201 2, Transports de Lliçà d'Amunt va realitzar tal lers per
fomentar l 'ús del transport públic adreçats a escolars i gent gran.

Un total de deu persones
van participar en el tal ler
"Amb tu, hi vaig segur!", que
Transports de Lliçà d'Amunt
va oferir, a principis d'octu-
bre, dins del marc de la
Setmana de la Mobil itat
Sostenible i Segura 201 2, a
les persones grans del mu-
nicipi.
El tal ler consta de dues

Gent gran participant en el taller "Amb tu, hi vaig segur!"

parts, una de teòrica i una
de pràctica, i té per objectiu
principal fomentar l 'ús del
transport urbà entre les
persones de més de 65
anys. Per això ofereix els
coneixements i les eines
necessàries perquè els
passatgers guanyin
autonomia i seguretat alhora
que viatgen de manera

confortable i segura. Els
objectius específics del
programa són:
- Promocionar l 'ús del
transport públic entre les
persones grans i fidel itzar-
los com a clients.
- Conscienciar al públic
objectiu dels beneficis i
avantatges ecològics,
econòmics, socials i de salut
que aporta l 'ús del transport
públic.
- Donar eines a les persones
grans perquè se sentin més
segures en l 'ús del transport
públic.
- Aconseguir que les
persones grans siguin
agents transmissors dels
beneficis i avantatges
d'uti l i tzar el transport públic.
- Formar als conductors de
transport públic per tal de
conscienciar-los de les
necessitats de les persones
grans pel que fa a la
seguretat en els trajectes.
- Fer conscient a la població
de les necessitats de les
persones grans en l 'ús del

Escolars en el taller "Tens el teu Bus"

transport públic.
Per altra banda, també en el
marc de la Setmana de la
Mobil itat Sostenible i Segura
201 2, del 24 al 28 d'octubre,
Transports de Lliçà d'Amunt
va oferir un tal ler anomenat
"Tens el teu Bus", on van
participar prop de 200 alum-
nes dels centres escolars del
municipi. En aquesta activi-

tat, inclosa dins del
Programa d'Activitats
Educatives (PAE), els
alumnes construeixen un
bus de cartró i real itzen jocs
d'educació per a la mobil itat
amb l'objectiu de donar-los a
conèixer formes de transport
alternatives al vehicle privat i
fomentar el transport urbà
de la nostra població.
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Senyalització del camí fluvial del Tenes

Aquest camí facil ita recórrer els diferents municipis pels quals passa
el riu Tenes en un trajecte proper al riu.

La Dipu tació de
Barcelona, mi tjançant la
Gerència de Serveis de
Turisme de l ’Àrea de
Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, ha
senyal i tzat el camí fluvial
del riu Tenes des de Sant
M iquel del Fai fi ns al
Besòs, arran d ’una
in iciativa de la
Mancomun i tat de la Val l
del Tenes i el Consorci de
Turisme del Val lès
Orien tal .
E l camí fluvial del Tenes
és una antiga aspi ració
dels mun icipis d ’aquesta
val l que es va concretar
en forma de projecte
gràcies al Consorci per a
la Defensa de la Conca
del riu Besòs i que la
Dipu tació de Barcelona ha

ajudat a transformar en
real i tat.
Aquest camí, que rel l i ga
camins existen ts, faci l i ta
recórrer d ’una manera
amable els d i ferents
mun icipis pels quals
passa el Tenes, en un
trajecte proper al riu , que
permet descobri r el
patrimon i natural , h istòric i
arqu i tectòn ic de la val l ,
fen t compatible cu l tu ra,
esport i natura.
A Ll içà d ’Amunt el traçat
del camí fluvial segueix
part del PR C-34, del
rieral : de nord a sud ,
en tra al terme mun icipal
des de Can Sabater de
Santa Eu làl ia de
Ronçana; continua per
Can Feu i se separa del
riu fins al camí de Can

Vinyeta; tomba cap a la
Torre del Pla i novament
s’encara cap al riu Tenes,
on continua pel marge
dret fins al carrer del
Tenes, on creua al marge
esquerre i atravessa el
Pinar de la Riera; d ’al l à
atravessa la carretera BV-
1 432 i continua pel camí
de la cooperativa agrícola
cap a la zona de Can
Montcau , on se separa un
centenar de metres del
riu , per tornar-h i i d i ri g i r-
se al bosc de Can Dunyó,
des d ’on se surt del terme
mun icipal cap a Ll içà de
Val l .
E l trajecte senyal i tzat té
28 qu i lòmetres i s’h i han
col • locat entre 65 i 70
senyals, dels quals 5, 3
qu i lòmetres i 20 senyals
corresponen al tram de
Ll içà d ’Amunt.

Traçat del camí fluvial del Tenes al seu pas per Lliçà d'Amunt

Per Nadal, reciclem
com cal!

Les festes de Nadal i Reis
són un moment entranyable
de trobades familiars i amb
amics en què es
consumeixen gran quantitat
de recursos, sobretot
aliments, energia i
embalatges.
També en aquest període
podem fer un esforç per
reduir l’impacte sobre el
nostre entorn, aplicant
mesures senzilles com:
- Comprar el menjar suficient i
evitar vaixelles d’un sol ús
- Utilitzar els contenidors de
recollida selectiva
- Fer regals no materials, útils
i solidaris: entrades al teatre,
activitats d’aventura, dinar en
un restaurant exòtic, un kit de
piles recarregables, artesania
de comerç just.. .
- No comprar joguines només
per satisfer el desig impulsiu

del nen o nena: sabem que
les deixaran d’utilitzar en
poques setmanes i acabaran
a les escombraries al cap
d’uns mesos
- No abusar de l’enllumenat
ni de la calefacció, regalar
electrodomèstics eficients,
etc.
Qui vulgui una informació
més àmplia pot consultar la
següent Guia de Nadal
Sostenible:
http://www.diba.cat/document
s/6381 0/508804/xarxasost-
pdf-NadalSostenible-pdf.pdf
Atès que la generació de
residus és molt important
durant aquestes dates,
sobretot els dies de Nadal,
Cap d’Any i Reis, s’ha previst
un reforç del servei de
recollida per poder gestionar
adequadament tots els
materials.

Període de crema de restes
vegetals
Recrdem que des del 1 6
d’octubre del 201 2 fins al 1 4
de març del 201 3 està
autoritzada la crema de
restes vegetals, sempre i
quan es faci comunicació
prèvia a l ’Ajuntament.
L’Ajuntament, per la seva
banda, informarà l’ interessat

de les condicions que s’han
de respectar per portar a
terme l’esmentada crema
(prohibició de cremar
residus, dimensions,
condicions meteorològiques,
etc.).
Més informació a l ’Ajunta-
ment: 93.841 .52.25
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Arrendament del bar del Camp de Futbol
L'Ajuntament treu a concurs l'arrendament del bar del Camp de Futbol.

L'Ajuntament treu a concurs
públic el l loguer del bar del
Camp de Futbol Municipal.
L'horari mínim d'obertura és
tots els dies i hores que hi
hagi activitats esportives. La
resta d'horari és l l iure amb
l'única condició del tanca-
ment a les 22 h com a mà-
xim.
El preu base de la l icitació
és de 300 euros/tmes, IVA
exclòs, a mil lorar a l 'alça.
La durada del contracte és
de 2 anys amb possibi l itat
de pròrroga.
Més informació: Ajuntament.
Presentació de sol· l icituds:
fins al 1 7 de desembre. Camp de Futbol Municipal

La pàgina web del comerç
local celebra un any

La tardor de l 'any passat
L'Ajuntament estrenava una
pàgina web del comerç local,
www. l lac.cat, administrada
per la regidoria de Promoció
econòmica.
Aquesta pàgina web pretén
ser la plataforma del comerç,
les empreses i els profes-
sionals de Lliçà d'Amunt.
Actualment, el web compta
amb informació de 207 acti-
vitats empresarials del muni-
cipi. La regidoria de
Promoció Econòmica va vol-
car-hi els registres públics
de comerços, de petites i
mitjanes empreses, i de pro-
fessionals. Properament, ho
farà amb el de grans empre-
ses.
Una vintena de comerços,
empreses i professional
s'han adherit a la plataforma,
la qual cosa els permet ad-
ministrar la seva pàgina: in-
troduir les seves dades,
col· locar-hi els seus produc-
tes, anunciar-hi ofertes i pro-

mocions, etc.
El pagament on-l ine i poste-
rior transport de productes a
domici l i per a totes aquelles
empreses registrades és el
proper repte, que actual-
ment està en estudi.
Per demanar l 'alta només
cal comunicar-ho a llac@ll i-
camunt.cat adjuntant les
dades de l'empresa. El ges-
tor remet a l 'usuari un petit
manual de com registrar-se.
Un cop fet el registre, l 'em-
presa ja pot gestionar direc-
tament la seva informació.
El site no té cap cost pels
anunciants.
Per altra banda, la regidoria
de Promoció Econòmia hi
publica notícies i actes d'a-
genda relacionats amb el
sector. A més, el web comp-
ta amb 11 9 correus electrò-
nics de les 207 activitats
empresarials registrades i,
periódicament, envia mai-
l ings d'interès per aquest
àmbit.

Calendari 201 3

El web municipal tanca l'any amb bons
resultats
A principis de 201 2, el web municipal www.llicamunt.cat va migrar a un
nou servidor amb un nou gestor de continguts que ha permès millorar
aquest mitjà i adequar-lo a les darreres novetats tecnològiques i legals.

Aquest any, l 'Ajuntament no
editarà cap calendari. Sabe-
dors que Càritas de la
Parròquia estava editant un
calendari per l 'any vinent per
tal de vendre'l i recoll ir
diners per al Banc d'Ali-
ments, l 'administració local
va decidir destinar els diners
de la partida del Calendari
201 3 directament a finançar
aquest projecte.
L'Ajuntament ha arribat a un
acord amb Càritas per fer-ne

un tiratge que permeti distri-
buir-lo gratuïtament a totes
les cases del municipi, com
cada any ha fet l 'Ajuntament
amb el calendari propi.
De tota manera, els diners
aportats per l 'administració
local, 3.000 euros, més la
publicitat aconseguida per
Càritas de comerços i em-
preses locals permetrà pa-
gar-ne l 'edició i destinar la
resta de diners al Banc d'A-
l iments.

El nombre de visites totals,
al tancament d’aquesta
edició, eren 76.355, de les
quals 48.530 es compten
com a visitants diferents.
Amb el nou gestor aquests
indicadors es mesuren de
manera més fiable, ja que
s’han depurat els criteris de
recompte el iminant visites
no reals procedents de
robots i indexadors.
Setembre és el mes amb
més visites registrades, un
total de 1 0.939, aquest fet
es repeteix en els anys

anteriors i es deu a la
informació consultada
durant els dies de la Festa
Major del municipi .
Continuant amb la
tendència d’anys anteriors,
en el 201 2 els tràmits
telemàtics han augmentat.
Des de gener a mitjans de
novembre, el nombre de
tràmits real i tzats han estat
372. La instància genèrica
continua essent el més
uti l i tzat per la ciutadania.
Des de la posada en marxa
del servei de tramitació

electrònica, l ’any 2007,
s’han fet un total de 1 .872
tràmits en línia.
Durant aquest any s’ha
potenciat el posicionament
del web i les xarxes socials,
que han estat un
complement informatiu
d’aquest mitjà, i han
permès obrir aquests
canals a la participació
ciutadana. A finals d’any la
pàgina Facebook de
l ’Ajuntament comptava amb
388 fans i el Twitter amb
1 51 seguidors.

La Policia,
al web
Coincidint amb el desè
aniversari del cos policial
de Lliçà d’Amunt, aquest
any es posa en marxa
una nova secció al web
municipal amb tota la
informació sobre la
Policia Local d’interès per
a la ciutadania. La nova
secció s’activarà durant el
mes de desembre i s’hi
podrà accedir des del
bloc del menú
Ajuntament o bé a través
d’una drecera directa a la
pàgina d’inici del web.
En aquest nou espai es
poden trobar les dades
de contacte de la Policia
Local, informació sobre
tràmits, consells en
matèria de seguretat i
altres recomanacions,
així com la informació
específica de totes les
àrees de treball.
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Homenatge a la gent gran de 90 anys

Com ja és habitual, l'Ajunta-
ment ret homenatge als lliça-
nencs i lliçanenques que
celebren 90 anys durant l'any
en curs.
Aquest any 2012 hi ha 21 per-
sones que celebren aquesta
onomàstica.
L'Alcalde, Ignasi Simón, i la re-
gidora de Benestar i Família, M.
Àngela Roca, els van convidar,
el passat 15 de novembre, a un
acte al Casal de la Gent Gran
on, acompanyats de familiars,
se'ls va lliurar una placa i se'ls
va oferir un berenar amb pastís
d'aniversari inclòs.

Recepció oficial a l'esportista
lliçanenc del Barça Nakata

L'Ajun tament va organ i t-
zar, el passat 7 de no-
vembre, una recepció
oficia l a l j ugador de fu tbol
sala del Barça Eric Martel ,
més conegut com Nakata,
que té la residència a
Ll içà d 'Amunt.
L'Alcalde, I gnasi Simón , i
e l reg idor d 'Esports, Juan
M iguel Valderrama, van
rebre el j ugador a l 'Ajun-
tament, on Nakata va sig-
nar el l l i bre d 'honor del
Consistori l ocal i se l i va
l l i u rar una placa honorífi-
ca.
L’Eric va in iciar la seva
trajectòria esportiva al
Club Futbol Sala Las
Palmas de Santa Coloma
de Gramenet, d ’on en
aquel la època era veí.
Més tard , va fi txar per la
secció de fu tbol sala del
RCD Espanyol on va
destacar com a gran
jugador. Quan aquest club
va el im inar aquesta sec-
ció, ara fa quatre anys,
l ’Eric va fi txar Futbol Club
Barcelona, on juga actual-
ment.
A l ’Eric Martel també se’ l
coneix amb el sobrenom

de “Nakata” . Així és com
l 'anomenen els seus
amics i els aficionats del
món del fu tbol sala.
Durant una temporada
l ’Eric va portar el mateix
pentinat que el j ugador
H idetosh i Nakata del
Bol ton Wanderers, equ ip
de la Premier League, i
de d iversos equ ips del
Calcio I tal ià.
Ara per ara, Nakata és
una de les joves
promeses del plan ter del
fu tbol sala del Barça, on
la temporada passada va
debutar amb el primer
equ ip i ara ja forma part
de la primera plan ti l l a .
La temporada anterior va
col · l aborar amb el seu
equ ip a aconsegu i r la
Ll i ga Nacional de Futbol
Sala, la Copa del Rei , e l
Campionat d ’Europa i la
Super Copa d ’Espanya.

Nakata amb el regidor d'Esports i l'AlcaldeT'agradaria
conèixer els
Reis Mags
d'Orient en
persona?

El dissabte 5 de gener, en la
seva visita al nostre municipi,
SM Els Reis Mags d’Orient
rebran a 10 nens o nenes de
Lliçà d’Amunt a l’Ajuntament. Si
vols ser un dels afortunats/des
has d’omplir una butlleta que
trobaràs a la Biblioteca Ca
l’Oliveres. El dia 21 de
desembre, entre totes les
butlletes rebudes, es farà un
sorteig i els 1 0 noms es
publicaran als mitjans de difusió
que disposa l’Ajuntament (web,
facebook i twitter).
Requeriments: Aquesta activitat
va dirigida a nens i nenes
d’entre 3 i 8 anys empadronats
al municipi de Lliçà d’Amunt.
Per a més informació pots
posar-te en contacte amb la
regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, bé trucant al
938607229, bé enviant un
correu electrònic a
cultura@llicamunt.cat.

Publicitat

Busquem patges reials

Si vols acompanyar al patge Anunciador i a SSMM
Els Reis Mags d 'Orien t en la seva visi ta a Ll içà
d 'Amunt, posa't en contacte amb la Reg idoria de
Cu l tu ra al 93 860 72 29 o envia'ns un correu a
cu l tu ra@l l i camunt. cat, abans del 1 4 de desembre.
Les places són l im i tades i les sol · l i ci tuds s'agafa-
ran per estricte ordre d ' i nscripció.

Requ isi ts:
- Ten i r en tre 1 2 i 1 6 anys
- Per acompanyar al Patge del Patge Anunciador:

- Ten i r d ispon ibi l i ta els d ies 2, 3 i 4 de ge-
ner
- Per acompanyar a S.M . Els Reis Mags

- Ten i r d ispon ibi l i tat el d ia 5 de gener
- Tenir ganes de passar-ho molt bé
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1 .- Aprovació provisional
de la Modificació d'Orde-
nances Fiscals per a l 'e-
xercici 201 3.
El Ple va aprovar provisio-
nalment la modificació de
les Ordenances fiscals per
a l 'exercici 201 3.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
expl icar que les darreres
dades de l 'Insti tut Nacional
d 'Estadística deien que
l 'IPC s'apujaria un 3,9%,
però que l 'equip de govern
calculava i confiava que
acabaria sent menys, del
3,5 o el 3,2 %.Per això, va
dir, la proposta global és
apl icar una pujada del 3%,
excepte en els impostos i
taxes que ja estan al mà-
xim. Segons l 'Alcalde,
aquest increment de l 'IPC
en els impostos i taxes és
necessari per recuperar
l ' increment de l 'IVA que
l 'Ajuntament ha hagut
d'assumir des de l 'estiu i
l ' increment d'alguns ser-
veis externs. Simón va
anomenar les ordenances
una per una i va exposar
els canvis que es proposa-
ven:
- IBI : L'Alcalde va expl icar
que estem en un procés
de revisió cadastral i que
s'ha abaixat el tipus de
gravàmen per tal que la
mitjana d'increment de l 'IBI
sigui del 3%. A més, en els
habitatges de protecció
oficial , els anys de bonifi-
cació del 50% passen de 3
a 4 des de la qual ificació
defin i tiva.
- Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica: No varia
perquè ja està al màxim,
però hi ha un afegitó en un
article a proposta de la Di-
putació que diu que, quan
no consti el domici l i en el
permís de circulació, la
competència és de l 'Ajun-
tament del domici l i fiscal
del vehicle.
- Impost de Construccions,
Instal · lacions i Obres:
Tampoc varia perquè ja
està al màxim, però es treu
un apartat d 'un article.
- Impost sobre l ' increment
del valor del terreny de na-
turalesa urbana: El coefici-
ent ja està al màxim. Hi ha
alguns canvis a proposta
de la Diputació com el re-
ferent a la protecció de
deutors hipotecaris sense
recursos.
- Impost d'Activi tats

Econòmiques: Ja està al
màxim.
- Taxa per expedició de
documents administratius:
S'apuja un 3%. Es crea
una tarifa per Certificat
d 'antiguitat i , motivat per
canvis en la normativa ur-
banística, es donen de
baixa dues tarifes (Ll icèn-
cia de primera ocupació i
Comunicat d'obres ex-
cempts de l l icència) i se'n
crea una altra de Comuni-
cat de primera ocupació.
- Taxa per la l l icència
d'autotaxi i al tres vehicles
de l loguer: S'apuja un 3%.
- Taxa per l l icències o la
comprovació d'activi tats
comunicades en matèria
d'urbanisme: es divideix
una quota en dues i , per
tant, h i haurà una quota
mínima de l iquidació per a
l l icència d'obra i una quota
mínima de l iquidació per a
comunicació prèvia.
- Taxa de cementiri muni-
cipal : No canvia.
- Taxa de recol l ida, tracta-
ment i el iminació d'escom-
braries i al tres residus
sòl ids urbans: S'apuja un
3%.
- Taxa per ocupació del
subsòl , el sòl i volada de la
via públ ica: No canvia.
- Taxa de manteniment,
neteja i conservació de la
xarxa de sanejament: S'a-
puja un 3%.
- Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció ad-
ministrativa en l 'activi tat
dels ciutadans i les em-
preses a través del sot-
metiment a prèvia
l l icència, comunicació prè-
via o declaració responsa-
ble i pels controls
posteriors a l ' in ici de les
activi tats: Ja s'ha modificat
aquest any i ara es modifi-
ca un quadre de quotes
tributàries.
- Taxa per l 'ocupació de
terrenys d'ús públ ic amb
mercaderies, material de
construcció, runes, tan-
ques, puntals, estíntols,
bastides i al tres instal · laci-
ons anàlogues: S'apuja un
3%.
- Taxa per aprofitament
especial del domini públ ic
local a favor d'empreses
explotadores de serveis de
subministrament d'interès
general (Telefonies i al-
tres): No canvia.
- Taxa per entrades de ve-

hicles a través de les vo-
reres i les reserves de la
via públ ica per a aparca-
ments, càrrega i descàrre-
ga de mercaderies de
qualsevol mena (guals):
S'apuja un 3% i es modifi-
ca un apartat d 'un article a
proposta de la Diputació.
- Taxa per la uti l i tzació de
l 'escut municipal : No can-
via.
- Taxa per serveis especi-
als de vigi lància i al tres
motivats per espectacles
públ ics i grans transports:
No canvia.
- Taxa per a la prestació
del servei de l 'escola bres-
sol (Escola Bressol Muni-
cipal Nova Espurna i
Escola Bressol Municipal
Palaudàries: quotes, men-
jador i activi tats): Les mo-
dificacions ja es van fer
per al curs 201 2-201 3.
- Taxa per a la prestació
dels serveis d'animals de
companyia i l l icència per a
la tinença d'animals perio-
l losos: La taxa per a la
concessió de la l l icència
s'apuja un 3%, però la ta-
xa per a la recol l ida d'ani-
mals a la via publ ica i la
taxa per a la identificació
d'animals mitjançant mi-
croxip s'abaixen en base
als costos del servei .
També s'el iminen concep-
tes perquè a la pràctica no
es donen.
- Ordenança general de
gestió, inspecció i recapta-
ció dels ingressos de dret
públ ic municipal : H i ha

canvia en l 'articulat a pro-
posta de la Diputació.
- Taxa per aprofitament es-
pecial del domini públ ic lo-
cal a favor de l 'empresa
transportista d'energia
elèctrica: No canvia.
El grup municipal d 'ERC
va dir que votaria en con-
tra de la proposta al · legant
que no hi ha res que justi-
fiqui cap augment tenint
en compte la contenció
pressupostària amb la
congelació i reducció de
serveis i costos; que el
cost de retorn de deute de
l 'any vinent serà simi lar al
d 'aquest any; i que el sou
dels contribuents no hi ha
expectatives que augmen-
ti . El grup municipal de
CiU, en la mateixa lín ia
que ERC, també es va po-
sicionar en contra.
El grup municipal d 'ICV-
EUiA, amb els mateixos
arguments, també va dir
que votaria en contra.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que l 'Ajuntament
de Ll içà d'Amunt serà dels
que augmentarà menys els
impostos i taxes. També va
dir que el pressupost del
201 3 seguirà la mateixa lí-
n ia de contenció, però que
els ajustos ja han arribat
gairebé al l ímit. Per això,
va dir, per poder mantenir
el pressupost equi l ibrat i
assumir, entre altres, la
pujada de l 'IVA, s'ha deci-
d it apl icar aquest 3% de
l 'IPC en alguns impostos i
taxes. Simón va afegir que

Ple extraordinari del 25 d'octubre

no suposa més de 20 eu-
ros per famíl ia a l 'any o
una mica més d'un euro al
mes.

PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ EN CONTRA
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA

2- Aprovació inicial de la
Modificació de l'Orde-
nança de Policia i Bon
Govern.
El Ple va aprovar in icial-
ment la modificació de
l 'Ordenança de Pol icia i
Bon Govern.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
expl icar que es tractava de
dues breus modificacions:
- adequar l 'article que fa
referència a les terrasses
dels bar a l 'ordenança cor-
responent, en referència a
l 'horari de tancament a les
1 2 de la nit.
- incorporar una falta per
desobediència a l 'autoritat,
ja que hi ha casos que no
se saben com tractar i cal
tipificar-los.
CiU va votar en contra
perquè, tot i estar d'acord
amb la primera modifica-
ció, no estava d'acord amb
la segona, ja que creia
que l 'argument hauria de
ser més concís.

PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ
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Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Portabella: 1 , 2 i 6 de desembre
Valeta: 8, 9 i 25 de desembre
Esplugas: 1 5 i 1 6 de desembre
Galceran: 22, 23 i 26 de desembre
Trul lols: 29 i 30 de desembre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius de 9 a
1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de
guàrdia i per a urgències, cal trucar a la Policia Local: 93 860
70 80

Desembre de 201 2

Rafa Espinar, millor triatleta de llarga
distància del Vallès Oriental

El triatleta de Lliçà d'Amunt estableix un nou récord comarcal
rebaixant la seva pròpia marca.

El triatleta de Ll içà d'Amunt
Rafa Espinar va debutar en
distància I ronman (3,8 km.
de natació, 1 80 km. de ci-
cl isme i 42 km. de marató)
a l 'edició del 2009 del Cha-
l lenge Calel la-Costes de
Barcelona, on va quedar a
dos minuts del récord co-
marcal que ostentava el tri-
atleta de Canovel les Xavier
Serrano.
Un any després, Espinar va

ser campió d'Espanya de
triatló de l larga distància en
el seu grup d'edat (35-39
anys).
El 201 1 va tornar a partici-
par al Chal lenge Calel la-
Costes de Barcelona i , en
aquesta ocasió, va aconse-
guir el récord comarcal amb
un temps de 9 h 22 m i 47
s.
El passat 30 de setembre,
l 'esportista l l içanenc va es-
tabl ir un nou récord comar-
cal rebaixant la seva pròpia
marca en 9 minuts i 6 se-
gons.
Aquesta temporada, el tri-
atleta ha participat en el
Campionat del Món de l lar-
ga distància on es va clas-
sificar en sisena posició del
seu grup d'edat, en el Tri-
atló de les Terres de l 'Ebre
on va aconseguir la novena
posició de la general i en el
Triatló Internacional de Ba-
laguer on va quedar en
quarta posició; les dues
darreres competicions per-

tanyen al circuit català de
l larga distància.
Rafa Espinar vol agrair al
Club BTT Concos, Dina
Rent, T-Bikes, Esclat, Fisi-
oteràpia La Roca i J .C. , així
com a famil iars i amics, el
seu suport i col · laboració.
Al mateix temps fa públ i-
ques les seves dades de
contacte per a qui vulgui
col · laborar amb el l : 61 5 1 41
51 7 / fafalet@gmail .com.

Mn. Ricard Casadesús, capellà
titular de la Parròquia

Mossèn Ricard Casa-
desús va ser nomenat
ofi ci a lmen t cape l l à ti tu l ar
de l a Parròqu i a de San t
J u l i à du ran t l a ce l ebraci ó
eucarísti ca de l passat 28
d 'octubre . La m i ssa va
comptar amb l 'ass i s tèn-
ci a de l b i sbe auxi l i ar
Sa l vador Cri s tau i de
l 'Al ca l de , I gnas i S imón .

Compra a Lliçà d'Amunt i ajudem a
compartir somriures

L’Associació de
comercian ts s ’ impl i ca
amb les persones més
necessi tades del nostre
mun icip i .
La sol i dari tat en aquest
moment és el nostre
pri ncipa l propòsi t.
E l s comerços adheri ts

s ’ han proposat
col • l aborar amb Càri tas
per aconsegu i r tan t
ambiciós propòsi t
“compartir somriure.”
L’Associació de
Comercian ts i Servei s de
Ll i çà d ’Amun t, desi tj a
col • l aborar de forma
acti va amb les famíl i es
més necessi tades del
nostre poble.
A parti r de l 3 de
Novembre, fi ns al 1 6 de
desembre, ti nd rem pun ts
de recol l i da en tots el
comerços i servei s
associats , a l a vostra
d i sposició.
El 22 de desembre es
celebrarà una festa
infantil, en l a qual no

Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Visita al Camp Nou

fa l tarà una bona
xocolatada i e l nostre
estimat Pare Noel , que
reparti rà caramels i
i l • l u s ions en tre el s nens i
nenes del poble.
S ’ i nsta l • l arà un in fl ab le
per el s més peti ts , que
el s h i permetrà d iverti r-se
i ser sol i dari s amb
aquel l s que més ho
necessi ti n .
L’accés serà gratu ït a
canvi de d iposi tar a la
nostra “caixa solidària”,
a l gun al imen t o jogu ina,
perquè tots el s nens
pugu in d i sfru tar de les
festes.

Associació de Comerci-
an ts

El passat dissabte 3 de
novembre els quatre equips
alevins del C.E. LLiçà d'Amunt
van disfrutar de la visita al Nou
Camp per veure el partit de la
Lliga BBVA entre el Barça i el
Celta. Els nois i noies van
sortir en autocar cap el camp
acompanyats dels seus
entrenadors i allà van gaudir,
invitats pel club esportiu i

gràcies a la col.laboracio de la
Penya Blaugrana Vall del Te-
nes, de l'espectacle de la
primera divisió nacional. Des-
prés de l'èxit de
l'esdeveniment, esperem que
aquesta sigui la primera d'un
seguit de visites amb la resta
del futbol base al Nou Camp.

Club Esportiu
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Grups Municipals

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 resumirles o
extractarles 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.

L’agrupació local del PSC estem
molt contents amb els nostres
companys regidors de
l’Ajuntament. La tasca
desenvolupada fins ara, amb
l’enorme dificultat que representa
governar en temps de crisi, la
podem considerar d’excel•lent.
La capacitat de saber ajustar les
despeses als menors ingressos,
amb una davallada de més del
20%, sense afectar els serveis
que s’estan oferint des de
l’Ajuntament, a excepció del bus
urbà del mes d’agost, que es
segueix oferint però amb menys
freqüències, és clar exemple de
capacitat i rigorositat en la gestió
pública d’aquests representants
polítics.
Però no estem contents
exclusivament per l’excel•lent
gestió econòmica, sinó també per
la seva gestió en conjunt, perquè,
tot i que els vents bufen en
contra, els nostres regidors han
estat capaços, amb imaginació i
l ideratge, i també, perquè no dir-
ho, amb l’ajuda del personal de
l’Ajuntament, de fer els canvis
interns i reorganitzatius
necessaris, que els ha permès no
exclusivament mantenir, sinó fins
i tot millorar alguns dels serveis
municipals que s’ofereixen des de
àrees de joventut, obres i serveis,
esports, participació ciutadana,
gent gran o ensenyament, entre
altres.
La imatge de paràlisi i de
retallades que estan donant altres
pobles veïns no es correspon, ni
de lluny, a la de Lliçà d’Amunt.
L’activitat de millores són
evidents: arranjament de voreres,
de claveguerams, d’asfalts,
d’estalvi energètic amb les
plaques solars al camp de futbol,
de noves inversions en
enllumenats públics a
Palaudàries, són clars exemples
de la capacitat d’aquest equip de
persones que ens governa el
poble, un grup d’homes i dones
amb capacitat de treball, amb les
idees clares, que tenen criteri,
que tenen objectius, que
estalvien per reinvertir-ho en el
poble, i que treballen
incansablement des de la
proximitat, amb humilitat i
escoltant a la gent.
Està bé que, en aquest temps
que corren tan moguts, encara hi
hagi gent honesta que cregui en
la gestió pública com instrument
de millora de la qualitat de vida
dels ciutadans i com element de
justícia i cohesió social. Ànims
companys, que per molts pals
partidistes que rebreu, ho esteu
fent molt bé!

Es curioso oír y leer a ciertos parti-
dos, que durante mucho tiempo han
permanecido en silencio, ahora ata-
car frontalmente las medidas que
está tomando el gobierno del PP, y
en concreto contra Mariano Rajoy.
De repente se han quedado sin me-
moria. El PP ataca brutalmente a
los trabajadores, a los derechos y al
estado del bienestar. Esto se lo he-
mos oído y leído a EUiA. Son osa-
dos pidiendo la dimisión de un
gobierno que sólo l leva 1 0 meses
en el gobierno.
Ahora el malo es Rajoy. ICV- EUiA
se olvidan que parte de la actual si-
tuación es fruto de la política
económica y social l levada a cabo
por el anterior gobierno de la Gene-
ral itat de Catalunya (tripartito) del
cual formaban parte del equipo de
gobierno.
Lo mismo podemos decir de su po-
sicionamiento con los bancos. Muc-
hos de ellos han estado en los
consejos de administración. Sabían
lo que pasaba y callaron. EUiA se
ilegitimó al permitir que cientos de
pequeños ahorradores ahora estén
en la más absoluta ruina. El los co-
laboraron sin tener en cuenta ni el
estado del bienestar ni a los traba-
jadores. Y no lo hicieron porque
nunca han creído en ellos.
Si hacemos un poco de historia ve-
mos que las cosas se repiten. No
nos vamos a remontar a los tiempos
de la I I República, un periodo en el
cual la situación política y social tu-
vo poco de democrática. Es más,
todos conocemos las consecuenci-
as que provocó esta falta democrá-
tica de unos partidos que se
jactaban de serlo. Ya en democra-
cia EUiA ha actuado a la contra. Si-
empre la derecha ha sido la mala
de la película. Tienen como meta
destruir todo lo que se construye
este bien o mal. No aportan soluci-
ones. Su único interés, bajo la ban-
dera de los trabajadores, es
demoler, sin tener en cuenta que
entre todos debemos crear la socie-
dad que les dejaremos a nuestros
hijos.
Es posible que las medidas del PP
no sean populares, pero son las ne-
cesarias en estos momentos. La
posición política de EUiA no deja de
ser hipócrita no sólo con los traba-
jadores, sino con la sociedad, pues
cuando tenían que haber hablado
callaron.
Digamos la verdad y no culpemos a
quien no tiene culpa. No distraiga-
mos la atención de lo que debe ser
el principal objetivo de todos los di-
rigentes políticos en este momento,
que es trabajar unidos para conse-
guir la recuperación económica y la
creación de puestos de trabajo.

En aquests dies PSC i PP hauran
aprovat una pujada general del 3%
de tots els impostos i taxes de
l’ajuntament.
Aquesta pujada no està justificada
per cap mil lora de serveis, o per
més subvencions a les entitats, o
més ajudes a les famíl ies. Tampoc
la justifiquen majors costos per
l ’ajuntament. L’ajuntament no ha de
tornar més diners als bancs que
l’any passat. No haurà de pagar
més diners als seus treballadors,
sinó que els hi manté el sou conge-
lat des de fa tres anys i retal lat un
5% des de fa dos anys. No contrac-
tarà nou personal, sinó que en des-
patxarà més en nom de l’estalvi.
Tampoc podran justificar la pujada
d’impostos amb la mil lora de ser-
veis. S’ha reduït el manteniment de
les zones verdes al mínim. S’han
canviat els horaris del pavelló per
estalviar en personal i s’han apujat
els preus. S’ha reduït al mínim el
bus el mes d’agost i no s’amplia
l ’horari. S’ha apujat el preu de l’Es-
cola Bressol i s’ha reduït l ’horari del
personal i de l ’escola. I paguem les
escombraries més cares de la co-
marca.
Tot aquest estalvi no ha servit per
reduir impostos, sinó que els apu-
gen un 3% de mitjana. Hi ha molts
pobles al nostre voltant que conge-
len o, fins i tot, redueixen els impos-
tos. Tothom pot entendre que
l’ajuntament necessita ajustar les
seves despeses en funció dels seus
ingressos. El que no es pot accep-
tar és que aquestes retal lades de
serveis no es corresponguin amb
una baixada dels impostos. Sobre-
tot quan ens diuen que l’any passat
els van sobrar diners.
L’ajuntament gasta la major part
dels seus diners en pagar al perso-
nal i tornar crèdits al banc. Aquestes
dues partides s’emporten 8,2 mil i-
ons d’euros, igual que l’any passat i
igual que l’any que ve. I no s’hi val a
parlar ni d’ increments d’IVA ni del
IPC: són partides que no noten les
pujades d’aquests factors.
Els que si que notem les pujades
dels impostos som els ciutadans de
Lliçà d’Amunt. Notem la pujada de
l’ IVA, i la inflació, per no parlar de
les rebaixes dels sous dels que te-
nim sort de tenir feina. Notem com
cada vegada més el nostre entorn
pateix la crisi . Amics, companys, fa-
mil iars, nosaltres mateixos veiem
com cada dia és més difíci l arribar a
final de mes. I tot i així l ’ajuntament
retal la serveis i apuja els impostos. I
encara hi ha qui es diu social ista i
està al govern municipal!

Després de més de quatre anys d’una
dura crisi, on ningú veu la llum del final del
túnel i les incerteses cada cop són més in-
quietants, hem tornat a batre un rècord en
la llista d’aturats aquest passat mes de no-
vembre amb més de 600.000 només a
Catalunya (molts de llarga durada).
Hem de continuar controlant la despesa
davant la incertesa que ens aportarà el fu-
tur més immediat. És evident que, en
aquest marc catastròfic, a ningú se li acu-
diria ofegarmés al ciutadans amb un aug-
ment d’impostos.
Això que sembla d’una evidencia flagrant,
l’equip de govern de Lliçà d’Amunt (PSC i
PP) va aprovar en passat Ple del dia 25
d’octubre un augment d’ aproximadament
un 3% lineal en la majoria de les ordenan-
ces fiscals.
La justificació per part de l’alcalde d’aquest
augment (encara que per sota del IPC) és
que l’Ajuntament no vol perdre pes
econòmic. Si aquesta ha de ser la raó, da-
vant de la negativa de CIU i de la resta del
partits de l’oposició, ens preguntem si go-
vernar en èpoques de crisi pujant els im-
postos per no perdre poder adquisitiu és
no tenir massa imaginació. Estant a l’opo-
sició se’ns acut un reguitzell de possibilitats
com perexemple abaixar-se el sou. En els
mitjans de comunicació local expliquen
que els funcionaris són un col·lectiu molt
castigat en les retallades i vostès, amb un
gest de solidaritat, volen renunciar a la pa-
ga extra de Nadal; no n’hi ha prou amb
una paga extra!. Els funcionaris, a part de
que no tindran paga extra de Nadal per llei,
i d’haver-los-hi retallat el sou amb anterio-
ritat, estan molt per sobre dels nivells de
solidaritat envers a vostès!
Sàpiguen que en la societat civil no només
hi ha polítics que cobren puntualment cada
mes, ni funcionaris. Existeix altre tipus de
gent: empresaris, assalariats, autònoms,
professionals, aturats de llarga durada...
que els hi agafa un atac de riure al sentir
de renunciar a la paga extra de Nadal.
Molta gent d’aquests col·lectius, tenen
veritables dificultats per pagar les nòmines
dels seus treballadors, que la paga extra
de Nadal és ciència ficció, que n’hi ha
molts que fa molts mesos no cobren i d’al-
tres que no tenen cap tipus de prestació. I
per aquests què fem?Apujar-los-hi els im-
postos?
Ara, tampoc és el moment de pagar pro-
meses electorals amb projectes d’obres
perengrandir equipaments municipals que
ja funcionen, potser que calgui espaiar-los
en el temps. De ben segur el usuaris en-
tendrien que aquests diners es destinessin
a ajudes a les famílies.
Avui a Lliçà hi ha més de cent famílies que
se’ls dóna suport des del Banc d’aliments,
ja és alguna cosa que la paga extra de
Nadal de l’equip de govern vagi destinada
en aquesta finalitat, però potser s’haurien
de replantejar l’import destinat a projectes
d’ajuts a altres països, no és que no s’ho
mereixin, però ara, la màxima solidaritat
municipal ha de recaure a la gent de po-
ble.
Vostès que són gent amb molts més re-
cursos que els partits de l’oposició, espe-
rem que trobin solucions per equilibrar
aquestes situacions que, encara que in-
justes, són les que ens toca viure.

Catalunya està patint una de les seves
pitjors situacions econòmiques i, per
tant, també socials dels últims anys,
agreujada per la presència d’un govern
de la dreta, el de CiU, que es defineix
per ser totalment insensible davant les
necessitats dels més vulnerables.
Així, en aquests 22 mesos de govern
d’ArturMas, Catalunya té:
- El nivell d’atur més elevat dels últims
anys. Hem arribat a un 22,8% de taxa
d’aturque afecta a 850.400 persones.
- Una xifra de desnonaments que
supera les vint famílies expulsades,
diàriament, de les seves llars per la
dictadura de la imposició i la falta de
diàleg.
- El nivell de pobresa afecta ja al 20%
de la població i, el que és més preocu-
pant encara, arriba fins al 23,7% de la
població infantil deixant els més febles
totalment desatesos i al precipici de
l’exclusió social.
- Hem patit 900 processos d’ERO en
aquests mesos. El que suposa que
moltes famílies s’han quedat sense
l’esperança de les sevesmans.
- Són ja 245.000 llars catalanes on cap
dels seus membres estan treballant,
és a dir, es troben en situació d’atur.
Davant d’aquesta situació, la única so-
lució que, fins ara, ha plantejat Artur
Mas és sortir a passejar la bandera
catalana. I, des d’EUiA i des de la coa-
lició ICV-EUiA, li hem de dir que NO.
Que nosaltres som els que defensem
tots els drets, no només uns. Som els
que defensem ara i hem defensat
sempre, el dret a decidir, però també
els drets socials, els drets laborals, els
drets de les persones més vulnerables
i el dret d’una economia al servei de les
persones i no al servei dels mercats.
Des d’ICV-EUiA tenim dubtes que CiU
vagi a defensar el dret democràtic a
decidir del poble català davant de l’es-
tat, però no tenim cap dubte que no
defensarà el dret, també democràtic
del poble, a decidir davant dels mer-
cats. Perquè ells formen part dels
interessos d’aquest mercat. El govern
Mas ha contribuït, sent còmplice amb
PP i PSOE, a les polítiques fiscals que
han escanyat al poble.
Al moment de la publicació d’aquest
article ja hauran passat les eleccions.
Des d’aquí volem agraïr els vots re-
buts, i refermar el nostre compromís
en la contínua lluita per la defensa dels
nostres drets socials.
Un comentari anecdòtic; El senyor
Amancio Ortega, propietari d’Inditex,
ha anunciat que donarà 20 milions
d’euros a Cáritas. Què es demostra i
queda clar amb això? Doncs que les
empreses i les persones amb més
poder econòmic, tenen capacitat de
pagar més impostos per requilibrar les
necessitats. És a dir, aquests 20 mili-
ons d’euros haurien d’haver estat re-
captats per l’estat per aplicar polítiques
educatives, sanitàries, socials, d’ocu-
pació, de formació o de serveis socials
a l’alçada de les necessitats de la po-
blació i amb tota la transparència pos-
sible.
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Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

El Banc del Temps, una nova entitat

Què és el Banc del
Temps?
El Banc de Temps és el
primer banc que funciona
sense diners.
En aquest banc únicament
es pot dipositar temps, que
es pot guanyar i intercanviar
amb els altres a través de la
prestació de serveis.
Aquest projecte promou
l'intercanvi gratuït de serveis
entre persones, fomentant

Aquests escrits 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. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 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 resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits 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.

Fira de
l'Escudella

Després de la represa d'a-
quest acte l 'any passat, Cà-
ritas torna a organitzar la
Fira de l 'Escudella. Tindrà
l loc el diumenge 2 de
desembre, al matí, a la
plaça de Catalunya.

Els organitzadors es troba-
ran a les 7 del matí per po-
sar l 'ol la al foc i començar a
introduir-hi els al iments ne-
cessaris per elaborar l 'escu-
del la.
Mentre s'estigui cuinant
l 'escudella, al voltant de l 'o-
l la es realitzaran activitats
diverses:
- De les 1 0 a les 1 4 h hi
haurà un inflable gratuït per
als nens i nenes.
- A les 1 0 h començarà una
activitat on es decorarà la
cara a tothom qui vulgui.
- A les 11 .30 h tindrà l loc una
ballada dels gegants del po-
ble.
- A les 1 2.30 h el Cor Cla-
verià oferirà una cantada de
nadales.
- I , a les 1 3.30 h començarà
el repartiment del caldo i la
carn d'ol la a un preu simbò-
l ic de 2,50 euros, que es
destinaran a la campanya
"Nadal per a tothom".
Com ja hem dit, aquest dia
també hi haurà recoll ida
d'al iment amb la mateixa fi-
nal itat.

Càritas

l 'oportunitat de conèixer i
confiar en els altres per tal
de resoldre necessitats de la
vida quotidiana.
El funcionament és molt
simple
Cada persona ofereix uns
serveis o activitats i, a canvi,
pot demanar serveis d'altres
socis i sòcies. Cada persona
adscrita disposa d'un l l istat
dels serveis que es poden
intercanviar i d'un talonari de
temps que uti l i tzarà en cada
moment que usi el seu
temps a favor d'una altra
persona.
Quins serveis es poden
intercanviar?
Al Banc de Temps els
serveis que s'intercanvien
els proposen els mateixos
socis. Per exemple, es
poden intercanviar serveis
puntuals com: practicar
idiomes, acompanyar gent

La Comissió de Festes a la Fira
de Nadal

Ciutadans, companys i
amics.
S’acosta el Nadal i una altra
vegada La Comissió de
Festes ens hem posat en
marxa per a demostrar que
la nostra societat és solidà-
ria fins a extrems insospi-
tats. Tal i com estan les
coses, durant la Fira de Na-
dal farem dos actes en els
que necessitem i esperem
tota la vostra col· laboració
d’una manera molt fàcil i úti l .
En primer l loc, organitzarem
les ja conegudes i espera-
des PANERES SOLIDÀRI-
ES DE NADAL i com ja
sabeu tota la recaptació es
donarà a LA MARATÓ de
TV3. Aquest any, el tema
ens ha afectat a tots d’una
manera o altra, el “Càncer”, i
és per això que volem ser
un pont entre tots vosaltres i
aquest acte solidari del nos-
tre país que ens fa sentir a
tots tan orgul losos.
Podreu trobar butl letes a la
venda ens diferents punts
del poble durant els dies
previs a la Fira de Nadal
però us aconsellem visitar-
nos durant la Fira i així co-
neixereu de primera mà tot
el què inclou la Panera. Se-
gur que us sorprendreu de
la quantitat de coses que les
botigues/empreses del nos-

tre poble i rodalies ens
aporten d’una manera des-
interessada.
El sorteig es farà diumenge
a la mateixa Fira de Nadal.
A més, el Tió Més Divertit
del Món ens tornarà a visitar
dissabte a la tarda. La cara
d’i l · lusió dels nens que hi
entren i dels pares que els
porten fa que estiguem tot
l ’any esperant el moment de
tornar a fer aquesta activitat.
Aquest any el Tió ha de ca-
gar més que mai i per això
l ’hem d’atipar força amb la
vostra col· laboració. Com a
novetat, enguany us dema-
nem que tots els nens i ne-
nes que vulguin entrar al Tió
portin algun producte co-
mestible : ol i , pasta, arròs,
l legums. . . que donarem al
BANC D’ALIMENTS.
Al blog de La Comissió
http: //www. lacomis-
sio.blogspot.com, hi troba-
reu tota la informació
possible relacionada amb
els col· laboradors d’aquest
acte i amb el contingut de
les paneres.
Si teniu qualsevol dubte o
suggeriment podeu contac-
tar a comissiol l ica-
munt@gmail .com
Des de la Comissió de Fes-
tes us encoratgem a partici-
par en qualsevol dels actes
en col· laboració amb la Ma-
rató de TV3 que durant
aquests dies es faran arreu
de Catalunya. És una mos-
tra de compromís ciutadà
del nostre país i de la soli-
daritat que desprenen
aquestes dates nadalen-
ques.
Gràcies per endavant per
l ’esforç que estem segurs
que fareu i Bones Festes.

Comissió de Festes

gran a comprar, reparacions
domèstiques, passejar
gossos, passar textos a
l 'ordinador, tasques de
jardineria, assessorament
laboral, etc.
Si voleu més informació
sobre el Banc del Temps
Poseu-vos en contacte amb
la secretaria del Banc de
Temps per algun d’aquests
tres mitjans:
- Venint a visitar-nos al
primer pis de l’Ateneu de
l’Al iança (c/ de l ’Al iança, 1 7)
en horari d’atenció al públic
de la secretaria, els di jous
de 1 8.00h a 20.00h
- Trucant per telèfon al
69711 8568 en el mateix
horari de secretaria.
- Per correu electrònic,
enviant-nos un missatge a
bdtl l icamunt@gmail .com

Banc del Temps

Nadal per a tothom

Càritas organitza, per tercer
any, la campanya "Nadal per
a tothom".
Qui vulgui col· laborar-hi pot
fer-ho portant al iments, en-
tre els dies 3 i 1 7 de
desembre, a diferents punts
del poble: centres cívics, lo-
cals socials, escoles, edificis
municipals i a la Parròquia.
A més, el diumenge 2 de
desembre, al matí, a la
plaça de Catalunya, en el
marc de la Fira de l 'Escude-
l la, hi haurà caixes on també
es podran dipositar al iments
en general o propis del Na-
dal i es repartirà caldo i carn
d'ol la a un preu simbòlic de
2,50 euros.
La Fira de Nadal, que tindrà
l loc el cap de setmana del
1 5 i 1 6 de desembre, durant
tot el dia, al l larg dels carrers
de l 'Al iança i de Foch i Tor-
res, tambés serà un altre
punt per a la recoll ida d'al i-
ments.

També s'ha obert un número
de compte per a donatius:
201 3 0222 26 0201 226024.
Tots els diners que es recu-
l l in es destinaran a la com-
pra d'al iments per a les
famíl ies del poble més ne-
cessitades, a les quals
també es faran arribar els
al iments recoll its.



Telèfons Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
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 1 0
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 Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
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 1 0
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 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 1 3 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 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

Xerrada per a pares i
mares
Dissabte 1 de desembre
Xerrada "Estimats Reis Mags. . .
vul l molts contes!" A càrrec de
Ruth Coderch. Xerrada adreça-
da a pares i mares en que es
donarà una pinzel lada a la im-
portància de la lectura i es
mostraran recomanacions de
l l ibres per edats (fins a 1 4
anys).
Hora: 1 1 h

Espai de joc a la Biblio-
teca!
Dimecres 2, dijous 3 i di-
vendres 4 de desembre
Jocs educatius entorn el l len-
guatge i el foment de la lectu-
ra. Jocs cooperatius, Adreçat a
infants a partir de 2 anys,
acompanyats d'un o més
adults.
Hora: a partir de les 1 6 h

La literatura i els con-
tes en els primers anys
de vida
Dissabte 1 5 de desembre
"Aka i Midori" a càrrec de Plan-
sicols. Adreçat a pares i mares
amb infants de 0 a 3
anys.L'Aka i la Midori sempre
que es troben se saluden amb
un kon'nichiwa, fan una re-
verència i comencen a jugar.
Ooooh! L'Aka i la Modori se
sorprenen amb les formes i els

colors dels ll ibres del seu amic
Katsumi. Uuuuu! Tot és Ooo-
oh, to tés Uuuuu! fins que.. .
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir del 3 de desem-
bre a la biblioteca. Places limi-
tades.

Taller creatiu
Dimarts 1 8 de desembre
"Taller de Nadal". Farem un
porta espelmes per la taula de
Nadal. Adreçat a infants a par-
tir de 4 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia. Places limitades.

Taller d'hivern per de-
corar la llar
Dimarts 1 8 de desembre
Elaborarem espelmes i treba-
llarem llana cardada aconse-
guint detalls decoratius per a
la llar. A càrrec de Laia Aguilà.
Adreçat a adults.
Hora: 1 8 h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia. Places limitades.

Hora del conte
Dijous 20 de desembre
"Nadalim, nadalam" a càrrec
de Santi Rovira. Un especta-
cle de contes amb objectes,
música i animació adreçat a
públic familiar.
Hora: 1 7.30 h

Exposició de fotografies
Fins al 31 de desembre
"Imatges de tardor" a càrrec de
Valentí Grau, fotògraf aficionat
de Lliçà d'Amunt.
Lloc: sala gran del Casal de la
Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Sortida al teatre
Diumenge 2 de desembre
"La famil ia irreal, el musical" a
càrrec de Minoria Absoluta i
Dagoll Dagom.
Hora de sortida: 1 6 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 45 euros (inclou l 'entrada
i l 'autocar)
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran
Organitza: Associació del Ca-
sal d’Avis

Sortida a Figueres i
Platja d'Aro
Dissabte 1 5 de desembre
Inclou esmorzar, visita guiada
al Castel l de Sant Ferran, dinar
a Platja d'Aro i bal l de nadal
amb música en directe.

Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 54 euros
Inscripcions: Casal de la
Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Botxes
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Ca-
sal d’Avis

Ball de saló
Divendres 7, 1 4, 21 i 28
de desembre
Hora: 1 6.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Bingo
Dissabtes 8, 1 5, 22 i 29
de desembre
Hora: 1 7 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació del
Casal d’Avis

Festa d'inauguració de
l'Espai Jove El Galliner a
la Biblioteca Ca l'Olive-
ras
Dissabte 1 de desembre
Hora: a partir de les 1 8 h

Gimcana dels 5 sentits
Dilluns 3 de desembre
Hora: 1 6.30 h

Taller de sexualitat
Dimarts 4 de desembre
Envia la teva consulta a elga-
lliner@llicamunt.cat
Hora: 1 6.30 h

Taller de pintar una sa-
marreta sobre els drets
humans
Dilluns 10 de desembre
Hora: 1 6.30 h
Preu: samarreta gratuïta per a
nous alumnes; 3 euros si ja s'ha
fet el taller alguna altra vegada.

Campanya cap nen i ne-
na sense regal
Dimarts 11 i djous 12 de
desembre
Hora: 1 6.30 h

Xerrada sobre voluntariat

Divendres 14 de desem-
bre
Hora: 1 7 h
Inscripció: cal inscripció prèvi-
a

Taller de decoupage
Dilluns 17 de desembre

Torneig de Play 3
Dimarts 1 8 de desembre
Inscripció: el mateix dia de 1 6
h a 1 8 h

Taller de galetes nada-
lenques
Dijous 20 de desembre
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvi-
a

Taller Posa't guap@
Divendres 21 de desem-
bre
Hora: 1 6.30 h
Inscripció: cal inscripció prèvi-
a

Recorda que...
- El dia 7 estarem tancats per
pont.
- el 28, 29 i 30 ens trobaràs al
Parc Infantil i Juvenil de Na-
dal, al Pavelló d'Esports.

Paella per a socis
Dissabte 1 de desembre
Hora:1 4 h
Lloc: local social de Can Farell
Preu: 5 euros
Organitza: A.V. Can Farell

Intercanvi de Gitanes
Dissabte 15 de desembre
Intercanvi de la Colla de Gitanes de
Lliçà d'Amunt amb grups folckòrics
de l'Alcora i de Castelldefels.
Programació:
1 7 h: trobada a la plaça de Catalu-
nya; cercavila pels carrers de la Fi-
ra de Nadal; 1 8 h: exhibició de balls
a l'ateneu l'Aliança
Organitza: Ball de Gitanes

Sortida matinal
Diumenge16 de desembre
Sortida matinal a Guanta.
Hora de sortida:7.45 h
Lloc de sortida: aparcament del
costat de l'Ajuntament
Organitza: UEC Vall del Tenesl

Espectacle infantil
Diumenge 16 de desembre
Espectacle: Torna enrera. Compa-

nyia: La Palpuda. En Geroni i la
Pepita són un parell de xafar-
ders que no poden parar mai
quiets. Curiosos, tendres i carre-
gats d'innocència.
Hora: 1 2 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Preu: nens i socis: 3 euros;
adults: 5 euros
Més informació: www.ateneu-
lalianca.org
Organitza: ateneu L'Aliança

Concert coral de Nadal
Dissabte 22 de desembre
Hora: 21 h
Lloc: església de Sant Julià
Organitza: Coral l'Aliança

Quinto de Nadal
Dimarts 25 de desembre
Hora:1 8.30 h
Lloc:ateneu l'Aliança
Organitza: Grup d'Esplai

Festa de Cap d'Any
Dilluns 31 de desembre
Lloc:ateneu l'Aliança
Més informació: www.ateneu-
lalianca.org
Organitza: ateneu l'Aliança

Casal de la Gent Gran

Espai Jove El Galliner

Biblioteca Ca l'Oliveres

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.

Organitza: AjuntamentOrganitza: Ajuntament

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.




