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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
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Editorial
Ja ha entrat per registre al nostre Ajuntament, a fi d'atorgar-los la corresponent llicència
municipal d’obres, un dels grans projectes per a construir a la zona industrial de Can
Montcau, la nova nau de l'empresa multinacional Biokit. Properament està previst que
també se sol·liciti per part de Mango la corresponent llicència municipal d'obres i d'activitats. Unes macro obres que s’iniciaran a la tardor i amb una previsió de què, a mitjans
de l’any 201 5, estiguin acabades i puguin començar a produir, a treballar a ple
rendiment.
Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

I aquesta és una gran notícia per al nostre poble, sempre i quan siguem capaços, a
nivell local, de treure-li el màxim suc possible de llocs de treball directes i indirectes pels
nostres ciutadans, per poder fer formació professional reglada lligada a aquestes
empreses i aconseguir ser pol d’atracció per al nostre sector comercial i de serveis.
Aquesta tasca és prioritària i és per això que estem posant el màxim d’esforços humans
per arribar a acords amb ambdues empreses i altres agents implicats.
Des de l’àrea de promoció econòmica, en coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament,
s’està fent una aposta molt clara per ajudar a reactivar el teixit productiu del nostre poble
amb promocions comercials de productes o mitjançant fires, organitzant jornades com la
de Networking amb l’objectiu d’aconseguir contactes entre empresaris, arribant a acords
amb els comerços per a projectes com el de “Tu ho vals, infant!” o simplement comprant
o contractant a empresaris del poble.
Aprofito aquestes línies per fer una crida a tota la ciutadania per a que el dia 21 de juliol
participi massivament i activament a l’Aplec de Santa Justa, volem que sigui una festa
lúdica reivindicativa molt especial en defensa de la titularitat eclesiàstica i, per tant, del
poble, d’aquesta meravellosa ermita romànica del segle XI i XII. Salvem Santa Justa.

Enquesta ciutadana
Participa a les festes de barri?
Durant l'estiu tenen lloc les diferents festes de barri del municipi. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanecs i lliçanenques participen en les activitats que
s'hi organitzen.
El resultat ha estat que, de les 1 3 persones que ha participat a
l'enquesta, un 54% ha respost afirmativament i un 46% ha dit
que no; l'opció No ho sap/No contesta no l'ha seleccionada
ningú.
*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i
en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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Reparació i millora de la xarxa de
clavegueram del carrer de Francesc Macià
L'Ajuntament repara, amb caràcter d'urgència, un tram de la xarxa de
clavegueram del carrer de Francesc Macià.

A finals de maig, el carrer
de Francesc Macià es va
tallar al trànsit. El motiu
eren les obres de reparació
i millora de la xarxa de clavegueram.
Durant els treballs de connexió d'una canonada d'una finca a la xarxa de
clavegueram del carrer es
va constatar el mal estat de
la canonada principal. Per
això, després de comprovar-ne els desperfectes, es
va decidir, de manera urgent, canviar uns 1 70 metres de la canonada
principal d'aigües residuals.
A més, per tal de millorar la
xarxa de clavegueram d'aquesta zona, la canonada
substituta té un diàmetre
més gran que l'anterior.
També es va aprofitar per
construir tres pous de registre més.
Aquestes obres es van adjudicar,
amb
caràcter

Finalitzen les obres de
reforma de la Piscina
Les obres de reforma de la
Piscina Municipal, situada al
Parc Esportiu del Tenes, van
finalitzar a principis de juny.
Les obres han consistir a
crear un nou vas a la piscina
gran dins de l'existent, d'unes
mides molt similars a les anteriors, de 25 metres de longitud per 1 2 metres
d'amplada, i una nova fondària, d'una mitjana d'1 ,35 metres, la qual cosa permet

tocar de peus a terra en tota
la superfície i, per tant, un
millor aprofitament de la piscina per realitzar tota mena
d'activitats.
A més, s'han renovat les canonades d'impulsió d'aigua i
les juntes dels nínxols dels
focus de la piscina, i altres
elements malmesos.
També s'ha aprofitat per reparar la superficie de la piscina petita.

Obres del carrer de Francesc Macià

d'urgència, a l'empresa Nonius Grup per un import de
26.053,09 euros, per ser
l'oferta més avantatjosa
d'entre les rebudes.
Un cop acabades aquestes
obres, l'Ajuntament es
planteja fer-ne una segona
fase per tal de substituir la
resta de la canonada d'a-

quest carrer per una altra
de diàmetre més gran.
Fins a la finalització de les
obres, el carrer de Francesc Macià va estar tallat al
trànsit. L'alternativa a
aquesta via, molt transitada
per entrar i sortir dels barris, va ser la variant del
Camí de la Serra.

Biokit demana llicència municipal
d'obres per construir a Can Montcau

L'Ajuntament rep una sol·licitud de llicència municipal d'obres de Biokit
per construir la nova nau a la zona industrial de Can Montcau.

L'empresa multinacional Biokit va sol·licitar, a finals de
maig, la llicència municipal
d'obres per començar a
construir la nova nau al polígon industrial de Can Montcau.
L'Ajuntament també té previst que, properament, l'empresa multinacional Mango
sol·liciti la corresponent
llicència d'obres i activitats.
Segons l'Alcalde, les obres
de construcció de les naus
de Biokit i Mango a la zona
industrial de Can Montcau
s'iniciaran a la tardor i les
previsions apunten que, a
mitjans de l'any 201 5, estiguin acabades i puguin començar a produir.

Panoràmica de l'estat actual del polígon industrial Can Montcau

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.
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Nits a la Piscina

La Piscina Municipal obrirà les nits de divendres de juliol i la regidoria de
Joventut hi organitzarà activitats lúdiques.

Durant el mes de juliol, els
divendres, de les 9 del vespre a la 1 de la matinada, la
Piscina Municipal restarà
oberta per a les persones
que vulguin refrescar-se i
gaudir de les activitats que
hi organitzarà la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament.
El preu d'aquesta activitat és
d'1 euro per als socis i sòcies de l'Espai Jove El Galliner i per als abonats i
abonades a la Piscina Municipal (cal acreditar-ho); per
a la resta de públic el preu
és de 2 euros. Un cop
superat l'aforament del recinte, no es permetrà l'entrada de cap persona fins
que ho determini el personal
de control d'accés.
Les persones menors de 1 4
anys hauran d'anar acompanyades d'una persona
adulta i portar complimentat
el full d'acompanyament
que trobaran a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de
l'Ajuntament, a l'Espai Jove
El Galliner, al Pavelló d'Esports, als Centres Cívics de
Palaudàries i Ca l'Artigues,
al web municipal i al bloc del
Galliner.
Les persones majors de 1 4
anys només cal que portin el
DNI.

Una delegació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya va visitar Lliçà
d'Amunt el passat 1 3 de
juny i es va instal·lar durant
tot el matí al Casal de la
Gent Gran per atendre els
ciutadans i ciutadanes del
poble i rodalies. Aquesta és
una pràctica que es fa per
tots els pobles de Catalunya
amb l'objectiu d'apropar el
servei a la ciutadania.
La visita es va anunciar mitjançant una carta enviada a
totes les llars del municipi.
L'oficina del Síndic va rebre
deu visites de persones del
poble que van presentar
quatre queixes i van planteCal dir que no es podran
consumir begudes alcohòliques dins del recinte, ni
menjar ni beure a la gespa,

només a la zona del bar. A
més, s'hauran de seguir
sempre totes les indicacions
dels socorrristes.

Vuit detinguts com a pressuptes autors
de tres robatoris al municipi
La col·laboració ciutadana va ser primordial perquè la Policia Local
pogués detenir els pressuptes autors de tres robatoris al municipi.
A principis de juny, la Policia
Local va dur a terme tres
actuacions que van permetre la detenció dels pressumptes autors d'un robatori
amb força al Bar El Centre,
un altre en un domicili del
passeig de Sant Valerià de
Can Lledó i un tercer en un
domicili del carrer de Frederic Marès de Ca l'Esteper.
En els tres caos, la col·laboració ciutadana va ser primordial.
La matinada de l'1 de juny
es va produir un robatori
amb força al Bar El Centre
que es va saldar amb la
detenció dels presumptes
quatre autors. L’actuació
policial es va iniciar al rebre
un avís d’una persona
anònima que va veure unes
persones donant cops a la
porta d’accés a l’establiment
així com la fugida dels
autors amb un vehicle. De
manera immediata, una
dotació de la Policia Local
es va desplaçar fins al lloc

L'oficina del Síndic atén a
Lliçà d'Amunt

dels fets i una segona va
iniciar la recerca del vehicle
emprat en la fugida. Finalment, es va poder localitzar
el vehicle i se'n va iniciar el
seguiment fins a la detenció
al municipi de Granollers.
Per altra banda, durant el
matí del 5 de juny, l’OAC de
la Policia Local va rebre un
avís anònim que informava
que dues persones estaven
saltant la tanca perimetral
d’un habitatge de Can
Lledó. A la comunicació
també es va facilitar la
descripció física i la
indumentària
de
les
persones. Immediatament,
es van desplaçar fins a la
zona totes les dotacions
disponibles de la policia i es
va donar avís a la resta de
cossos de policia de l’entorn
i a Mossos d’Esquadra per
tal de poder localitzar els
autors.
Finalment,
la
dotació policial local va
localitzar les persones que
concordaven
amb
la

descripció
física
dels
presumptes autors i es va
procedir a la detenció
conjuntament amb Mossos
d’Esquadra.
I, la tarda del 7 de juny,
l'OAC de la Policia Local
també va rebre un avís on
s'informava que unes persones havien saltat la tancar
d'un domicili de Ca l'Esteper
i que posteriorment havien
fugit amb un vehicle. Amb la
descripció aportada del vehicle, les dotacions de servei de la policia van iniciar la
recerca dels autors. Van
identificar el vehicle i, després de comprovar l'existència
de
material
pressumptament sostret del
domicili, es va procedir a la
detenció de dues persones.
Segons la Policia Local,
l’eficàcia policial en les tres
actuacions va ser fruit, tant
de la professionalitat dels
agents de servei com,
essencialment, gràcies a la
col·laboració ciutadana.

jar sis consultes relacionades amb consum (electricitat
i telefonia), serveis socials,
urbanisme, temes privats i
sorolls, entre altres.
El Síndic té la funció
d'atendre les queixes de
totes les persones que es
troben
desemparades
davant l'actuació o la manca
d'actuació
de
les
administracions. Vetlla pel
bon
funcionament
de
l'Administració
de
la
Generalitat i dels ens locals
de Catalunya, com ara els
ajuntaments, les diputacions
o els consells comarcals.
Per tant, actua com a
supervisor i col·laborador de
l'Administració
catalana,
amb l'objectiu d'ajudar a
millorar-ne el funcionament.
A més de treballar amb les
administracions, el Síndic
comença a actuar també en
la supervisió de les
empreses privades que
presten serveis d'interès
públic, com ara la llum, la
telefonia, l'aigua, el gas, el
servei postal, etc.

Horari de l'OMIC
L'Oficina
Municipal
d'Informació a les persones
Consumidores (OMIC) és
un servei que l'Ajuntament
ofereix gratuïtament i que
informa i assessora els ciutadans i ciutadanes de Lliçà
d'Amunt
sobre
com
defensar i exercir els seus
drets en temes de consum
(només atén reclamacions
de particulars contra empreses privades).
L'OMIC està situada a
l'edifici de l'Ajuntament, a
l'espai de l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà (OAC).
L'horari d'atenció al públic
és els dilluns i els dijous, de
de 1 6h a 1 8h, en hores
concertades; i, del 1 7 de
juny al 9 de setembre
(menys a l'agost, que està

tancada), els dilluns i els
dijous, de les 9h a les 1 2h.
Cal demanar cita prèvia a
través del telèfon de l'Ajuntament (93 841 52 25) o el
correu electrònic omic@llicamunt.cat.

Horari d'estiu de l'OAC

Des del passat 1 7 de juny i fins
al 1 2 de setembre, l'horari de
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament és de les 8h a les

1 4h. A partir del 1 2 de setembre tornarà a obrir també les
tardes de dilluns i dijous de les
1 6h a les 1 9h.
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Premis als millors esportistes de l'any

La Festa de l'Esports atorga a Ismael Ortega Escobar i Ainoa Rull
Valdivieso els premis al millor i la millor esportista de l'any i distingeix
Miguel Cañas García per la seva trajectòria esportiva.
En el marc de la Festa de
l'Esport, va tenir lloc el lliurament de premis de l'esport
lliçanenc. La regidoria d'Esports de l'Ajuntament va fer
lliurament de distincions i
premis a aquells esportistes
que han aconseguit èxits
durant aquesta temporada.
Els premis més esperats,
però, van ser els de millors
esportistes de l'any, que van
recaure en Ismael Ortega
Escobar, del Shoryn Ryu Karate, per haver assolit el
Campionat de Catalunya oficial de Kumite Sots 21 de
Kyokushinkay, i Ainoa Rull
Valldivieso, del Club Patí
Lliçà d'Amunt, per haver
quedat finalista als Campionats d'Interclubs, per haver
aconseguit l'últim examen per
arribar a Categories i pel
vuitè lloc a la final del Trofeu
Barcelona en la categoria
Cadet. També s'atorga una
distinció honorífica per la
trajectòria esportiva d'una
personalitat del municipi, que
enguany va recaure en Miguel Cañas García, entrenador, delegat i col·laborador
del Club Futbol Sala des dels
seus inicis.
La Festa de l'Esport es va
celebrar el passat 9 de juny al
Pavelló d'Esports. Aquesta
festa substituïa la Nit de
l'Esport, que es va haver de
suspendre
per motius
econòmics, però en va mantenir l'essència com a acte
festiu de trobada, promoció i
reconeixement
dels
esportistes i les entitats
esportives locals.
El nou format va ser més
atractiu per a les famílies i la
canalla. A banda d'incloure el
reconeixement als mèrits
esportius assolits per les
entitats esportives i els
esportistes locals, la Festa de
l'Esport va comptar amb un
complet programa d'activitats.
La jornada esportiva festiva
va començar amb el Festival
de cloenda de les activitats
esportives del Pavelló d'Esports. Els grups de Jazz,
Batuka, Gent Gran i altres
activitats dirigides del Gimnàs
del Pavelló d'Esports van realitzar exhibicions de les
activitats que han treballat
durant la temporada.
Al migdia, a iniciativa de l'entitat esportiva Shoryn Ryu
Karate, es van preparar dues
paelles, que es van repartir
gratuïtament a unes 1 50 persones.
A més, durant tota la jornada,
a la pista exterior del Pavelló
d'Esports, també hi havia
instal·lats estands de cada
entitat
esportiva
amb

Finalització de les lligues de
botxes i futbol sala
Les lligues de botxes i futbol
sala que organitza la regidoria d'Esports de l'Ajuntament
van finalitzar el passat mes
d'abril. Aquestes lligues estan
formades per diferents
equips, la majoria de Lliçà
d'Amunt, i juguen tots els
equips a doble volta.
Els guanyadors d'aquesta
temporada 201 2-201 3 han
estat els següents:

Botxes:

1 r classificat: Ros Pineda de
Lliçà d’Amunt
2n classificat: Ca l’Artigues
de Lliçà d’Amunt
3r classificat: Can Marquès
de Sta. Eulàlia de Ronçana

Futbol Sala:

1 r classificat: Ca l’Esteper de
Lliçà d’Amunt
2n classificat: Las Marias de
Lliçà d’Amunt
3r classificat: Font del Bou de
Bigues i Riells

Ismael Ortega Escobar, millor esportista

Ainoa Rull Valdivieso, millor esportista
Equip de Ros Pineda de Lliçà d'Amunt, campions de Botxes

Miguel Cañas García, premi honorífic

Equip de Ca l'Esteper de Lliçà d'Amunt, campions de Futbol Sala

Horari d'estiu del CAP
Palaudàries
Festival de cloenda de les activitats esportives del Pavelló

l'objectiu de donar a conèixer
les activitats que organitzen.
L'actuació del grup de ball
Starlets, després del lliurament dels premis de l'esport
lliçanenc, va cloure la jornada.
En el web municipal trobareu
el llistat de totes les entitats

esportives i els i les esportistes locals premiats.

El CAP Palaudàries tancarà
de l'1 d'agost al 8 de setembre. I, des del 22 fins al 31

de juliol i des del 9 fins al 1 5
de setembre, només obrirà
els matins.

Juliol-agost de 201 3
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L'escola Sant Baldiri podria tornar a oferir Visites escolars a
l'Ajuntament
una línia de P3 per al curs 201 4-1 5

Els Serveis Territorials d'Ensenyament contemplaran la possibilitat de
tornar a oferir places de P3 a l'escola Sant Baldiri.
L’alcalde i la regidora
d’Educació, acompanyats per
la direcció de l’escola Sant
Baldiri, l’AMPA i els partits
polítics amb representació
municipal, van tenir una reunió, el passat 30 de maig, amb
els Serveis Territorials d'Ensenyament
Maresme-Vallès
Oriental per tractar el tema del
tancament de l’escola Sant
Baldiri.
En aquesta reunió, el director
dels Serveis Territorials es va
comprometre, verbalment, a
contemplar la possibilitat
d'oferir places de P3 per al

curs 201 4-1 5 a l’escola Sant
Baldiri.
Segons el mateix director, tot i
haver-se aprovat al Parlament
de Catalunya, és inviable de

mantenir la línia de P3 per
aquest curs 201 3-1 4, ja que
tècnicament no es poden fer
modificacions un cop finalitzat
el període de preinscripcions.

Amb grups mixtos, s'admeten totes les
demandes de cada escola bressol

Els Serveis Territorials d'Ensenyament han accedit a fer grups mixtos a
les escoles bressol municipals i, així, donar cabuda a tots els preinscrits
a cada escola, d'edats compreses entre els 0 fins als 3 anys.
Després del període de
preinscripcions, les escoles
bressol municipals de Palaudàries i Nova Espurna
preveun acollir un total de 1 46
alumnes. Depenent de l'edat
dels infants, les aules tenen
una ràtio d'alumnes mínima i
màxima determinada. Les
previsions indiquen que en
algunes aules no s'arribaria a
la ràtio d'alumnes mínima i en
altres se superaria la màxima.
Per tal que les dues escoles
bressol municipals puguin
absorbir tota la demanda, de
totes les franges d'edat, de 0
fins a 3 anys, l'Ajuntament va
fer una proposta de creació
de grups mixtos als Serveis
Territorials d'Ensenyament

Publicitat

Maresme-Vallès Oriental, els
quals han acceptat la solució.
Així, doncs, per al proper curs
201 3-201 4, l'Escola Bressol
Municipal Palaudàries acollirà
70 alumnes i comptarà amb
cinc aules, dues de les quals
seran mixtes: hi haurà un
grup mixt amb alumnes lactants i d'1 a 2 anys (8 alumnes) i un altre grup mixt amb
alumnes d'1 a 2 anys i de 2 a
3 anys (1 3 alumnes). Les tres
aules restants seran una d'alumnes d'1 a 2 anys (1 3
alumnes) i dues amb alumnes de 2 a 3 anys (1 8 alumnes cadascuna).
L'Escola Bressol Municipal
Nova Espurna acollirà 74
alumnes i també comptarà

amb cinc aules, dues de les
quals seran mixtes: hi haurà
un grup mixt amb alumnes
lactants i d'1 a 2 anys (8
alumnes) i un altre grup mixt
amb alumnes d'1 a 2 anys i
de 2 a 3 anys (1 3 alumnes).
Les tres aules restants seran
una d'alumnes d'1 a 2 anys
(1 3 alumnes) i dues d'alumnes de 2 a 3 anys (20 alumnes cadascuna).
El reagrupament permet l'admissió de totes les demandes
de cada escola bressol, que
totes dues comptin amb infants de 0 a 3 anys i que totes les aules s'adequiïn a les
ràtios, deixant lliures places
per a alumnes que vulguin
entra-hi durant el curs.

L'alumnat de 3r de Primària
de l'escola Països Catalans
va visitar l'Ajuntament el
passat 23 de maig. Aquesta
activitat,
anomenada
"Conèixer
l'Ajuntament",
està inclosa dins del Programa d'Activitats Educatives
(PAE) que l'administració lo-

cal ofereix als centres escolars. Els objectius d'aquesta
activitat són apropar l'Ajuntament als nens i nenes de
3r de Primària, conèixer el
mecanisme de funcionament
de l'administració local i
prendre consciència de
pertànyer a una comunitat.
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Celebració de la Setmana Europea de
l'Energia Sostenible

L'Ajuntament se suma la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i
organitza dues actuacions per fomentar l'estalvi energètic.
Del 25 al 30 de juny, la
Comissió Europea organitza
la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible 201 3
(EUSEW 201 3), que en
l’àmbit català també impulsa
l’Institut Català d’Energia
(ICAEN). Per tal que el
màxim nombre d’entitats i
administracions se sumin a
aquesta
celebració,
el
període s’ha estès fins a
finals de juliol.
Per aquest motiu, la regidoria
de Medi Ambient de l'Ajunta ment ha organitzat, per al
proper diumenge 7 de juliol,
a la zona del mercat setma nal, una activitat familiar
consistent en el joc “Juguem
amb Energia” i un punt
informatiu energètic.
El joc, que tindrà lloc d'11 a
1 3 h, és de gran format, tipus
gimcana, per a nens i nenes
de 3 a 1 2 anys, i està
dissenyat per fomentar
l'estalvi energètic i les
energies renovables d’una
manera divertida.

Paral•lelament, es disposarà
d'un Punt d’Informació sobre
estalvi d'energia i energies
renovables a la llar adreçat
als ciutadans en general per
a informar, sensibilitzar i
actuar en matèria energètica.
Aquestes actuacions comp ten amb el suport de la
Diputació de Barcelona –
com a entitat Coordinador
del Pacte d’Alcaldes per una
Energia Sostenible Local – i
l’Institut Català d’Energia,

Aquest agost també hi haurà
servei bàsic d'autobús urbà
Per segon any, Transports
de Lliçà d'Amunt (TLA) donarà un servei bàsic de
transport a la població du rant el mes d'agost.
La Regidoria de Transport
Públic i Mobilitat ha estat
treballant
per
poder
mantenir un servei bàsic de
transport durant el mes
d’agost.
La L21 , que és la
nomenclatura que pren la
línia del mes d’agost, és un
servei circumval•latori, ja
que només té un sentit de
pas per les parades. Està
formada per part de les
línies habituals de TLA, la

LA2 i la LA1 , i dóna servei
amb un sol autobús.
Les 6 expedicions que con formen aquest servei bàsic
es faran al matí, entre les 8 i
les 1 4 hores, cosa que
permetrà fer combinacions
amb el servei interurbà per
tal de poder anar fins a Gra nollers.
L'Ajuntament espera que
amb aquest reforç es puguin
atendre les necessitats més
bàsiques de desplaçaments
dels ciutadans, conscient
que el servei de transport
urbà és fonamental per la
configuració d’un municipi
com Lliçà d’Amunt.

sota la coordinació de la
Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat – com
a entitat Promotora del Pacte
d’Alcaldes.

Visita a la planta de compostatge de Granollers
Una vintena de persones
van assistir a la visita guiada
a la planta de compostatge
de Granollers, organitzada
per la regidoria de Medi Am bient amb motiu del Dia
Mundial del Medi Ambient.
També hi havia programada
una neteja popular de resi dus a la llera del riu Tenes
que es va haver de posposar a causa de la pluja.
La visita a la Planta de di gestió anaeròbica i compos tatge de Granollers, una de
les més modernes de Cata -

lunya, va resultar molt
interessant per als assis tents, els quals van rebre

com a obsequi una mostra
de compost ja madur per
poder posar al jardí.

Publicitat
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La Biblioteca programa activitats d'estiu
Durant el mes de juliol, la Biblioteca Ca l'Oliveres oferirà diverses
activitats gratuïtes adreçades al públic infantil.
Espai de joc

La biblioteca ofereix diferents jocs
cooperatius, d'estratègica, de foment a la
lectura, etc. per passar-ho bé amb família
o amics.
Dilluns 1 , 8 i 1 5 de juliol
De 1 6h a 20h
Lloc: sala infantil de la biblioteca

Cinema infantil

Projecció de les pel·lícules: "Allà on viuen
els monstres", "Brave" i "Arrietty y el
mundo de los diminutos". Per a tots els
públics.
Dimecres 3, 1 0 i 1 7 de juliol
A les 1 8h
Lloc: sala d'actes de la biblioteca
Aforament limitat a 60 persones.

Tallers creatius

A càrrec de Carme Romero i Agnès Navarro. Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Dimarts 2, 9 i 1 6 de juliol
A les 1 8h
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Temàtiques dels tallers: decoració de pedres, decoració de samarretes i fem titelles amb estris de cuina.

"Les maletes viatgeres", una
proposta exitosa
Aquest curs escolar 201 2201 3 la Biblioteca Ca l'Oliveres ha iniciat un projecte
adreçat a les famílies amb
nens i nenes a l'etapa d'educació infantil de les escoles del municipi. Aquest
projecte anomenat "Les
maletes viatgeres" consisteix a emportar-se a casa
una maleta amb material per
llegir i tornar-la al cap d'una
setmana per passar-la a un
altre nen o nena de la classe; cada classe té una "maleta viatgera".
Un cop acabat aquest curs
escolar, els diferents agents
implicats (mestres, nens i
nenes i famílies) en fan una
valoració molt positiva.
A més de fomentar la lectura, el professorat també as-

segura que aquest projecte
potencia la responsabilitat
de l'alumnat, ja que han de
cuidar els llibres que s'emporten a casa i retornar-los
el dia fixat. A més, creuen
que és una altra manera de
donar a conèixer la biblioteca.
Segons el professorat, les
famílies també estan satisfetes amb aquesta iniciativa,
la qual cosa queda reflectida
en els llibretes que acompanyen les maletes, on poden
escriure la seva experiència
amb el projecte.
De cara al proper curs 201 3201 4 la Biblioteca Ca l'Oliveres pretén continuar endavant amb aquest projecte
que ha tingut tan bona acollida.

Taller "Posa a punt la teva bici!"
La Biblioteca Ca l'Oliveres
ha organitzat un taller anomenat "Posa a punt la teva
bici!", a càrrec de la botiga
TBikes, que tindrà lloc el
dimarts 9 de juliol, de 1 8h
a 20h, a l'era de la Biblioteca. Es tracta d'una taller
pràctic per tenir la bicicleta
en forma: netejar la cadena, inflar les rodes, solucionar una punxada, etc.
Conjuntament amb l'activitat, s'ofereixen llibres relacionats amb la temàtica
perquè qui vulgui se'ls pugui emportar en préstec:

El Libro de
la bicicleta: mantenimiento
y reparación
- Langley, Jim: Guía ma
estra del mantenimiento y
reparación de la bicicleta
de carretera y mountain
bike
- Sidwells, Chris: Manual
de reparación de bicicletas
- Reparación y mantenimi
ento básico de la bicicleta:
técnicas sencillas para
mantener su bicicleta a
punto y conservarla en bu
en estado
- Zani, Zeno: Pedalear bi

- Milson, Fred:

en: biomecánica del ciclis
mo, posición sobre la bici
cleta, elección de cuadro y
los componentes, uso se
cuencial de los desarrollos

Taller de folrar llibres

Des de la Biblioteca Ca l'Oliveres us volen ajudar a
preparar la tornada a l’escola
i, per això, de cara al setembre, estan preparant un taller
per ensenyar-vos a folrar
llibres.
Aquest taller va adreçat a les
famílies amb nens i nenes
escolaritzats i que tinguin la
necessitat de folrar llibres per
a l’escola.
Durant el taller cada nen/a

podrà folrar cinc llibres (amb
l’acompanyament d’un adult).
La biblioteca posarà a
disposició dels participants el
material necessari per folrar
els llibres i els participants
hauran de portar els llibres
que vulguin folrar.
El taller tindrà lloc els dies 9 i
1 0 de setembre, de 1 7h a
1 9h. Cal fer inscripció prèvia
durant la primera setmana de
setembre.
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Aplec de Santa Justa i Santa Rufina

L'Aplec de Sant Justa i Santa Rufina tindrà lloc el diumenge 21 de
juliol.
El diumenge 21 de juliol
tindrà lloc l'Aplec de Santa
Justa i Sant Rufina, més de
30 anys després que es fés
una gran festa per celebrar la
restauració de l'ermita.
Aquest aplec també arriba
poc després que l'entitat local
Grup l'Abans i l'Ajuntament
hagin fet mans i mànigues
per clarificar a qui pertany
actuament l'ermita i hagin
aconseguit verificar que no
és de propietat privada.

Programació d'enguany
La programació d'enguany
inclou una missa especial de
celebració del 31 è aniversari
de la reconstrucció de l'ermita, els parlaments de les autoritats locals i de l'entitat
Grup l'Abans, i un concert de
música a càrrec del Grup de
flautes i guitarres de l'Escola
de Música Vall del Tenes, a
més d'una aperitiu final per a
tots els assistents. Està confirmada la presència del Bisbe de Terrassa i antics
rectors com Mn. Pere Ferriol.

L'Ermita de Sant Justa i
Sant Rufina no és de propietat privada
L'Ermita de Santa Justa i
Santa Rufina, dins de la finca
de Ca l'Amell, s'alça a l'esquerra de la riera del Tenes, a
l'extrem nord del terme municipal i prop de la carretera de
Caldes a Granollers. La
construcció és típicament
romànica, amb dues fases
diferenciades. La nau fins a
l'absis pot ser del segle XI i
presenta un mur que tanca el
presbiteri, una particularitat
molt poc habitual a Catalunya. La segona fase correspon a l'absis amb una
tipologia d'entorn del segle
XII. Al fons del presbiteri es
va situar el retaule gòtic de la
vida i martiri de les santes,
pintat per Rafael Vergós, que
l'any 1 91 6 va passar al Museu Diocesà de Barcelona,
on es conserva. Al segle XVI

es va reformar la façana i es
va construir el campanar. Fou
en el segle XVIII quan s'edificà la capella lateral del Roser.
Les primeres referències documentals són de 11 01 i
11 25. Des del segle XII
l'església tenia funcions de
parròquia. Sembla que fou
una de les parròquies més
antigues dels voltants, en un
lloc de poblament ben conegut en l'època romana. A començament del segle XV
apareix citada com a Santa
Justa d'Olivet, fent referència
a la "domus" o casa forta que
tenia a prop.
A causa del despoblament
general de l'indret, fou suprimida com a parròquia i va
passar a formar part de la de
Santa Eulàlia de Ronçana i,
el 1 432, de la de Sant Julià
de Lliçà d'Amunt fins als nostres dies.
El 1 936 fou cremada i el 1 975
se'n va iniciar la reconstrucció. Va ser refeta respectant
la seva estructura inicial per
iniciativa de la Parròquia de
Sant Julià, en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, poble i amics. Finalment es va inaugurar l'actual temple el 1 4 de
novembre de 1 982.
Durant la inauguració de la
restauració, les mestresses
de la finca de Ca l'Amell van
manifestar la seva voluntat de
fer donació al Bisbat de
Barcelona de la part de la

finca on hi havia l'ermita i
l'alzinar que l'envolta. Les
mestresses van morir i la
finca va quedar en herència a
la Fundació de l'Hospital de la
Santa Creu de Vic. La donació de l'ermita al Bisbat de
Barcelona queda recollida en
l'escriptura corresponent i
també consta en les dues
escriptures de compravenda
fetes fins ara. Però, no es va
fer cap escriptura de propietat
de l'ermita a favor de la
Diòcesis de Barcelona.
La Fundació de l'Hospital de
la Santa Creu de Vic es va
vendre la finca de Ca l'Amell i
el comprador es considerava
amo també de l'ermita, tot i
que la seva escriptura de
compravenda ho deixava ben
clar: es ven la finca de Ca
l'Amell, però la Capella de
Sta. Justa i un entorn de
2.1 60 metres quadrats és del
Bisbat de Barcelona.
L'entitat Grup l'Abans de Lliçà
d'Amunt, juntament amb l'Ajuntament, es van posar a
treballar per clarificar el tema
i, davant l'evidència del que
deien les escriptures de
compravenda, el Bisbat de
Terrassa, on ara pertany la
parròquia de Lliçà d'Amunt,
s'ha compromès a fer el
document de propietat, que
correspon a la donació efectuada, la qual cosa deixarà
més clar que l'Ermita de Sant
Justa i Santa Rufina no és de
propietat privada, sinó propietat eclesiàstica i, pertant, del
poble.

Després de vacances, arriba
la Festa Major
La programació de la Festa
Major d’enguany gairebé
està enllestida i ja us en podem fer cinc cèntims.
Aquest any la Festa Major
conservarà
l’estructura
principal i, tot i la situació
econòmica existent, es
mantindran tots els actes i
amb la mateixa qualitat, però
reduint-ne el cost. Per aconseguir-ho, s'han concentrat
tots els esdeveniments entre
el dijous 5 i el diumenge 8
de setembre. Aquest any l’11
de setembre, Diada de
Catalunya,
no
estarà
encabida dins dels actes de
Festa Major.
Encetarem la nostra festa
amb el ja tradicional Sopar
de les Àvies que se
celebrarà el dijous 5 de
setembre. Aquella mateixa
tarda
s’inaugurarà
L’Embarraca’t, l’espai del
Pinar de la Riera, que
enguany celebra el seu desè

aniversari, que serà el
centre neuràlgic de la Festa
Major,
on
gaudir
d’espectacles, concerts i
bon ambient.
Els dies següents gaudirem
de les proves de la
Juguesca amb la seva
Cercavila i el Pregó de
Festa Major que enguany es
farà des de la Plaça de
Catalunya, d’ El Formigueig,
del Correfoc i de les
exposicions d’artistes locals.
El divendres 6 de setembre,
festiu local, tindrà lloc la
festa d’Homenatge a la
Vellesa i el dia següent,
dissabte 7, el concert i ball
de Festa Major, entre
d’altres
activitats.
El
diumenge 8 tindrem la
Trobada de Gegants i
Geganters, el Ball de
Gitanes, la ja tradicional
Estirada del tractor de la
Juguesca i el Final de festa.

Exposició de juliol de la sala
d'actes de la Biblioteca
L'exposició que acollirà la
sala d'actes de la Biblioteca Ca l'Oliveres aquest
mes de juliol és una exposició col·lectiva de pintura
a l'oli amb quadres de les
persones participants en

un taller que dirigeix l'artista lliçanenca M. Angels
Hereu. L'exposició es
podrà veure de l'1 al 31 de
juliol. La inauguració tindrà
lloc el dilluns 1 de juliol a
les 1 9h.

Viatja per la Biblioteca!
Si vas a la Biblioteca Ca l'Oliveres durant els mesos de
juny i juliol podràs descobrir
diferents països (la Índia,

Marroc, París, Berlín...) a
través d'exposicions amb
guies de viatge, relats,
músiques, gastronomies, etc.

Aplec Santa Justa i
Santa Rufina

Diumenge 21 juliol
1 8h: Missa de celebració
del 31 è aniversari de la
reconstrucció de l’ermita
Seguidament:
Parlaments a càrrec de
les autoritats locals i de
l’entitat Grup l’Abans
Després: Concert de
música a càrrec del Grup
de flautes i guitarres de
l’Escola de Música Vall del
Tenes
Tot seguit: Aperitiu final
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Projecte "Tu ho vals, infant!"

Les regidories de Benestar i Família i Promoció Econòmica volen
engegar un projecte perquè cap nen i nena del poble es quedi amb les
necessitats bàsiques sense cobrir.

Davant l'actual situació de
dificultat econòmica que ens
envolta i la detecció de nens
i nenes amb les necessitats
bàsiques sense cobrir, les
regidories de Benestar i
Família i Promoció Econòmica volen engegar el projecte "Tu ho vals, infant!
amb l'objectiu d'ajudar a que
la situació d’aquests infants
millori.
Aquest projecte s’adreçaria
a nens i nenes d'edats

compreses entre els 0 i els
1 8 anys empadronats a Lliçà
d’Amunt, els tutors o pares
dels quals no puguin
assumir
les
seves
necessitats
bàsiques:
higiene,
alimentació,
educació i salut.
El projecte "Tu ho vals, infant" pretén donar cobertura
a aquestes mancances
amb ajudes específiques.
Els ajuts poden ser puntuals
o periòdics, depenent del pla

de treball socioeducatiu
establert amb la família i de
les necessitats econòmiques
detectades
pels
professionals de Serveis
Socials.
Aquests ajuts, per tal de potenciar el comerç local, es
lliurarien en format de xecs
bescanviables
als
establiments i serveis del
municipi, als quals es fa
una crida perquè s'adhereixin al projecte.

Lliurament del primer lot d'aliments
provinent d'un nou projecte solidari

El Banc d'Aliments rep el primer lot provinent de la iniciativa solidària del
col·lectiu lliçanenc Amics del Reiki, que ofereix sessions d'aquesta
teràpia a canvi d'aliments per a les famíles més necessitades del poble.
Serveis Socials de l'Ajuntament, el col·lectiu Amics del
Reiki i el coordinador del
Banc d'Aliments es van trobar el passat 6 de juny per
formalitzar la seva col·laboració i fer lliurament del primer lot d'aliments.
Recordem que el col·lectiu
Amics del Reiki es troben
cada dijous, de 1 9.1 5h a
20.30h, al Centre Cívic Palaudàries, i ofereixen sessions d'aquest tipus de teràpia
a canvi d'algun producte alimentari bàsic (llet, llegum,
pasta, conserves...) que lliuren mensualment al Banc
d'Aliments, gestionat per
Càrites Parroquial amb el
suport dels Serveis Socials
de l'Ajuntament.
Aquest projecte va començar el passat mes de
maig i es van recollir 63 productes d'alimentació.
Segons Serveis Socials, iniciatives com aquesta són
les que donen qualitat i valor
a la societat: "En projectes
així encaixen diferents
aspectes positius i de suma:
persones que ofereixen una

201 3: Any Espriu i Joana
Raspall
La Biblioteca Ca l’Oliveres
vol
sumar-se
a
la
commemoració de l’Any
Espriu i l’Any Joana Raspall
amb algunes activitats que
es portaran a terme durant
la primera setmana de
setembre.
L'any 201 3 s’escau el
centenari del naixement de
Salvador Espriu i Castelló,
nascut a Sant Coloma de
Farners el 1 91 3. Fou un
poeta,
dramaturg
i
novel•lista català, considerat
un
dels
renovadors,
juntament amb Josep Pla i
Josep Maria de Sagarra, de
la prosa catalana de
fórmules noucentistes.
Per a més informació podeu
consultar
www.anyespriu.cat
En el fons de la biblioteca
trobareu les seves obres:

catàleg http:\\aladi.diba.cat

entre d’altres. Consulteu el

http:\\aladi.diba.cat

Antígona, Una altra Fedra,
si us plau, Ariadna al
laberint grotesc, Barques de
paper, Cicle líric, Llibre de
Sinera, La pell de brau,

Joana Raspall i Juanola,

complirà 1 00 anys el dia 1
de juliol d’aquest any.
Escriptora i bibliotecària
catalana, neix a Barcelona i
al cap d’uns anys la família
es trasllada a viure a Sant
Feliu de Llobregat, on
resideix des de llavors.
Tot i haver escrit teatre,
poesia per a adults, contes
infantils, i ser coautora de
diversos diccionaris, Joana
Raspall s’ha guanyat un lloc
d’honor per ser l’escriptora
més prolífica de poesia per
a infants.
Per a més informació podeu
consultar
www.joanaraspall.cat
En el fons de la biblioteca
trobareu alguns dels seus
llibres de poesia com
Degotall de poemes, El meu
món de poesia, Bon dia,
poesia, Font de versos,
Com el plomissol: poemes i
faules i 46 poemes i 2
contes. Consulteu el catàleg

ACTIVITATS
Exposició "Escaleta de versos. Joana Raspall, graó a
graó"

Moment de l'explicació del projecte i lliurament del primer lot

teràpia que coneixen, de
forma totalment altruista,
amb la recompensa interior
de revertir directament en el
benestar i en la millora de la
qualitat de vida de qui la rep
i també en aconseguir
recursos per a les famílies
que actualment estan en una
situació més vulnerable al
nostre municipi. Alhora qui
rep la teràpia hi té un accés

fàcil perquè ho té a prop de
casa i no li suposa un cost
elevat. Per tant, tothom que
participa, sigui d’una manera
o una altre, col•labora en tenir un poble més just i més
solidari".
Des de Serveis Socials de
l'Ajuntament desitgen llarga
vida a aquesta iniciativa i
que la gent s'animi a participar-hi.

Produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
L'exposició és un passeig, a través dels seus poemes per
a infants, per la vida i l'obra de la poetessa.
Del 2 al 4 de setembre
PRIMER GRAÓ: La infantesa
Els records, l’avi, les amigues, les lectures, l’any a
Perpinyà…
SEGON GRAÓ: De professió, bibliotecària
Comença a escriure, els estudis, l’amor pels llibres, la
seva feina com a bibliotecària i la guerra.
TERCER GRAÓ: De vocació, escriptora
El casament, neixen els fills i segueix escrivint moguda
per una enorme passió per la llengua catalana. Els
diccionaris.
QUART GRAÓ: Les primeres obres
El teatre i la poesia per a infants.
CINQUÈ GRAÓ: La poesia
Quinze anys després, el 1 996, s’edita el seu segon recull
de poemes.
SISÈ GRAÓ: 1 00 anys

Recital de poesia Joana Raspall

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia del
nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera
setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, per fax (93 841 41 75), per
correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 081 86 Lliçà d’Amunt)
o personalment, 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.

A càrrec de "Para bé l'orella". Ens aproparem a les poesies de la Joana Raspall a través dels objectes més
quotidians, els animals, la gent i els sentiments. Adreçat
a tots els públics.
Dimarts 3 de setembre
A les 1 8h

Barques de paper

Taller de participació adreçat als infants i a les seves famílies. A càrrec de Mireia Chalamanch i Cristina Sanz. Ens
aproparem a la poesia de Salvador Espriu a través del poema "Barques de paper" fent ús de la interpretació, la
dansa, les arts plàstiques i visuals i també de la ciència.
Dimecres 4 de setembre
A les 1 8h
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Ple ordinari del 30 de maig

1.- Aprovació de l'acta anterior.
El Ple va aprovar l'acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia.
El Ple va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos del
1 4 de març al 1 5 de maig,
que van del número 1 60 al
340.

3.- Aprovació inicial del Reglament intern de la Policia
Local de Lliçà d'Amunt.

El Ple va aprovar inicialment
la modificació del Reglament
Intern de la Policia Local de
Lliçà d'Amunt, ja que s'han
hagut de modificar determinats articles amb informaciions que va formular el
Departament de Governació.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que s'havia aprofitat
que s'havien d'introduir correccions fetes per la Generalitat per actualitzar aquest
document que datava del
2008. Segons Simón, les bases generals són les mateixes, però s'especifiquen
tasques a repartir, premis, etc.
ERC va dir que, tot i que no
s'havia fet res contra la llei, el
reglament que hi havia fins
ara no s'ajustava a la normativa i que, si s'havia estat 5
anys així, no entenia la necessitat que hi havia ara.
També va comentar que les
descripcions que hi figuren
són molt específiques i que si
es volgués modificar alguna
cosa de l'estructura interna de
la Policia caldria modificar el
reglament. A més, va dir que
creia que hi hauria de figurar
la signatura de l'Interventor
conforme s'ajusta al pressupost.
L'Alcalde va contestar que
afegir noves àrees seria possible sense modificar el reglament, el que no es podria fer
és eliminar les que figuren en

el reglament, però les àrees
que conformen el reglament
actual són molt típiques.
CiU va comentar que trobava
els protocols excessivament
militaritzats, més propis de
l'exèrcit que de la policia, cosa
que els sorprenia venint de la
Generalitat i que creien que
seria complicat que s'acabés
complint tot. També va destacar que no havien vist quin
paper hi jugava la llengua, és
a dir, en quin idioma s'han de
dirigir els agents.
L'Alcalde va recordar que la
policia forma part del cos de
seguretat de l'estat.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

4.- Moció sobre el deute de
l'Estat i de la Generalitat i
sobre el finançament local.

El Ple va aprovar una moció
per demanar a la Generalitat
diferents qüestions relatives al
finançament local:
- que faci públic, en el termini
d'un mes, el deute que té reconegut a favor de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt així
com tots aquells deutes derivats d'acords i convenis signats entre la Generalitat i
l'Ajuntament.
- que enviï, en el termin d'un
mes, un certificat que acrediti
el deute global.
- que liquidi el total dels deutes reconeguts en el termini
màxim de tres mesos.
- que redacti de manera urgent una Llei d'Hisendes Locals de Catalunya.
- que liquidi la part corresponent als ajuntaments de l'impost turístic que s'està cobrant
des de fa mesos.
- que faci públic el llistat d'inversions aprovades, pressupostades i no executades
amb l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt i que consigni una
dotació extraordinària en els

propers pressupostos que
possibiliti acabar les obres i
prestar els serveis ja iniciats.
- que aprofiti el nou Pla de
proveïdors anunciat pel govern central que prioritza els
ajuntaments a l'hora de cobrar
els diners pendents de les
autonomies, i que pagui immediatament als ajuntaments
catalans.
Amb aquesta moció també
s'acordava de reclamar de
forma contundent el deute de
l'Estat amb el Govern de Catalunya i, en cas de pagaments parcials d'aquest deute,
que el govern de la Generalitat tingui en compte la important funció social que fan els
governs locals a l'hora de liquidar els pagaments pendents.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que el deute reconegut era
d'un milió d'euros.
ERC va comentar que es
tractava d'una moció genèrica
que es presentava a diferents
ajuntaments.
CiU va demanar de col·locar
el punt número 8 (sobre la reclamació també de forma
contundent el deute de l'Estat
amb el Govern de Catalunya)
com a punt primer.
L'Alcalde no hi va tenir inconvenient.
CiU també volia anar més
enllà i incloure el tema del finançament, però l'Alcalde va
contestar que, tot i estar-hi
d'acord, això seria motiu per
una altra moció.
UNANIMITAT

5.- Afers Urgents.
No n'hi havia.

6.- Mocions.

ERC va presentar dues mocions.
La primera, per començar a
gravar en imatge íntegrament
totes les sessions plenàries de
l'Ajuntament i habilitar un espai en el web municipal on es
puguin visionar.
La regidora de Comunicació,
María Marcos, va explicar que
es volia anar més enllà i, a
més de "penjar" les gravacions del Ple en el web municipal, s'estava mirant de fer-ne
la retransmissió en directe.
Segons Marcos, s'estaven
estudiant les qüestions tècniques i aviat es farien les proves per comprovar-ne la
viabilitat.
UNANIMITAT
La segona, perquè en el proper curs l'Ajuntament rebaixi
les quotes de l'escola bressol

municipal per facilitar-hi
l'accés a les famílies i que
compensi el cost eliminant les
reserves que manté el pressupost en el capítol 1 pel TAE
i el secretari titular, que és evident que no es consumiran en
aquest exercici i que representent, en conjunt, 90.624,51
euros.
La regidora d'Educació,
Eugènia Sanz, va dir que les
escoles bressol municipals de
Lliçà d'Amunt són un referent i
que era inviable fer pagar
menys i mantenir-ne la mateixa qualitat. De tota manera, va
dir que, per a les famílies que
els suposa massa diners, poden anar a Serveis Socials i
demanar una beca. Sanz
també va recordar que les
quotes havien augmentat
considerablement amb l'anterior equip de govern.
L'Alcalde va afegir que els
diners del capítol 1 dels quals
parlaven i deien que no es
gastarien, ja estaven gastats
amb Plans d'Ocupació. També
va recordar que s'han abaixat
impostos a tothom i va insistir
a dir que, a banda de no incrementar quotes de l'escola
bressol, es donen subvencions a través de beques.
PSC_ EN CONTRA
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR
Per la seva banda, CiU va
presentar una moció per deixar sense efecte els acords de
la Junta de Govern Local del
passat 22 d'abril on es van
desestimar les sol·licituds de
subvenció de l'Associació de
Veïns de Can Rovira Nou per
festa de barri i per activitats
socioculturals al local social i
de l'Associació de Veïns de
Can Rovira Vell per festa de
barri, per haver-se presentat
tres dies hàbils després de
tancar-se el període per la les
sol·licituds. La moció demanava fer un nou barem de les
tres sol·licituds amb els matei-

xos criteris aplicats en la distribució de les altres subvencions i concedir les ajudes
econòmiques que corresponguin a les dues entitats veïnals, i fer les modificacions
pressupostàries convenients
per poder fer front a aquesta
despesa.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va dir
que la convocatòria i les bases s'havien publicat amb antel·lació i durant força temps,
que s'havien enviat correus
electrònics, que s'havien fet
reunions, i que no es podien
acceptar peticions fora de termini perquè hi havia unes
normes establertes que s'havien de respectar. A més, segons Simón, hi ha altres
entitats a banda de les mencionades a la moció que
també s'han quedat fora de la
convocatòria per no presentar-s'hi dins del termini establert.
El representant d'ICV-EUiA va
comentar que s'abstindria en
la votació perquè formava part
d'una de les entitats afectades.
PSC_ EN CONTRA
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

7.- Preguntes.

ICV-EUiA va formular cinc preguntes relatives a: el tancament nocturn del CAP de la
Vall del Tenes, desnonaments
al nostre municipi, una demanda contra un veí del poble
o un representant d'una associació de veïns, la publicació
d'articles d'entitats al butlletí i la
neteja de carrers, parcs i jardins.
ERC també va formular cinc
preguntes relatives a: l'escola
Sant Baldiri, les places ofertades a les escoles bressol municipals, la urbanització de
Can Montcau, el manteniment
de l'arbrat dels carrers i el
pressupost de Serveis Socials.

Juliol-agost de 201 3
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L'estudiant lliçanenc Jordi Fígols guardonat
pel seu treball de recerca
Jordi Fígols, alumne de segon de Batxillerat de Modalitat Tecnològica de l'Institut
Lliçà, va ser distingit pel
seu treball de recerca que
ha estat qualificat d'excel·lent en el concurs del Parc
de Recerca Biomèdica de
Barcelona i ha estat guar-

donat amb el tercer premi
de Recerca en Ciències de
la Salut i de la Vida de la
mateixa institució. El treball
de Fígols es titula Diagnosi
de les deformacions cranials en nadons utilitzant una
eina electrònica. L'estudiant
va obtenir la major part de

la informació de l'Hospital
de Sant Joan de Déu i va
fabricar un prototip amb un
microprocessador i diversos censors. Fígols es
planteja fer la carrera d'Enginyeria Electrònica Industrial o bé Enginyeria
Informàtica.

Més gestes del triatleta lliçanenc Rafa Espinar

El triatleta lliçanenc Rafael
Espinar, del Club Triatló
Granollers, va participar, el
passat 1 9 de maig a Calella, al Campionat d'Europa
de Triatló de llarga distància, prova denominada Half
Challenge Barcelona, on va
aconseguir la 4a posició en
la seva categoria d'edat, de
35 a 39 anys, i una destacadíssima 43a posició a la
general, amb un temps de
4h 41 m 37s. El guanyador
va ser Javier Gómez Noya
amb un temps de 4h 05m
07s., campió del món de
triatló en distància olímpica
i que debutava en aquesta
distància que consisteix a

fer 1 .9 km nadant, 90 km
en bicicleta i 21 km corrent
a peu.
En Rafa va defensar bé la
natació amb una 1 6a posició parcial. Després, va
destacar en el tram de bicicleta amb una 5a posició
parcial. En arribat a la seva
part preferida, el running,
va situar-se a la 3a posició
del podi.
La participació internacional a la cursa i un total de
1 .800 atletes dóna més
mèrit a la gesta del triatleta
lliçanenc, el qual agraeix la
col·laboració dels seus
col·laboradors com TBikes,
Cifec, Inverse, Escalt,

Centre Mèdic La Roca i, en
especial, al seu preparador
personal Leo Aren, que
ajuden a fer possible la seva participació.
Ara l'objectiu més immediat
de Rafa és la preparació
de la Challenge Vitòria,
que tindrà lloc el 27 de juliol, en una distància Ironman: 3.8 km Natació, 1 80
km Bici i Marathonrunning,
més favorable encara a les
seves aptituds de gran
fons, on ja ha tingut destacades actuacions, i amb
l'objectiu de baixar la seva
marca que el situa com a
recordman del Vallès amb
9 h 1 3 m.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Valeta: 6 i 7 de juliol/1 0, 11 i 1 5 d'agost
Esplugas: 1 3 i 1 4 de juliol/1 7 i 1 8 d'agost
Galceran: 20 i 21 de juliol/24 i 25 d'agost
Trullols: 27 i 28 de juliol/31 d'agost
Portabella: 3 i 4 d'agost
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

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.

Caminades 2x2 i Diapositives a la fresca
Caminades 2x2: final de
temporada al Montarto

La UEC Vall del Tenes ja té
enllestida la sortida de cap
de setmana per cloure el
final de temporada de
Caminades 2x2 d'enguany,
una experiència que s'ha
decidit repetir vist l'èxit de
l'any passat en què es van
visitar els llacs de Colomers.
En aquesta ocasió es farà
una sortida al Montarto (Vall
d'Aran) el cap de setmana
del 20 i 21 de juliol, amb
dormida a mitja pensió al
refugi de la Restanca. A part
de veure els llacs de Monges
o el de Travessani, la sortida
es completarà amb una
visita cultural a les esglésies
romàniques de Bossòst i
Bertren, entre altres. És una
activitat oberta a tothom.
Més
informació
a

uecvalltenes@gmail.com, al
facebook UEC Vall del Tenes
o al blog caminades 2x2.

Diapositives a la fresca: en
marxa

Com és tradicional, els
dijous de juny i juliol hi ha
una cita ineludible per a tots
els amants de la muntanya o
per aquells que volen
conèixer el muntanyisme,
tant d'aquí o d'arreu del món.
L'horari és a les 1 0 de la nit
al pati dels Galliners. El

programa d'enguany és:
27/6 Ascensió en solitari al
Pic Lennin amb
Joan
Romero; 4/7, De Montserrat
a l'Himàlaia amb Miquel
Casas; 11 /7 Excursionisme,

alpinisme, escalada i altres
activitats des del CIM i la

UEC de la Vall del Tenes,
amb Salvador Aràbia i 1 8/7
Everest, UEC D’HORTA al
cim del món amb Jesús Morales.
UEC Vall del Tenes

Calendari de festes de
barri dels mesos de juliol i
agost
Palaudalba: 5, 6 i 7 de juliol
Can Salgot: 5, 6 i 7 de juliol
L’Aliança: 6 de juliol
Ca l'Esteper: 1 2, 1 3 i 1 4 de juliol
Can Xicota: 1 2, 1 3 i 1 4 de juliol
Can Rovira Vell: 1 9, 20 i 21 de juliol
La Sagrera: 20 de juliol
Can Rovira Nou: 26, 27 i 28 de juliol
Ca l’Artigues: 27 de juliol
Pinedes del Vallès: 2, 3 i 4 d'agost
Can Costa: 1 0 i 11 d'agost
Can Roure: 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost
* Informació detallada,
a la pàgina web municipal
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Grups Municipals
Tot i que ja se’ls va explicar el
que volíem fer en el Ple de
pressupostos del mes de
novembre passat, des d’aquesta
columna reservada als grups
polítics, volem donar una molt
bona notícia al grup d’ERC de
Lliçà d’Amunt:
La reserva del sou de la plaça
de funcionari de l’Alcalde,
Nacho Simón, ja està totalment
gastada (ells patien que no
s’utilitzés amb la que està
caient) i amb una finalitat social
de primer ordre que, de ben
segur, els agradarà. Gràcies a
aquesta reserva de diners hem
pogut contractar a 1 5 persones
del poble durant dos mesos per
fer la neteja de les franges
contra incendis. Són persones
del nostre municipi que
malauradament
ho
estan
passant
molt
malament,
ciutadans a l’atur i amb
càrregues familiars. Uns plans
d’ocupació que, en breu,
tornarem a posar en marxa.
Tot i que hi ha gent obstinada,
que l’únic que desitja és fer mal
gratuïtament i negar l’evidència
dels fets, el que és cert és que
hem demostrat capacitat de
gestió i sensibilitat vers els
problemes de la gent que ho
està passant malament. I
aquesta és la nostra i prioritària
política: ajudar, sempre dins de
les nostres possibilitats, a qui
menys té, sense escatimar un
cèntim, tot i que, amb una bona
gestió, es poden fer més coses
amb menys diners, tot i que
alguns això encara no ho
entenen.
I ja que ens dediquem a donar
bones notícies, també volem
donar-ne una a CiU:
Tenim la resposta a totes i
cadascuna de les preguntes que
ens feu respecte als dubtes de
saber com ens ho farem per
cobrir els diners que no posa la
Generalitat de Catalunya i que
per tant manquen a l’hora de fer
les inversions programades pels
propers anys en el poble.
Fórmules en tenim: ingressos
extraordinaris (que en tenim i
això també ja se’ls va explicar
en el Ple de Pressupostos),
estalvi corrent o romanent de
tresoreria, subvencions d’altres
entitats públiques, etc. No patiu,
ho tenim força controlat.
Ni fem volar coloms com ens
volen fer creure, ni estirem més
el braç que la màniga com en
èpoques pretèrites. Tampoc són
temps per poder-nos lluir amb
grans obres, però les que estem
fent i farem són bàsiques i
necessàries. Millorem, amb
elles, la salubritat pública, la
seguretat vial, les condicions
dels equipaments i les
instal•lacions, entre altres.

En aquests temps, les necessitats
econòmiques, socials i personals
dels nostres conciutadans són més
que una prioritat pel Partit Popular
de Lliçà d’Amunt. Des del govern
municipal hem treballat per afavorir
la reactivació econòmica que faci
progressar el nostre municipi, però
no hem descuidat les nostres
obligacions
amb
allò
que
considerem el més important: les
persones. Per això, i malgrat són
moments complicats per a les
finances municipals, el Partit
Popular ha fet un esforç per
impulsar des de l’Ajuntament els
serveis socials bàsics per ajudar a
les persones que més ho
necessiten.
Les més de 3000 intervencions
socials fetes fins ara són un
indicatiu de la preocupació del Partit
Popular de Lliçà d’Amunt pel
benestar dels nostres veïns. Hem
ofert informació i assessorament,
hem fet gestions i tràmits i, quan ha
calgut, hem derivat casos a d’altres
recursos socials i econòmics. Hem
fet 300 visites domiciliàries per
atendre, un per un, els casos de
gent amb més necessitats. I
disposem d’una informadora social
que ofereix atenció telefònica,
atenent una mitjana de 70 persones
al dia. Per altra banda, l’Ajuntament
compta amb un Programa
d’Aliments del qual se n’han pogut
beneficiar unes 500 persones. I 59
persones s’han adherit al Programa
de Renda Mínima d’Inserció
(PIRMI).
Tenim una especial cura de les
persones grans. A través del Servei
d’Atenció
Domiciliària,
dues
treballadores familiars visiten els
avis
oferint-los
suport,
acompanyament i ajuda en salut i
higiene. També hem fet tallers de
cura i atenció al malalt. A més,
l’Ajuntament facilita un Servei de
Teleassistència connectat a les
urgències de la Policia Local, que
han fet servir 1 42 persones. El
servei de dependència ha gestionat
durant el darrer any 85 noves
sol•licituds. I juntament amb la gent
gran, no oblidem els petits i joves.
El Servei d’Atenció a la infància i la
joventut ha vetllat pels casos de
menors en risc d’exclusió social en
escoles i instituts. I s’ha intervingut
en unes 200 famílies. A més,
l’Ajuntament ha concedit 1 98
beques de menjador social i ha ofert
formació per prevenir casos de
drogodependència i violència de
gènere. Per altra banda, s’ha creat
un servei específic de suport
psicològic i jurídic a dones víctimes
de la violència. El benestar i la
igualtat de condicions de les dones
de Lliçà d’Amunt ha estat una altra
de les nostres prioritats.
Aquests són només alguns
exemples que confirmen de nou el
compromís del Partit Popular amb
les persones que ens envolten.

Cada vegada que des dels grups de
l’oposició es formula alguna queixa a
l’Equip de Govern pel defectuós
manteniment de carrers, per exemple,
o si es fan suggeriments d’aspectes a
millorar, com per exemple dotar de més
diners les partides pressupostàries de
Serveis Socials, o les destinades a
beques de menjadors escolars, o si cal
fer alguna cosa per ajudar als possibles
afectats per a desnonaments... la
resposta que rebem és que no cal fer
res ja que no hi ha queixes, no hi ha
sol•licituds d’ajuda, no hi ha necessitat
de res més.
És a dir, aquestes queixes o
suggeriments de millora que de
vegades fem arribar des de l’oposició,
són una pura al•lucinació nostra. Les
causes no existeixen i els possibles
aspectes suggerits a millorar no fan
falta.
I sabeu per què ? Perquè cap ciutadà o
ciutadana de Lliçà d’Amunt ha fet
arribar cap queixa, i per tant... tot va bé.
Això és el que es diu des del Govern al
grups de l’oposició.
Lliçà d’Amunt és una plàcida bassa
d’oli. No hi ha problemes, tot funciona
perquè la gent no es queixa, la gent no
necessita més del que ja té, la gent ja té
el que necessita.
Voleu alguns exemples?
L’ajuntament ha destinat a serveis
socials menys diners que l’any anterior.
Diuen que és que no tenen demandes
per cobrir.
L’ajuntament no troba necessitats
d’ajuts a famílies. Diu que no hi ha
demandes de beques de menjador a
l’institut, que no hi ha demandes de
beques de llibres a les escoles, que no
es demana teleassistència, que les
necessitats del banc dels aliments
estan cobertes. Tot cobert. Per tant,
l’Ajuntament pot deixar sense utilitzar el
30% del pressupost.
I l’Equip de Govern, lluny de preocuparse per aquesta manca d’eficiència dels
serveis socials, no planteja altres vies
de treball, altres enfocs que facin arribar
aquests recursos a la societat.
Això si, fa servir la inquietud de la gent
en aquest tema per anunciar que ells,
personalment, renuncien a la seva
paga extra de Nadal per donar els
diners a serveis socials tot i que
després, aquests diners no els utilitzen
en res.
Nosaltres, des d’Esquerra creiem que
això no és tal i com ho pinten des del
Govern Municipal.
Pensem que sí que hi ha moltes
necessitats per a donar resposta tot i
que no arribin les sol•licituds a
l’Ajuntament pels canals establerts. Qui
governa ha de saber anticipar-se a les
situacions, ha de ser proactiu, ha de
saber arribar als ciutadans que poden
ser més sensibles de patir les greus
conseqüències d’aquesta crisi. S’ha de
tenir iniciativa i organització per fer allò
que s’ha de fer sense necessitat que
ningú formuli cap queixa.
Però, ara per ara, ciutadanes,
ciutadans... ja ho sabeu, si voleu alguna
cosa, us heu de queixar.

No ho hem fet bé.
En els darrers mesos, la comunitat
educativa del poble s’ha trasbalsat pel fet
que no s’oferissin places de P3 a l’escola
Sant Baldiri en el proper curs
Després, tot han estat corredisses,
reunions,
trobades
informatives,
manifestos,
actes
reivindicatius,
pancartes, adhesius, etc. Les
argumentacions en contra d’aquesta
decisió han topat amb la postura tancada
de la Generalitat: en el proper curs 201314 no hi haurà aula de P3 a l’escola Sant
Baldiri.
La llei dels consells escolars, en l’article
17, determina que han de ser consultats
per la Generalitat i ajuntament, entre
altres, sobre “els acords de col•laboració
amb el Departament d'Ensenyament i les
institucions i els organismes educatius
que afecten l’ensenyament dins l’àmbit
del municipi”, així com “les actuacions que
afavoreixen l’ocupació real de les places
escolars” o bé “l’emplaçament de centres
docents dins la demarcació municipal”.
L’article 18 estipula que poden demanar
informació sobre “qualsevol matèria que
afecti el seu camp d’actuació”.
En el consell escolar municipal hi ha
l’alcalde o persona en qui delegui, i
representants dels professors, pares,
alumnes, personal d’administració i
serveis, i directors de centres.
Les preguntes, a partir d’aquí, són òbvies:
El consell escolar s’ha preocupat de la
planificació del proper curs? Ha demanat
informació abans que la Generalitat
publiqués l’oferta que deixava sense P3
l’escola Sant Baldiri? És veritat, com diu el
cap dels Serveis Territorials, que l’equip
de govern municipal era coneixedor
d’aquest fet des del novembre passat?
Per què no es va informar amb antelació
suficient a les mares i pares que podien
ser afectats? Si l’equip de govern
municipal hi està en desacord des del
primer dia, perquè no ha pogut modificar
la decisió inicial del departament?
I el que és pitjor, segons sembla per les
dades demogràfiques, és que en el futur,
potser no en un o dos anys, la demanda
de places escolars pot continuar minvant,
fet que pot comportar el tancament de
nous grups.
Atot això, cal afegir-hi la no construcció de
l’edifici de l’institut Hipàtia d’Alexandria,
ajornada sense data prevista, després
que l’ajuntament hagi complert els deures
i hagi urbanitzat a càrrec seu el solar de
can Cuscó per un import de més d’un
milió d’euros.
Per tant, la planificació escolar del nostre
poble pot ser moguda en els propers
anys. Per això, reclamen una actitud de
l’equip de govern en base a dos principis
democràtics: donar sempre la màxima
informació i no esperar als fets consumats
per sumar-se a la protesta, i activar les
funcions del consell escolar municipal,
amb la inclusió de totes les forces
polítiques i altres agents socials, per
valorar i proposar l’adequació en cada
moment de l’oferta escolar a les
necessitats de la ciutadania.
En resum, aquesta amarga experiència
ens ha de servir de lliçó per fer-ho més
bé.

ICV-EUiA considera lamentable i
irritant que l’Equip de Govern
Municipal format pel PSC-PP es gasti
més de 10.000 € per intentar callar
les veus crítiques amb la gestió com
a alcalde i el seu govern municipal.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es
gastarà més de 10.000€ en una
querella que interposa el Sr. Ignasi
Simón, alcalde del municipi, contra el
president de l’Associació de Veïns de
Ca l’Artigues, Sr. Antonio Manso, por
calúmnies, injúries i amenaces, dels
quals el Fiscal ha retirat les
calúmnies i amenaces de la querella,
per falta de fonament.
La denúncia es produeix després de
que l’Associació de Veïns del barri de
Ca l’Artigues va posar en
coneixement de la Fiscalia de Medi
Ambient uns abocaments de aigües
residuals al torrent Paiaigua (Ca
l’Artigues), des de fa més de trenta
anys, i ser imputats varis membres
de l’anterior i l’actual equip de govern,
inclòs l’actual alcalde Sr. Ignasi
Simón.
Sembla ser que, a raó d’aquests fets
i de sol•licituds per escrit, instàncies,
intervencions en diferents plens
municipals, etc., propis d’una
autèntica Associació de Veïns que es
preï, el Sr. Alcalde diu que se sent
calumniat, injuriat i amenaçat pel Sr.
Antonio Manso, president de la
A.VV., i ordena presentar una
querella, per suposat, pagant de les
arques municipals.
És molt trist que el Sr. Alcalde de
Lliçà d’Amunt, un home públic, que
hauria d’entendre que el seu càrrec
comporta estar exposat a qualsevol
crítica, però resulta que, amb la
situació econòmica actual, (i amb les
famílies que en el nostre poble estan
passant tantes necessitats), es pot
permetre el luxe de fer una despesa
d’aquest tipus.
Si tan clar tenen que aquest tipus de
denúncia prosperarà, ¿per què no
denuncia com a persona física i no
com a alcalde? Per què no ho paga
de la seva butxaca?, és lamentable
utilitzar els diners públics per voler
callar des dels jutjats les veus
crítiques amb la gestió de seu govern
municipal, a ciutadans o a
representants d’entitats del municipi,
como per exemple, l’Associació de
Veïns i Veïnes del barri de Ca
l’Artigues de la que és president el Sr.
Antonio Manso.
Esperem que la justícia actuï amb la
màxima celeritat possible en el
aclariment dels fets que ens ocupen,
i també que al nostre municipi
funcioni una autèntica participació
ciutadana, existeixi la llibertat
d’expressió i que es respectin els
drets dels ciutadans a defensar allò
que consideren beneficiós per al
poble.
No es pot doblegar, silenciar ni
domesticar a un poble, i menys amb
imposicions ni abús d’autoritat, i
encara menys malbaratant diners
que són de tots i totes.

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.
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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.

Concert d'intercanvi de la Banddeltenes amb
la banda de música d'Esparreguera
La Banda de Música Bandeltenes durà a terme un concert d'intercanvi amb la
banda de música d'Esparreguera el diumenge 7 de juliol,
a les 1 9h, a la plaça de Catalunya.
La Banda de música
d’Esparreguera es va fundar
l’any 1 988 a l’escola municipal
de música d’Esparreguera
sota la direcció de Josep Lluís
Zaragozá. Aquesta formació
té continuïtat i s’amplia
gràcies a la creixent oferta
d’estudis d’instruments de
vent.
L’any 1 995 deixa de
funcionar com a banda de
l’escola de música i es frena
la seva activitat durant uns
anys.
El 2001 , Serafí Casanovas
aconsegueix reunir els
suficients músics de vent i
percussió del poble per
fundar una nova banda,
aquesta vegada com a
Banda Municipal de Música
d’Esparreguera. La formació
es va ampliant i aglutina
músics de totes les edats,
siguin estudiants o no de
l’escola de música. A partir de
l’any 2006 i fins al dia d’avui
dirigeix la banda David
Parras.
Actualment la banda ja no és
municipal i funciona com una
associació cultural del poble,
realitzant concerts i activitats
musicals a Esparreguera i
pobles de la geografia
catalana, així com trobades i
intercanvis
amb
altres
bandes de la península.
La banda de música de la
Vall de Tenes (BandelTenes)
és una entitat de recent
creació a la comarca del
Vallès Oriental. Fou fundada
el 4 de febrer de 201 3
després que un grup de 7
persones, tots ells membres
actius de la banda, varen
constituir la primera junta
directiva.
Abans de la seva fundació, i
encara amb el segell de
l’escola de música de la vall
del Tenes- no en va alguns

Banddeltenes

Banda de música d'Esparreguera

dels seus integrants així com
els seus dos directors
musicals en són professorsva realitzar amb èxit el
concert musical de l’obra “Un
dia al circ” de James Curnow,
que va interpretar el juny de
201 2 a Lliçà de Vall i el juliol
de 201 2 a la localitat de
Bigues durant un dels actes
de la festa major, així com
també el concert de cap
d’any celebrat el primer de
gener de 201 3 al pavelló
d’esports de Lliçà d’Amunt.
BandelTenes té com a
finalitat la d’integrar tant als
joves músics com els adults,
no només de la Vall del Tenes
sinó de tota la comarca, que
se sentin atrets per la música
i tinguin inquietuds per
millorar
els
seus
coneixements tot compartint

un projecte iniciat per músics
professionals en actiu i
músics amateurs adults de
manera que es puguin
interaccionar i combinar les
experiències dels uns amb
les ganes i les expectatives
dels altres. Precisament un
dels objectius de la banda és
el de donar sortida musical
als joves que surten de
l’escola de música i que, per
diferents
motius,
han
d’abandonar la pràctica de
l’instrument sense poder
donar cap altra sortida als
coneixements que molts han
adquirit durant tants anys. La
banda
vol
combinar
experiència
amb
coneixement i joventut amb
professionalitat.
Bandeltenes

Festa del Playback del Ball
de Gitanes

Un any més, la colla de
Gitanes organitza la Festa
del Playback per finalitzar
les activitats d’aquesta
temporada.
Per a qui encara no ens hagi
vingut a veure mai, us direm
que és una festa molt
complerta. S’inicia amb un
sopar i acaba amb un gran
espectacle.
L’espectacle és un musical
en format de playback
realitzat per tots aquells
balladors i balladores de la
colla que els darrers dies
l’han anat preparant.
Dels més petits als més
grans, tothom es transforma
dalt
de
l’escenari
interpretant alguns dels

cantants de moda o dels
que ja formen part dels
nostres records.
Qui vulgui venir-hi, té dues
maneres de fer-ho:
- sessió complerta de soparespectacle, a les 8 de la
tarda. Cal comprar el tiquet
prèviament, els divendres,
de 6 de la tarda a 1 2 de la
nit, durant els assajos, al
gimnàs de l’Institut Lliçà.
- només l’espectacle, a les
1 0 de la nit. L’entrada són
3€.
Aquest any, la Festa del
Playback serà el dissabte 6
de juliol, a la sala de
l’Aliança.
Ball de Gitanes
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Gimcana eqüestre a Can Janàs
El Club d'Equitació Esportiva Can Janàs, situat al barri
de Ca l'Artigues, va organitzar, el passat 1 4 d'abril, una
gimcana eqüestre, que va
comptar amb la participació
de 20 binomis de ponys i
cavalls. Hi havia dues catgories, que van tenir les
mateixes proves però amb
diferent dificultat. Tant els
més petits (4 anys) com els
més grans van poder gaudir
d'un total de 1 4 proves on el
més important era l'habilitat
en traçar el recorregut, ja
que des de dalt del pony i el
cavall es feia slalom amb els
ulls envenats, dur un got ple
d'aigua d'un punt a un altre,
fer cistella, etc. Va ser una
jornada enriquidora i des del
club volem felicitar tots els
participants i, en especial,
els guanyadors.
Des del club volem aprofitar
per informar que cada mes
organitzem activitats, que
fem casal d'estiu amb ponys
i cavalls i, a més, classes,
lloguer de ponys, etc.

Sortida a FiraGran

L'Associació del Casal d'Avis va organitzar una sortida a FiraGran, la Fira de la Gent Gran, que va tenir lloc el passat 1 6
de maig, a les Reials Drassanes de Barcelona. Els avis i àvies
van comptar amb la companyia de l'Alcalde de Lliçà d'Amunt,
Ignasi Simón.
Associació del Casal d'Avis

Club d'Equitació Esportiva
Can Janàs

Bústia del lector
Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

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.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Agenda
Exposició fotogràfica "Un
passeig per Canàries"
De Valentí Grau.

Fins al 31 d'agost

Lloc: Bar del Centre
Organitza: Bardel Centre

Casal de la Gent Gran

Concentració de cotxes
clàssics a Ca l'Esteper

Si et ve de gust participar, truca al
telèfon 687 49 80 92 (màxim uns
cinquanta cotxes). Es donarà entrepà i beguda gratis.

Diumenge 14 de juliol

Organitza: AV Ca l'Esteper

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

Activitats per a la gent gran
Associació del Casal d'A- Activitats fixes:
vis:
Botxes : Dilluns i dimeVisita al Museu de la cres 11 h Parc del Tenes
Ràdio Luis del Olmo
Ball de saló: Divendres 5,
Dissabte 1 3 de juliol
1 2, 1 9 i 26 de juliol 1 6.30h
Amb esmorzar i dinar amb buffet a Cunit, més tarda de ball.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 39 euros
Reserves: Casal de la Gent
Gran

93 864 60 1 0

Viatge al País Vasc

93 841 90 87

Preu: 598 euros

Correus i Telègrafs
Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Espai Jove El Galliner

93 841 53 31

93 864 59 54

Porta un tupper per a emportar-te-les.

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

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

Dilluns 1 de juliol

Dimarts 16 de juliol

Taller de miniatures dolces amb Fimo

Taller de rastes i xurros
de fils (perruqueria alterTaller de fermalls amb nativa)
Dilluns 22 de juliol
feltre
Dijous 4 de juliol
Taller de decoupage
Dimarts 23 de juliol
Assessoria laboral
Si tens alguna caixa que vols
Dimarts 2 de juliol

Divendres 5, 12, 19 i 26 de
juliol
Horari: de 1 6h a 20 h

Nits a la Piscina

Divendres 5, 12, 19 i 26 de
juliol
Horari: de 21 h a 1 h

93 860 70 64

Taller de gorres

93 841 55 63

Preu: La primera gorra és

Local Social Can Costa
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

Dilluns 8 de juliol

gratuïta. Si ja te n’has fet, cal
abonar el preu de 3 euros.

Taller de costura fàcil
Dimarts 9 de juliol

restaurar, porta-la.

Taller de pentinats i maquillatge estiuenc
Dijous 25 de juliol

Si vols que et quedi perfecte,
porta la teva base de
maquillatge.

Decorem el vidre i ens
acomiadem del Galliner
fins al setembre
Dilluns 29 de juliol

Taller d'ungles creatives
Dimarts 30 de juliol

Les activitats comencen a les
Taller de pintar samarre- *17h,
són gratuïtes i cal inscriptes
ció prèvia.
Dijous 11 de juliol
Preu: La primera samarreta és
gratuïta. Si ja te n’has fet, cal
abonar el preu de 3 euros.

Taller de granitzats naturals

Recorda que...

El Galliner estarà tancat
des de l'1 d'agost fins a l'11
de setembre.

Dilluns 15 de juliol

Taller de cupcakes
Dimarts 16 de juliol

Porta un tupper per a emportarte’ls.

Bingo Dissabtes 6, 1 3, 20

i 27 de juliol 1 7h Casal de la
Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
Visita a Bon Àrea Guis- 1 7h
Ball de saló: Dissabtes
sona
1 7h
Dimecres 21 d'agost
Ball en línia:
Preu: 1 5 euros
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimarts 1 8h
nivell 3: Dimecres 1 8h
Del 5 al 9 d'agost

Taller d'imants amb Go- Taller de galetes founma Eva
dant

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna

Casal de la Gent Gran

Organitza: Ajuntament

Biblioteca Ca l'Oliveres
Espai de joc

Dilluns 1 , 8 i 1 5 de juliol

Espai de joc on trobareu jocs
cooperatius, educatius, d'estratègia, etc. per tal que infants,
joves i famílies passeu una bona estona jugant. Per a tots els
públics.
Horari: de 1 6h a 20h

Taller "Posa a punt la
teva bici!"
Dimecres 1 0 de juliol

Taller pràctic on es mostraran
els elements bàsics per tenir la
bici en bon estat. A càrrec de
Tbikes.
Horari: de 1 8h a 20h
Lloc: era de la biblioteca

Tallers creatius

HORARI D'ESTIU

Dimarts 2 de juliol- Taller de decoració de pedres
Dimarts 9 de juliol- Taller de decoració de samarretes
Dimarts 1 6 de juliol- Fem titelles amb estris de cuina
A càrrec d'Agnès Navarro i Carme Romero.
Adreçat a nens i nenes a partir
de 4 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia. Places limitades.

A partir del 29 de juny i
fins el 7 de setembre
(ambdós inclosos)

Dimarts 2, 9 i 1 6 de juliol

Cinema infantil

Matins: dimecres i divendres,
de 1 0 a 1 4h
Tardes: de dilluns a divendres, de 1 6 a 20.30h
Dissabte tancat

Del 5 al 30 d'agost
(ambdós inclosos)

La Biblioteca romandrà tancada per vacances.

Dimecres 3, 1 0 i 1 7 de juliol
Dia 3:
tres

Allà on viuen els mons

Arrietty y el mundo de
los diminutos
Dia 1 7: Brave (en català)

Dia 1 0:

Aforament limitat a 60 persones.
Hora: 1 8h
Lloc: sala d'actes

Organitza: Ajuntament

649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall del
Tenes
93 841 58 1 2

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

