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Quan escric la salutació tinc present tots els missatges que, al llarg de sis anys, he intentat trametre amb motiu de les
nostres festes. I és evident que alguns conceptes han quallat en el tarannà lliçanenc. El poble va canviant, encara que
d’un solstici a l’altre no ens n'adonem, i el temps ens ha transformat a tots exteriorment, i m’atreviria a dir que també
interiorment, precipitant una bona maduresa, producte de fites aconseguides i d’experiències viscudes.

L’arrel dels problemes és globalitzada i l’especulació ha estat la base inicial per enderrocar la societat del benestar que
semblava que no podia fer marxa endarrere. Nosaltres ens neguem, tal vegada inconscientment, a acceptar que el
nostre País sigui un forat negre de l’economia europea; que el nivell sanitari, educatiu i de relacions laborals aconseguit
desaparegui; i que la mala gestió de serveis públics ens aboqui a una degradació social i ens retorni als anys foscos.

Lliça d’Amunt ha sabut vorejar els moments complicats i hem avançat, posant el nostre bri, per evitar un mal recorregut.
Segurament ens entrebancarem en el nostre esperit renovador, però podeu estar segurs que aprofitarem les ocasions
per millorar la vida dels ciutadans, optimitzant els recursos i complint el programa que ens hem traçat. Pensant en les
persones i actuant, sense escarafalls, raonant i valorant tota proposta, vingui d’on vingui. Creiem tenir mitjans suficients
per afrontar, amb sacrificis, l’actual situació. En aquest context és difícil desitjar una bona festa major, perquè hi ha
famílies que pateixen la desocupació de forma alarmant. En tot cas, és veritat que els lliçanencs i lliçanenques es
mereixen uns dies d’esbarjo. El gaudir de la festa ens és consubstancial i la nostra és molt arrelada. Durant aquest dies
notem el caliu d’un poble hospitalari, un poble identificat amb el nostre patrimoni cultural, posant de manifest
demostracions lúdiques i de grata convivència, obrint una porta cap a noves iniciatives que sorgeixen de les entitats
municipals, en definitiva, de la nostra gent.

Per tant, hem fet un programa ajustat a la realitat que vivim. Plens d’il•lusió, oferim al poble un ventall d'activitats des de la
tradició a la innovació. Ho fan possible les persones, entitats i associacions, a tots ells els agraeixo el treball i l'entusiasme
que hi posen, i a les empreses col•laboradores, una especial menció pel seu grau de compromís, generositat i
responsabilitat amb la nostra Festa Major.

Us convido, doncs, a viure intensament aquests dies d'alegria col•lectiva, amb la convicció que, també a través de la
festa, expressem una vegada més la confiança que té el poble per superar dificultats i continuar construint un Lliçà
d’Amunt millor, el Lliçà d’Amunt del futur que ja és present.

Des de la Casa de la Vila, us desitjo molt bona Festa Major en nom de totes les regidores i tots els regidors i personal de
l’Ajuntament.

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt

Twitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/ llicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8 a14 h, i dilluns i dijous, de 16 a19 h;
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h)

Impressió i manipulació: CTL Comunicació
Tiratge: 7.200 exemplars

Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76
Dipòsit Legal: B486152007

Quin acte és el més representatiu de la Festa Major del municipi?
Aquest setembre arriba la Festa Major de Ll içà d 'Amunt. En la
darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber quin
acte és que els l l içanencs i l l içanenques consideren el més re-
presentatiu de la Festa Major del municipi .
El resu l tat ha estat que, de les 42 persones que han participat a
l 'enquesta, un 38% ha respost el Sopar de les Àvies; un 31 % ha
dit La Juguesca; un 1 2% ha optat pel Concert i Bal l de Festa
Major; un 1 0% ha seleccionat Activi tats i Concerts al Pinar de la
Riera; un 5% ha marcat la Cercavi la i el Bal l de Gegants i Ge-
ganters; i l 'opció de l 'Espectacle Pirotècnic l 'ha seleccionada un
5% dels participants.
*L'enquesta ciutadana es publ ica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la parti-
cipació dels ciutadans. Els resul tats de cada enquesta ciutadana es publ iquen al mateix web i
en el butl letí municipal . Aquests resul tats es presenten en percentatges sobre el total de res-
postes.
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Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Enquesta ciutadana
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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.

Arriba la Festa Major
Els actes de la Festa Major d'enguany es concentraran en quatre dies,
del dijous 5 al diumenge 8 de setembre.

La Festa Major d'aquest
any començarà el di jous 5
de setembre amb la inau-
guració de la X edició de
l 'Embarraca't i la XXVI I edi-
ció del Sopar de les Àvies.
L'Embarraca't és l 'espai del
Pinar de la Riera on algu-
nes entitats locals munten
barraques de venda de be-
gudes i entrepans, i es pro-
gramen diferents
actuacions, un espai que
s'omple de gent amb ganes
de diversió i on es crea un
molt bon ambient. L'edició
d'enguany del Sopar de les
Àvies comptarà amb la par-
ticipació de 67 àvies que
cuinaran per a prop de 600
comensals, entre els quals
les autoritats locals i un
convidat especial , el nom
del qual no es vol desvetl lar
perquè sigui una sorpresa,
igual que l 'espectacle final .
Els tiquets per assistir a
aquest sopar s'han d'adqui-
rir els dies 30 d'agost i 2 de
setembre a l 'OAC de l 'Ajun-
tament.
La Festa d'Homenatge a la
Vel lesa, que arriba a la
XXXVI I , tindrà l loc el diven-
dres 6 de setembre; aquest
any els nostres avis i àvies
s'aplegaran en un berenar
de germanor. Aquest dia
també hi haurà teatre amb
l 'espectacle "Parlant amb
franquesa" de Txabi Fran-
quesa, del Club de la Co-
media. Les entrades per
assistir a l 'espectacle s'han
d'adquirir els dies 2, 3 i 4 de
setembre a l 'OAC de l 'Ajun-

tament.
El concert i el bal l de Festa
Major no faltaran a la cita;
serà el dissabte 7 de se-
tembre. Aquest dia també
tindrà l loc la primera edició
de les 3 Hores de Resistèn-
cia en BTT de Ll içà d'A-
munt.
Les entitats seran les prota-
gonistes del darrer dia de la

Festa Major, el d iumenge 8
de setembre, quan actuaran
la Col la de Gegants i el Bal l
de Gitanes.
I , tota la setmana, des del
di l luns 2 fins al diumenge 8
de setembre, s'aniran suc-
ceïnt les proves de La Ju-
guesca, entre les quals hi
haurà la Cercavi la i l 'Estira-
da del tractor.
Hi ha altres activitats pro-
gramades (El Formigueig,
Correfoc, exposicions, es-
pectacles infanti ls, etc. ).
Aquesta edició de l 'Informa't
conté el programa de la
Festa Major, el qual també
podeu consultar al web mu-
nicipal .



Aplec de Palaudàries
Després de la Festa Major, arriba l'Aplec de Palaudàries.
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Nova edició de les Jornades Europees
del Patrimoni

La caminada de l'edició
d'enguany de les Jornades
Europees del Patrimoni pas-
sarà pel Meandre del riu Te-
nes, situat al Barri Migdia,
on s'ha fet una important in-
versió de recuperació, i con-
tinuarà per la bassa de Can
Dunyó, la masia de Can
Dunyó, les mines dels Set
Socis i de Can Coll , i les
obres del polígon industrial
Molí d'en Fonolleda. Com
sempre, serà una visita
guiada amb experts, que

Les Jornades Europees del Patrimoni d'enguany ens donaran a
conèixer més espais naturals i edificis arquitectònics del municipi

L'Aplec de Palaudàries tindrà
lloc el diumenge 22 de se-
tembre. Com cada any, hi
haurà una celebració eu-
carística en aquesta església
parroquial; serà a les 1 9h.
Després, cap a les 20h a la
mateixa església, alumnes
de l'Escola de Música de la
Vall del Tenes oferiran, com
l'any passat, un concert. Per
acabar, hi haurà un petit
aperitiu per a tots els
assistents.
Recordem que l'Església
Parroquial de Sant Esteve de
Palaudàries està situada a
l'extrem de ponent del terme
actual de Lliçà d'Amunt. La
parròquia és esmentada per
primera vegada en un docu-
ment de l'any 1 059. El 1 835,
en disgregar-se la Baronia

de Montbui, Palaudàries es
va unir a Lliçà d'Amunt i va
quedar independent en l'as-
pecte religiós. Actualment ja
fa temps que no s'hi celebra
missa regularment i depèn
de la Parròquia de Sant Julià
de Lliçà d'Amunt. Del conjunt
que formen l'església amb el

cementiri i la masia, sobre-
surt sens dubte la torre cam-
panar, probablement
aixecada durant el segle XV.
La volta de canó que cobreix
la nau, el mur nord i una part
del mur de ponent són enca-
ra vestigis de la primitiva edi-
ficació romànica.

Concurs d'Instagram sobre la Festa Major L'Ajuntament llença una
aplicació mòbil amb tota la
informació de la Festa Major

L'Ajuntament ha llençat una
aplicació de mòbil a través de
la qual es podrà consultar tot
el programa i informació de la
Festa Major. L'aplicació funci-
onarà per a smartphones amb
sistema operatiu Android.
Aquesta aplicació, útil i molt
intuïtiva, servirà per apropar
encara més la Festa Major a
la ciutadania.
L'aplicació disposa de la in-
formació dels actes, un cer-
cador, localitzacions, telèfons
d'interès, la possibilitat de
crear llistes de preferits i de
compartir actes a les xarxes
socials i serveis instantanis de
missatgeria, accessos direc-
tes a la web i al facebook de

l'Ajuntament i un accés al
twitter amb el hashtag
#Lliçàdefesta.
Segons els regidor de Cultura,
Albert Iglesias, es tracta d'una
App molt dinàmica ja que l'u-
suari podrà organitzar-se la
programació al seu gust: per
espais, per horaris, per tipus
d'actes (música, dansa, tea-
tre, Juguesca, Embarraca't,
etc.); a més, es poden pro-
gramar alarmes perquè sonin
una estona abans de l'inici de
l'acte al qual vols assistir.
L'aplicació es pot descarregar
gratuïtament al Google Play
amb el nom "Festa Major Lliçà
d'Amunt"; ja està disponible
des del passat 26 d'agost.

Fes una foto durant la Festa Major i penja-la a Instagram amb l'etiqueta
#Lliçàdefesta.

Amb l'objectiu d'ajudar a
promocionar la festa gran del
nostre poble, l 'Ajuntament ha
organitzat el primer concurs
d'Instagram sobre la Festa
Major.
Totes les fotos publicades en
aquesta xarxa social amb
l'etiqueta (hashtag) #Lliçàde-
festa, realitzades del dijous 5

al diumenge 8 de setembre,
seran sotmeses a votació
popular per mitjà dels "likes"
(m'agrada) de l'aplicatiu i les
quatre fotografiques més vo-
tades rebran un premi patro-
cinat per alguns establiments
de restauració del municipi:
un esmorzar de forquil la al
Restaurant La Cruïlla, un
dinar al Restaurant Can Ro-
ca Vell, un sopar al Restau-
rant el Nou Pinar o un
assortit de productes de
pastisseria de la Granja-
Pastisseria El Molinet.
Les quatre fotografies gua-
nyadores es publicaran el
divendres 27 de setembre al
web municipal i a les xarxes
socials municipals, Facebook
i Twitter. I totes les imatges

publicades a Instagram amb
l’etiqueta #Lliçàdefesta es
podran visualitzar a través
de l’eina Statigram
(www.statigram.com), fent
una cerca de l‘etiqueta, o bé
a través del Facebook de
l’Ajuntament on s’inclourà la
galeria d’imatges amb totes
les fotos que es vagin
publicant.
Podeu consultar les bases
d'aquest concurs al web mu-
nicipal.

ens parlaran sobre aquests
espais naturals, edificis ar-
quitectònics (masies) i la
tranformació del territori .
La caminada tindrà l loc el

dissabte 28 de setembre.
Se sortirà a les 9 h des del
Parc de la Felicitat.
Per participar en aquesta
sortida no cal formalitzar
cap inscripció.
L'activitat és totalment gra-
tuïta. Només cal portar ai-
gua i esmorzar.
Per a més informació, po-
deu posar-vos en contacte
amb la Regidoria de Cultura
a través del telèfon 93 860
72 29 o el correu electrònic
cultura@ll icamunt.cat.

Segueix la Festa Major a les
xarxes socials: #Lliçàdefesta
L’Ajuntament, els dies previs i durant el transcurs de la Festa
Major, publicarà tota la informació festiva a les xarxes socials
municipals: Facebook, Twitter i Instagram, a través de
l’etiqueta #Lliçàdefesta.
* Les fotografies publicades amb aquesta etiqueta al compte
municipal d’Instagram no formaran part del concurs organitzat amb
aquesta aplicació, només tindran final itat divulgativa.
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24 Hores Internacionals de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del Tenes
Les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del
Tenes arriben a la XXXIV edició amb un rècord de 30 equips preinscrits.

Les 24 Hores Internacionals
de Resistència en Ciclomo-
tors de la Vall del Tenes, or-
ganitzades pel Grup 24
Hores, tindran lloc els dies
30 i 31 d'agost i 1 de setem-
bre, en el circuit que es
munta per a l'ocasió al Pinar
de la Riera.
El reglament d'aquesta edi-
ció presenta algunes modifi-
cacions. Un dels canvis és
l'increment del cubicatge
màxim permès en la catego-
ria PromoCup2T, igualant-lo
al que hi ha estipulat a les
categories Canvi Proto i
Canvi Terra de la Challenge
Resistència de Terra de Ci-
clomotors. Les categories de
grups 2 i 3 continuen sent de
49cc i la categoria de motos
elèctriques també hi parti-
cipa. Una altra modificació
és que els equips inclosos
en la categoria de la Vall del
Tenes hauran de tenir com a
mínim tres pilots que residei-
xin en algun municipi de la
mancomunitat i també po-
dran optar-hi aquells pilots
amb llicència (homologada,
catalana o social) de tempo-
rada del Grup 24 Hores, tra-
mitades per aquesta entitat.
Un any més, també s'orga-
nitzaran activitats paral· leles
a la zona del Pinar de la Ri-
era.

A mitjan d'aquest mes de
setembre s'obre el període
d'inscripcions a les activitats
esportives de la temporada
201 3-201 4 que s'organitzen
des de la regidoria d'Esports
i que es realitzen al Pavelló
Municipal d'Esports.
S'ofereixen diversitat d'acti-
vitats esportives que van
adreçades a nens i nenes
des de P5 fins a 1 r d'ESO
com poden ser jazz, bal ls,
etc.
Per altra banda, també es
pot optar per fer bàsquet,
futbol sala, futbol, BTT o
patinatge artístic. Les ins-
cripcions a aquestes darre-
res activitats s'han de

formalitzar directament a
l 'entitat o club esportiu cor-
responent. Per a la resta, les
inscripcions s'han de forma-
l itzar al Pavelló Municipal
d'Esports.
A més, la propera tempora-
da també hi haurà Activitat
Física per a la gent gran.
Inscripcions i informació:
a partir del 1 6 de setembre,
de dil luns a divendres, de 8h
a 1 3 h i de 1 6.30h a 22h, al
Pavelló Municipal d'Esports,
telèfon 93 860 70 25
Documentació necessària:
Activitat Física per a la gent
gran:
- Alumnes nous: Fotocòpia
de les dades bancàries, fo-

1 /3 de Marató de la Vall del Tenes

Comencen les inscripcions a les
activitats esportives del Pavelló

La XXVI edició d'1 /3 de Ma-
rató de la Vall del Tenes tindrà
lloc el proper dimecres 11 de
setembre. Començarà a les 9
del matí des de Pinedes de
Castellet de Santa Eulàlia de
Ronçana. Enguany, l'import
de les inscripcions anirà ínte-
grament al Banc dels Ali-
ments de la Vall del Tenes.
Les inscripcions es poden fer
a través del web de la
Mancomunitat:
www.mancomunitatvalltenes.cat.

L'Ajuntament homenatja
Sara Gay pels seus èxits
esportius
L'Ajuntament va organitzar,
una recepció oficial, el pasat
8 de juliol al Pavelló Municipal
d'Esports, per homenatjar la
ciclista lliçanenca Sara Gay,
de l'Amunt Club Ciclista, gua-
nyadora del Campionat d'Es-
panya de BTT, el Campionat
de Catalunya de BTT i la Co-
pa Catalana BTT Internacio-
nal la temporada 201 2-201 3.
Amb 1 6 anys, aquesta jove
esportista lliçanenca s'ha
mantingut sempre en els pri-
mers llocs de les classificaci-
ons i, actualment, tot i haver
patit alguna lesió de caire
lleu, està lluitant per revalidar
els títols aconseguits aquesta
passada temporada.
L'Alcalde, Ignasi Simón, en
nom de l'administració local, li

va fer lliurament d'un obsequi
institucional i la va felicitar
pels guanys obtinguts, per
l'esforç que demostra en la
pràctica esportiva i pel sacri-
fici que suposa competir al
màxim nivell. Sara Gay també
va signar el Llibre d'Honor de
l'Ajuntament.

1 a edició del Muntronik Fest

El dijous 5 de setembre, a par-
tir de els 22h, al Pinar de la Ri-
era, comença la Nit jove amb
un MACROKARAOKE.
Podràs cantar i ballar amb més
de 800 cançons en diferents
idiomes i des de les més
antigues a les més actuals.
T’animaràs a pujar a l’escena-
ri?
I, a partir de la mitjanit, arriba la
primera edició del
MUNTRONIK FEST, un festi-
val, amb actuacions de música
i dansa urbana, que inclou dos
concursos:
- CONCURS DE DANSA
URBANA:
Hi haurà un concurs de dansa
urbana amb un premi de 1 50
euros per a la persona o grup
guanyador. Per a l’elecció del
guanyador es comptarà amb
un jurat de luxe: Maribel del
Pino, especialista en “New
Style”, directora de l’escola de
ball Tribu Urbana Center i
exprofessora de Fama; Bboy
Karlos, component del grup

Gemma Aparici va tornar a
esdevenir la guanyadora del
concurs de cartells organitzat
pel Grup 24 hores. El con-
curs, que ha arribat a la
cinquena edició, va comptar
amb la participació de més
de vuit dissenys. El disseny
guanyador serà la imatge
representativa d’aquesta
XXXIVena edició i s'ha pintat
en el mur d’entrada de Lliçà
d’Amunt, on estarà exposat
durant tot un any.

tocòpia del DNI del titular del
compte i de la tarja sanitària.
- Alumnes de l'any passat:
no cal portar cap documen-
tació, només cal anar al Pa-
vel ló i confirmar la inscripció.
Places l imitades.
Altres activitats:
Fotocòpia de les dades
bancàries, fotocòpia del DNI
del titular del compte i fo-
tocòpia de la tarja sanitària.
Hi ha activitats que tenen les
places l imitades.
El període d'inscripcions es-
tarà obert fins que s'esgoti el
límit de places per activitat.

A partir del 1 6 de setembre, els nens i nenes des de P5 fins a 1 r d'ESO
es poden inscriure a les Activitats esportives del Pavelló d'Esports.

Bordas Bros; i Omar Iglesias,
exconcursant de Fama 2 i
membre de “The Last Project”.
- CONCURS DE DJ:
Hi haurà un concurs de deejay,
amb un premi de 1 50 euros
per al guanyador, que comp-
tarà amb dues categories, que
englobaran diferents estils de
música electrònica. El jurat
estarà format per alguns dels
millors dj/productors de
Catalunya en diferents estils:
Dj. Buenri i actualment també
conegut com a Dj Dave It, que
ha estat resident de
discoteques com X-què i
Activa; Javi Always, Dj i pro-
ductor; i Dj Javi Molina,
conegut pel seu estil hardcore
a llocs com Pont Aeri o
Manssion.
Podeu posar-vos al dia sobre
el Muntronik Fest al web muni-
cipal www.llicamunt.cat, al blog
del Galliner
www.elgalliner.blogspot.com i a
la pàgina de Street Stylers
www.streetstylers.es.



Inici del curs escolar 201 3-201 4

El curs escolar 201 3-201 4
començarà el di jous 1 2 de
setembre.
Les escoles bressol munici-
pals Nova Espurna i Pa-
laudàries començaran el
curs amb un total de 1 44 in-
fants. Recordem que els
Serveis Territorials d'Ense-
nyament van accedir a fer
grups mixtes i, així, donar
cabuda a tots els preinscrits
a cada escola, d'edats com-
preses entre els 0 fins als 3
anys.
Per altra banda, 111 nens i

nenes començaran P3 a tres
de les escoles del municipi.
Recordem que el Departa-
ment d'Ensenyament de la
General itat va decidir no
oferir places de P3 aquest
curs a l 'escola Sant Baldiri ,
tot i que, després de moltes
reunions, el director dels
Serveis Territorials d'Ense-
nyament es va comprome-
tre, verbalment, a
contemplar la possibi l itat de
tornar a oferir places de P3
en aquesta escola per al
curs 201 4-201 5.

A més, 1 44 nois i noies pas-
saran a cursar 1 r d'ESO en
els dos instituts del poble.
També recordem que totes
les forces polítiques munici-
pals estan treballant perquè
la General itat tiri endavant el
projecte de construcció de
l 'institut Hipàtia d'Alexandria,
que actualment ocupa pro-
visionalment un edifici mu-
nicipal, a l 'emplaçament
definitiu en els terrenys mu-
nicipals cedits del passeig
de Sant Valerià de Can Sal-
got, prop de Can Cuscó.

El curs escolar 201 3-201 4 s'iniciarà el dijous 1 2 de setembre.
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"Tutoria Entre Iguals" a totes les escoles

Totes les escoles d’educació
infantil i primària de Lliçà
d’Amunt implantaran el curs
201 3-1 4 un programa per
afavorir la convivència
escolar i prevenir
l ’assetjament entre els
alumnes.
El programa s’anomena
Tutoria Entre Iguals (TEI) i el
seu creador és el psicòleg
Andrés González Bell ido,
psicopedagog de l’IES Front
Marítim de Barcelona. La TEI
és una estratègia educativa
per afavorir una bona
convivència escolar,
dissenyada inicialment com
una mesura pràctica de
prevenció contra la violència
i l ’assetjament escolar. Té un

caràcter institucional i implica
tota la comunitat educativa.
És un recurs important en el
procés de participació,
conscienciació, prevenció i
desenvolupament de
programes d’intervenció
sobre convivència en el
centre educatiu. Pot adaptar-
se com una mesura contra la
desmotivació i el fracàs, no
tan sols curricular, sinó
també personal i social.
L’estratègia consisteix a
assignar a cada alumne de
tercer de primària un
tutor/referent de cinquè de
primària. Prèviament, els
alumnes tutors reben una
formació específica per
poder realitzar amb èxit un

seguit de tutories entre iguals
per afavorir el suport entre
companys davant una
demanda d’ajuda.
Les impulsores del projecte a
Lliçà d’Amunt han estat les
psicòlogues del servei
psicopedagògic municipal,
que juntament amb els
equips directius i bona part
del professorat han seguit
durant els mesos de juny i
juliol el pla de formació
específic necessari per tal
que la TEI pugui posar-se en
funcionament a l’inici del nou
curs escolar 201 3-201 4.
Les escoles de Lliçà d’Amunt
seran els primers centres de
primària del Vallès Oriental a
implantar aquest programa.

Les escoles implanten un programa per afavorir la convivència escolar i
prevenir l'assetjament entre els alumnes.

Nou PAE per als centres
educatius i les AMPA
L'Ajuntament està preparant
el nou Programa d'Activitats
Educatives (PAE) per al curs
201 3-1 4 per oferir a tots els
centres educatius del muni-
cipi (escoles bressol, escoles
i instituts) i a les associaci-
ons de pares i mares d'a-
lumnes (AMPA) amb
l'objectiu de donar-los suport
en l'educació des dels valors,
la informació, el coneixement
de l'entorn i la prevenció.
Com l'any passat, el PAE
s'editarà en format CD per tal
que sigui més pràctic i sos-
tenible i també es podrà
consultar a la pàgina web de

l'Ajuntament (www.ll ica-
munt.cat).
El PAE 201 3-1 4 inclourà ac-
tivitats, tallers i xerrades de
diferents àmbits proposades
per les diferents regidories
de l'Ajuntament, alguns ja
ofertats fins ara i altres de
nous. Però, hi ha la possibi-
l itat de proposar noves acti-
vitats, xerrades o tallers per
tal que aquest programa pu-
gui oferir el màxim de res-
postes a les necessitats
educatives dels nostres in-
fants, gent jove, personal
docent i famílies del munici-
pi.

L'Ajuntament ha sol·licitat, a
través de la Diputació de
Barcelona, formar part del
projecte europeu EURONET
50/50.
Aquest projecte està adreçat
principalment a les escoles i
instituts que depenen
econòmicament de
l'Ajuntament, però també és
extensiu a altres equipaments.
L'objectiu és implicar el
conjunt de la comunitat
educativa en la cultura de
l'estalvi energètic. Per això, es
dota els centres de material
educatiu i suport tècnic amb el
qual els alumnes poden
aprendre de primera mà el
cost de l'energia amb què
funciona el centre educatiu i
poden treballar per reduir-ne
el cost.
L'adhesió al projecte comporta
el compromís de revertir en
els centres educatius el 50%
de l'estalvi econòmic que se'n
derivi. Aquest estalvi es

L'Ajuntament sol·l icita
formar part del projecte
europeu EURONET 50/50

computa en base a l'energia
estalviada i no al cost net, per
tal d'evitar l'impacte de la
pujada de preus de l'energia.
El programa, que té una
durada de 3 anys (201 3-
201 6), compta amb la partici-
pació de 1 6 entitats de 1 3
països de la Comunitat
Europea i inclou metodologies
de treball i intercanvi
d'experiències entre els
participants.
L'Ajuntament ha sol·licitat la
participació de les escoles
Rosa Oriol, Martí i Pol i Sant
Baldiri i de les dues escoles
bressol municipals. L'escola
Països Catalans ha declinat la
participació en el projecte.
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Joan Piera dimiteix de
regidor de CiU
El regidor de CiU Joan
Piera va presentar la
d imissió al càrrec en la
sessió plenària celebrada
el passat 1 8 de ju l iol .
El regidor de l 'oposició va
expl icar que renunciava a
l 'acta de regidor per motius
professionals i va donar les
gràcies a l 'equ ip de
govern, als parti ts de
l 'oposició i a totes les
persones que van diposi tar
la confiança en el parti t
que representa.
Joan Piera va fer constar
que deixava la pol ítica
activa temporalment i que,
d 'aquí a un temps, potser

la tornaria a reprendre.
Piera, que es va presentar
com a alcaldable per CiU a
les eleccions municipals del
201 1 , ha format part del
consistori l l içanenc durant
dos anys.

Joan Vila, nou president de
la Mancomunitat
L'alcalde de Bigues i Riells, Jo-
an Vila, va substituir, el passat
1 2 de juliol, a Ignasi Simón, al-
calde de Lliçà d'Amunt, com a
President de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, a nivell de
representació. A partir de l'1 de
setembre, també assumeix el
càrrec a nivell de signatures i
tràmits administratius.
Per la seva banda, Ignasi
Simón passa a ocupar la vice-
presidència.

L'OAC reprèn l'horari habitual

A partir del 1 2 de setembre,
l 'Oficina d'Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de l 'Ajuntament
torna a l 'horari habitual : de

Publicitat

Celebració de l'11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya
La lectura del manifest i les ofrenes florals de les entitats locals al
monument en homenatge a Rafael de Casanova tornaran a centrar
la Diada.

Com cada any, la celebració
de l'11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya,
comptarà amb un acte insti-
tucional on es llegirà un ma-
nifest i les entitats locals,
inclosos els partits polítics,
faran ofrenes florals al
monument en homenatge a
Rafael de Casanova, situat a
la plaça que porta el seu
nom. Aquest acte matutí
també compta amb un es-
morzar previ i l'actuació del
Cor Claverià l'Aliança, que
acaba amb la cantada con-
junta d'Els Segadors, himne
oficial de Catalunya.

Ll içà d'Amunt compta amb
un Punt d'Autoconsulta de
Turisme de la comarca. El
Punt d'Autoconsulta de
Turisme del Val lès Oriental ,
ubicat al vestíbul de la
Bibl ioteca Ca l'Ol iveres, està
actiu des de finals de jul iol .
Els Punts d'Autoconsulta de
Turisme consisteixen en
unes pantal les tàcti ls que
donen tota la informació
referent a l 'oferta turística de
la comarca.
Aquestes pantal les són
propietat del Consel l
Comarcal, que signa un
conveni amb cadascun dels
ajuntaments que s'acul len a
la cessió d'aquests
materials fins el 201 7.
Gairebé tots els
ajuntaments de la comarca
compten amb aquests punts

Lliçà d'Amunt compta amb un Punt
d'Autoconsulta de Turisme de la comarca

d'informació turística. Per la
seva part, l 'Ajuntament
decideix la ubicació del
Punt d'Autoconsulta i
subministra les connexions
d'Internet, l 'electricitat i
s'encarrega del

di l luns a divendres de les
8h a les 1 4h i les tardes de
di l luns i d i jous de les 1 6h a
les 1 9h.

manteniment i la
conservació del terminal.
Les consultes es real itzen a
través de la connexió
d'internet:
www.turismeval les.net.



La Biblioteca Ca l'Oliveres se
suma a la commemoració de
l'Any Joana Raspall amb una
exposició i un recital de po-
esia sobre la poetessa infan-
til .
L'exposició "Escaleta de ver-
sos. Joana Raspall, graó a
graó", produïda pel Consell
Català de Llibre Infantil i Ju-
venil, es podrà visitar del 2 al
1 7 de setembre a la Bibliote-
ca Ca l'Oliveres. Aquesta
exposició és un passeig per
la vida i l 'obra de Joana
Raspall a través dels seus
poemes per a infants.
Per completar la commemo-
ració de l'Any Joana Raspall,
la companyia "Para bé l'ore-
lla" oferirà un recital de po-
esia de l'homenatjada, el
dimarts 3 de setembre, a les
1 8h, a la Biblioteca. Aquesta
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Exposició i recital de poesia
sobre la poetessa infantil
Joana Raspall

companyia ens aproparà a
les poesies de Joana Raspall
a través dels objectes més
quotidians, els animals, la
gent i els sentiments. Aquest
espectacle està adreçat a
tots els públics.

La Bibl ioteca Ca l'Oliveres
també se suma a la com-
memoració de l 'Any Espriu
amb un tal ler infanti l i famil i-
ar sobre la poesia de l 'autor.
"Barques de paper" és un
poema de Salvador Espriu
que serà la base del tal ler
que es durà a terme el di-
mecres 4 de setembre, a les
1 8h, a la Bibl ioteca Ca l'Oli-
veres. En aquest tal ler,
adreçat a infants i famíl ies,
Mireia Chalamanch i Cristina
Sanz ens aproparan a la
poesia de Salvador Espriu
fent ús de la interpretació, la

Taller infantil i familiar sobre
la poesia de Salvador Espriu

dansa, les arts plàstiques i
visuals, i la ciència.

El setembre comença el nou
curs escolar i les activitats
que es porten a terme a la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres
també enceten nova tempo-
rada. Una de les activitats
és el Club de lectura adreçat
a adults, en el qual es
reuneixen unes 20 persones
cada segon dimarts de mes
per fer tertúl ia d’una mateixa
novel•la l legida prèviament.
Per donar la benvinguda a
aquesta nova temporada del
Club de lectura, el proper 1 9
de setembre es comptarà
amb la visita de l’escriptora
Maria Barbal, autora de
vàries novel•les com la
cèlebre Pedra de tartera,
ambientada en un entorn
rural, i guanyadora del premi
Joaquim Ruyra i Joan
Creixel ls.

L'escriptora Maria Barbal
inaugura la nova temporada
del Club de lectura

A la bibl ioteca hi trobareu les
següents novel•les de
l’autora: Bella edat, Cada
dia penso en tu, Càmfora,
Carrer Bolívia, Emma, País
Íntim i Pedra de tartera.
Podeu consultar la seva
disponibi l itat, i fer-ne la
reserva en el cas que estigui
en préstec, a
http: //aladi.diba.cat

La Biblioteca celebra el tercer aniversari

Durant aquests anys, la
biblioteca ha anat
consolidant algunes activitats
com el Club de Lectura
d’adults, el Taller
d’escriptura, les activitats
adreçades a infants de 0 a 3
anys, el Taller creatiu, etc.
Altres activitats s’han pogut
portar a terme gràcies a la
dedicació de persones
voluntàries, a qui s'agraeix la
seva aportació; són els
tallers d’informàtica, les
hores del conte, els tallers de
voluntariat, i el servei de
préstec a domicil i i el club de
lectura de joves que s'espera
iniciar durant aquest curs.
Una altra part important de la
biblioteca és la relació que
s’ha anat teixint amb les
escoles i instituts del
municipi. Durant tots els
cursos s’ha rebut la visita de
tots els centres educatius i
els alumnes han après a
util itzar una biblioteca i a
descobrir el gran ventall de
lectures que hi poden trobar.
Arran de totes aquestes
activitats, que s’han anat
definint segons els
interessos i les necessitats
de la pròpia gent del poble,
la biblioteca ha experimentat,
sobretot aquest últim any, un
augment molt considerable
de persones que l’han visitat
i que han util itzat els seus
serveis. El servei de més ús
continua sent el préstec,
seguit del servei de wi-fi i per
últim el servei d’internet i +.

* Les dades estadístiques
relatives als tres anys
engloben els següents
mesos: setembre del 201 0 al
juny del 2011 , setembre del
2011 al juny del 201 2 i
setembre del 201 2 al juny del
201 3. Per tal de fer tres
períodes equitatius, els
mesos de juliol i agost no
s’han tingut en compte,
donat que la biblioteca va
iniciar la seva activitat al mes
de setembre i que en el mo-
ment de tancar l'edició del
butlletí encara no es dispo-
sava de dades estadístiques
del passat mes de juliol.

El 1 0 de setembre farà tres anys que es va inaugurar la Biblioteca
Ca l'Oliveres.

Sorteig de lots de llibres
Com cada any, per celebrar l 'aniversari, la bibl ioteca
sortejarà dos lots de l l ibres entre totes les persones que
facin ús del servei de préstec entre el 1 0 i el 30 de
setembre.
Durant aquest mes també es podrà escriure una
dedicatòria o fel icitació en el l l ibre de visites que es
trobarà a l’entrada de l'equipament.

La Biblioteca Ca l'Oliveres
estrena bloc:

bibliotecallicamunt.wordpress.com
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Activitats als Centres Cívics i Locals Socials
Propostes dels equipaments d'octubre a desembre.

Per ajudar a preparar la tor-
nada a l'escola, la Biblioteca
Ca l'Oliveres ha programat un
taller per ensenyar a folrar lli-
bres.
Aquest taller va adreçat a les
famílies amb nens i nenes
escolaritzats i que tinguin ne-
cessitat de folrar llibres per a
l'escola.
El taller tindrà lloc els dies 9 i
1 0 de setembre, de 1 7h a

Taller de folrar llibres
1 9h. Per participar-hi cal fer la
inscripció prèvia durant la pri-
mera setmana de setembre.
Durant el taller cada nen o
nena podrà folrar cinc llibres
(amb l'acompanyament d'un
adult). La biblioteca posarà a
disposició dels participants el
material necessari per folrar
llibres i els participants hau-
ran de portar els llibres que
vulguin folrar.

Deixa’m llegir! és el nom del
club de lectura per a joves
que estrena la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
El primer dijous de cada
mes, de les 1 8h fins a les
1 9:30h, en un raconet exclu-
siu de la biblioteca, els joves
de 1 2 a 1 6 anys podran
compartir una bona estona
entre col•legues envoltats de
ll ibres amb novetats,
propostes literàries per
compartir i un munt de sor-
preses.
Deixa’m llegir! vol ser un

Club de lectura juvenil
club de lectura adreçat a
aquells joves del municipi
que tenen inquietuds
literàries i ganes de
compartir estones plenes de
lletres amb gent de la seva
edat.
Aquest espai estarà
coordinat per dues persones
enamorades dels l l ibres: una
persona de la Biblioteca, la
Laura Bartuil l i , i una mestra
del poble, la Joana Moreno.
La primera trobada del Club
de lectura jove tindrà lloc el
3 d’octubre.

A partir del mes d’octubre, la
Biblioteca Ca l’Oliveres torna
a programar tallers
d’informàtica per a
principiants. Els objectius
dels tallers d’ iniciació
informàtica són: familiaritzar-
se amb l’ordinador (teclat i
ratolí), saber perquè ens pot
ser útil l ’ordinador (escriure
un text, fer operacions de
càlcul, etc.) i endinsar-se en
el món d’internet (buscadors i
correu electrònic).
Tots els tallers seran gratuïts,

Tallers d'informàtica
tindran una durada
aproximada de 1 6 hores i es
portaran a terme els dilluns i
dimecres de 1 8h a 20h.
Les inscripcions es poden fer
durant el mes de setembre.
Tindran prioritat els ciutadans
empadronats al municipi i
que no hagin rebut cap
coneixement d’informàtica.
La biblioteca és reserva el
dret d’anul•lar o reclassificar
aquells tallers que no
obtinguin el nombre suficient
d’inscrits.

Imatges dels festivals de
cloenda de les activitats
dels dos Centres Cívics
celebrats el passat mes de
juny.

El mes d’octubre s’obrirà una
nova edició del Club de
lectura maternitat i criança,
adreçat a mares i pares amb
infants fins als 6 anys d’edat,
a educadors i a tota persona
interessada en la temàtica.
Prèviament a la tertúlia es
suggerirà la lectura d’un llibre
que la biblioteca
proporcionarà als participants
i sobre el qual versarà tot el
debat.
Les tertúlies seran
dinamitzades per Creixem en
família, un equip de
professionals que atendrà els
dubtes i preguntes que
sorgeixin.
Les persones interessades a
participar-hi hauran de fer la
inscripció durant el mes de
setembre i se’ls donarà en
préstec el primer llibre a llegir.

Club de lectura per a mares i
pares

Es recomana la inscripció
prèvia donat que les places
són limitades. Els inscrits
caldrà que abonin el preu
públic establert corresponent
al servei de préstec
interbibliotecari, que és d’ 1 ,5
€.
La primera tertúlia, sobre el
llibre Un regal per a tota la vi
da de Carlos González, tindrà
lloc el dissabte 26 d’octubre a
les 11 :30h a la biblioteca.
Les següents tertúlies, del
novembre i el desembre, se-
ran sobre els llibres La crian
za feliz: como cuidar y
atender a tu hijo de 0 a 6
años de Rosa Maria Jové i
Amar sin miedo a malcriar: la
mirada de la infancia, desde
el respeto, el vínculo y la em
patía de Yolanda González
Vara.
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El projecte PIDCES (Punt
d’Informació Descentralitzat
en Centres d’Educació
Secundària) és un recurs que
l'Ajuntament ofereix als
instituts amb l'objectiu d'apro-
par-los el Punt d’Informació
Juvenil per tal que la
informació arribi al major
nombre de joves possible, així
com donar a conèixer l’Espai
Jove El Galliner.
Aquest projecte es va iniciar al
curs 2005–2006 i actualiment
es continua oferint.
El PIDCES de Lliçà d’Amunt
funciona dos dies a la
setmana, dimarts a l’Institut
Hipàtia d’Alexandria i dijous a
l’Institut Lliçà. La durada
comprèn tot el curs escolar i
l’horari d’atenció al públic és
de 1 0.45h a 11 .1 5h (l’hora del
pati) a l’Institut Lliçà i d’11 .1 5h
a 1 2.45h (també l'hora del
pati) a l’Institut Hipàtia
d’Alexandria. Eventualment,
es realitzen activitats fora
d’aquest horari, si han estat
pactades prèviament amb
l’equip directiu del centre.
Aquest curs, periòdicament,
també s’han tractat temes

d’interès per als joves (dia del
SIDA, del Tabac, Sant Valentí,
de la no discriminació...) amb
la col•laboració del PPD
(Programa de Prevenció de
Drogues).
Les consultes dels joves han
estat majoritàriament
relacionades amb l’oci i les
activitats que es fan a l’Espai
Jove El Galliner, encara que,
coincidint amb els temes
tractats, també s’han realitzat
nombroses consultes sobre
salut. Com és habitual, als
mesos d’abril, maig i juny ha
pujat el volum de consultes
relacionades amb els estudis
per part d’aquells i aquelles
alumnes que no tenien gaire
clar què estudiar el proper
curs.
Donat que l’horari d’atenció a
l'institut és molt limitat, sempre
que una consulta no queda
resolta es convida a concertar
cita al Galliner per poder
tractar el tema amb més dete-
niment.
La regidoria de Joventut fa
una valoració positiva del pro-
jecte, que el proper curs es
treballarà en una línia similar.

Publicitat

Valoració positiva del
projecte PIDCES

Activitats de l'Espai Jove El Galliner
L’Espai Jove El Gall iner, a la nova ubicació, ha continuat i mil lorat el
servei, oferint més activitats per a la població juvenil .

Des de la nova ubicació a la
Biblioteca, l 'Espai Jove El
Gall iner continua oferint di-
versitat de tallers i n'ha
augmentat la periodicitat.
Gairebé totes les tardes es
pot realitzar un taller diferent.
Tallers de cuina, de
manualitats, esportius, de
salut, creatius. . . L’oferta va
variant en funció de les
necessitats i la demanda
dels usuaris i usuàries de
l’Espai Jove. Per consultar
els tallers que es realitzen es
pot fer a través de diverses
vies: l ’agenda de l’Informa’t,
el blog del Gall iner i la
pàgina web i les xarxes so-
cials de l’Ajuntament.
A més, s’han continuat
oferint els tallers anuals de
Deejay i Hip hop, els dijous i
dimarts a la tarda,

respectivament. Aquests ta-
llers anuals han tingut una
bona acoll ida i s’esperen
noves inscripcions de cara a
l’any que ve. Per inscriure’s
és necessari presentar una
sol•l icitud quan s’obri el ter-
mini d’inscripció i s'ha de
cumplir el requisit de cursar a
partir de 5è de Primària en el
cas de Hip hop i 1 r d'ESO en
el cas de Deejay.
Per altra banda, el 1 5 de
març de 201 3 es va iniciar
l’assessoria laboral, que obre
les tardes dels divendres de
1 6h a 20h. L’objectiu és
donar un servei personalitzat
per a joves d’entre 1 6 i 30
anys en temes laborals. Es
treballen aspectes com el
currículum i la carta de
presentació, per després
consultar pàgines

específiques de recerca de
feina, veure com és el
procés d’inscriure’s a una
oferta, donar pistes de cara
als diferents tipus d’entrevis-
tes, etc. Fins a l’actualitat
s’han realitzat 32
assessories i, en aquells
casos en què ha estat
necessari, s’ha realitzat un
seguiment. Alguns dels joves
han trobat feina i a d’altres
se’ls ha aconsellat continuar
amb els estudis. Aquest
servei s’inicia de nou el 1 3
de setembre i per accedir-hi
cal demanar cita al telèfon
del Gall iner (938607001 ) o a
l’OAC de l’Ajuntament
(93841 5225). És
aconsellable portar un
“pendrive” el dia de
l’assessorament i, si se’n
disposa, el CV digitalitzat.
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El bus exprés de la Vall del
Tenes augmenta les
expedicions diàries

A partir del 1 2 de setembre, el
bus exprés de la Vall del Tenes
(el 777) millora el servei i aug-
menta cinc expedicions diàries
a les vint que ja feia (deu en
cada sentit) per tal de cobrir
alguns buits horaris i comple-
tar el servei en hora punta.
A més, aquesta línia s'integra
a la xarxa Exprés.cat de la
Generalitat de Catalunya (ara
s'anomenarà e7 Barcelona-
Vall del Tenes), cosa que per-
met la utilització de dos auto-
busos de 1 5 metres, amb més
capacitat de passatgers, i mi-
llores en els vehicles, els quals

canvien d'imatge per identifi-
car-se amb la de la xarxa.
El bus exprés de la Vall del
Tenes ha tingut una trajectòria
ascendent del nombre de
passatgers des de la seva po-
sada en funcionament, al juliol
del 201 0, fins ara (veure grà-
fics).
La presentació oficial d'aques-
tes millores del bus exprés de
la Vall del Tenes tindrà lloc el
proper dissabte 7 de setem-
bre, a les 1 2.30h, a Bigues,
amb la presència del conseller
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, Santi Vila.

Lliçà d'Amunt participa en la 1 4a Enquesta
de Seguretat Pública de Catalunya

El Departament d'Interior de
la Generalitat de Catalunya
va començar, del 1 0 al 31 de
juliol, els treballs de recerca
de la 1 4a Enquesta de
Seguretat Pública de
Catalunya (ESPC). Aquest
any, Lliçà d'Amunt forma part
de la mostra i, per tant, una

part de les entrevistes
telefòniques es faran a
ciutadans i ciutadanes del
municipi.
L'ESPC consisteix en l'estudi
periòdic de les experiències
de victimització que s'han
produït a Catalunya, la
mesura dels sentiments

Lliçà d'Amunt s'adhereix de nou a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Setmana de la Mobil itat Sostenible i Segura tindrà l loc del 22 al 29
de setembre sota el lema "Aire net - Fes el pas!".

Sota el lema 'Aire net - Fes
el pas! ', la Setmana de la
Mobil itat Sostenible i Segura
del 201 3 proposa una cerca
de noves formes de
mobil itat, al lunyar-nos del
domini absolut del cotxe
particular, cap a un transport
més sostenible, segur i
saludable. Canviant la
nostra manera de desplaçar-
nos podem augmentar els
nostres nivel ls d’activitat
física, contribuir a mil lorar la
qualitat de l ’aire que
respirem a les ciutats i
ajudar a prevenir els
accidents de trànsit. Escoll ir
el transport públic col· lectiu
per anar a la feina, caminar
o moure’s en bicicleta per
anar de compres en
comptes d’agafar el cotxe
pot ser una bona forma de
protegir i mil lorar la salut.
L'Ajuntament de Lliçà d'A-
munt, a través de la regido-
ria de Transport públic i
Mobil itat, ha preparat tot un
seguit d'activitats per com-
memorar la Setmana de la
Mobil itat Sostenible i Segura
201 3.
Una de les activitats és l 'a-
nomenada "Tens el teu bus",
inclosa dins del Programa
d'Activitats Educatives (PAE)
que l 'Ajuntament ofereix a
les escoles i que se celebra
des de fa anys. En aquesta
activitat, els alumnes cons-
trueixen un bus de cartró i
real itzen jocs d'educació per
a la mobil itat amb l'objectiu
de donar a conèixer formes
de transport alternatives al
vehicle privat i fomentar el
transport urbà de la nostra
població.
Ll içà d'Amunt també partici-
parà a la "Cursa de Trans-
ports", que tindrà l loc el
di jous 26 de setembre, una

cursa entre diferents models
de transport on es comparen
costos i temps de viatge del
vehicle privat amb el trans-
port públic col· lectiu. L'ob-
jectiu d'aquesta activitat és
conscienciar del caràcter
econòmic del transport pú-
bl ic, fent una comparativa de
costos amb el cotxe privat
que inclogui despeses mit-
janes com l'amortització del
vehicle, les assegurances i
le despeses directes com
els peatges o aparcaments;
divulgar els avantatges con-
crets de la integració tarifà-
ria als quatre nuclis
integrats; i uti l i tzar mil lores
recents del transport públic
que s'hagin pogut dur a ter-
me, per exemple línies que

han incrementat la seva
freqüència de pas o l'estre-
na de nous serveis si l 'horari
ho permet.
Un cop final itzada la Setma-
na de la Mobil itat Sostenible
i Segura 201 3, encara hi
haurà una activitat més re-
lacionada amb aquest tema.
A l'octubre tindrà l loc l 'activi-
tat anomenada "Amb tu, hi
vaig segur!" adreçada a la
gent gran del municipi. Els
objectius d'aquesta activitat
són que els avis i àvies
coneguin els diferents tipus
de bitl lets i tarifes per anar
en bus o la manera de seure
mil lor i recolzar-se per anar
més segurs, entre altres.
L'activitat consta d'una part
teòrica i d'una part pràctica.

d'inseguretat i la recoll ida de
les opinions de la ciutadania
en matèria de seguretat i
policia. Aquest estudi es
realitza a través d'una
enquesta telefònica a una
mostra representativa de la
població, d'aproximadament
unes 4.500 persones.

Notícies de l'Ajuntament



Ple ordinari del 1 8 de juliol
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 6
de maig al 3 de jul iol , que van
del número 341 al 426.

3.- Donar compte dels
informes d’Intervenció sobre
el seguiment del Pla d’Ajust i
dels informes trimestrals
sobre la Llei de Morositat.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que, segons la
informació trimestral, actualment,
es compleixen dos dels tres
requisits marcats pel Govern
central; el que no s’està complint
és el termini de pagament de
proveïdors. Segons Simón, en
aquests moments s’està pagant
a 43 dies, però s’espera poder
complir amb l’objectiu de pagar a
30 dies en el tercer trimestre de
l’any.
UNANIMITAT

4.- Aprovació dels Comptes
Generals de l’Ajuntament de
l’exercici 201 2.
El regidor d’Hisenda, Jordi
Juárez, va fer un resum de les
dades més importants del
pressupost:
-Pressupost d’ ingressos i
despeses: 1 9.563.1 88,48 €
-Romanent de tresoreria:
525.592,83 €
-Estalvi net: 1 .033.01 7,49 €
-Endeutament total a 31 /1 2/1 2:
1 1 .474.509,35 €
-L’amortització de préstecs a
201 3: 2.035.000 €
-Endeutament previst a
31 /1 2/1 3: 9.341 .899,98 €
-La ràtio legal d’endeutament:
68,3%
Segons Juárez, el més
destacable és el superàvit
ordinari obtingut de més de dos
mil ions d’euros, gràcies,
principalment, a l ’absorció de
serveis externalitzats. El regidor
va aprofitar per agrair la
implicació i la feina feta pels
treballadors en aquesta tasca.
ERC va mostrar la seva
disconformitat amb l’exposat pel
regidor d’Hisenda i va comentar
que l’estalvi de 2.600.000 euros
no es deu a l’assumpció de
serveis, sinó que ve determinat
per la reducció de serveis, per
l ’estalvi de la paga extra dels
treballadors i pel pagament de
menys interessos pel deute. El
representant d’ERC també va
assenyalar com a altres raons de
l’estalvi la reducció de personal a
les escoles bressol i la baixada
de recursos en alguns orgànics
com Serveis Socials.
CiU va manifestar que trobava
bé que l’Ajuntament fes esforços
en la línia de reduir despeses,
però que això acaba repercutint
en la ciutadania, ja que es
disminueixen els serveis
prestats.
L’Alcalde va assenyalar que la
reducció de personal en les
escoles bressol era per la
baixada del nombre d’alumnes i
la reducció dels ingressos, però
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que el servei es continuava
prestant de manera òptima.
Simón va comentar l ’estalvi
produït en el serveis de neteja i
d’enl lumenat públic, i va
argumentar que l’únic servei que
s’ha vist afectat ha estat la
jardinera degut, principalment, a
les pluges. L’Alcalde va reiterar
la seva disconformitat davant
l ’afirmació feta per ERC sobre la
reducció de serveis i va afirmar
que la valoració dels serveis no
només s’ha de fer sota criteris
econòmics, ja que existeixen
altres indicadors que mesuren
favorablement els serveis que
s’estan prestant.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

5. – Aprovació inicial de
Modificacions Pressupostàries
de l’exercici 201 3.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que es tractava,
principalment, de dues
modificacions.
Una amortització accelerada de
dos préstecs amb l’objectiu de
tenir més autonomia financera,
més diners i, per tant, més
marge d’actuació política. Simón
va aclarir que s’aprovava la
modificació pressupostària per si
s’han d’uti l i tzar aquests diners en
l’amortització, però va afirmar
que segurament no s’hauria de
fer efectiu, ja que s’espera
l ’entrada d’uns ingressos
extraordinaris per la l l icència
d’obres de l’empresa Biokit.
En relació a l ’altra modificació, es
fa per ajustar les partides del
servei de transport públic, de la
reforma de la piscina municipal i
de la subvenció de les 24 Hores.
Aquestes modificacions es
financen amb la partida de
projectes que no s’ha gastat,
inversions que no es faran i la
reducció de l’ import dels
interessos.
ERC va manifestar que no
entenia la postura de l’equip de
govern pel que fa a l’aprovació
d’una modificació pressupostària
que potser no farà falta. D’altra
banda, també va qüestionar el fet
de sol•l icitar un crèdit a deu anys
per pagar-ne un que té
venciment en dos anys.
L’Alcalde va argumentar que es
tractava d’una bona operació
financera, ja que sense
augmentar l ’endeutament,
s’amortitzen els préstecs, hi ha
més marge de maniobra, més
autonomia i es compleix amb la
ràtio d’endeutament establerta.
El representant de CiU va
mostrar el seu recel per aquesta
operació, ja que, segons les
seves paraules, és difíci l
entendre que es demani un
préstec a deu anys per amortit-
zar-ne un amb venciment de dos
anys. Coincidint amb ERC, CiU
també va manifestar que no
entenia l ’aprovació d’una
modificació del pressupost que
potser no seria necessària.
L’Alcalde va aclarir que el fet
d’aprovar la modificació
pressupostària es deu a un tema

administratiu necessari per
sol•l icitar el préstec en el cas que
els diners esperats no
s’ingressin, tal i com està previst.
Pel que fa al crèdit sol•l icitat,
Simón va explicar que té un tipus
d’interès subvencionat, per tant,
la diferència entre el préstec
antic i el nou no arriba a un punt,
amb la qual cosa l’ impacte
econòmic és mínim.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

6.- Rescat de la concessió del
servei públic de recollida de
residus.
L’Alcalde va explicar que, tal i
com s’ha fet amb altres serveis
com IMES (enllumenat públic) i
ISS (servei de neteja
d’instal•lacions), es pretén fer el
rescat de la concessió del servei
públic de recoll ida i transport de
residus i neteja viària adjudicat a
l ’empresa SERVICIOS SEMAT
SA, amb l’objectiu de prestar-lo
des de l’Ajuntament mantenint el
personal actual. Simón va fer
esment de la l lei del Govern
central que regularà el
funcionament de les
administracions públiques i que
fixa uns costos estàndard en
alguns serveis, com el de
recoll ida de residus; si es
sobrepassen els límits
econòmics l ’Ajuntament perdrà el
servei i aquest passarà a prestar-
se des d’un ens supramunicipal.
Amb l’objectiu de reduir els
costos del servei, però mantenint
el personal, des d’Intervenció
s’ha fet l ’estudi econòmic del
rescat i s’ha passat una proposta
a SEMAT, i en aquest moment
està oberta la negociació amb
l’empresa. De l’estudi es desprèn
que el primer any el rescat
suposarà un estalvi de més de
300.000 euros i 500.000 euros el
segon any; aquest estalvi
repercutirà en la taxa i, segons
Simón, ens permetrà estar dins
dels barems fixats a la l lei per a
la prestació d’aquest servei.
ERC es va queixar de la manca
d’informació del procés i de la
negociació amb l’empresa. En la
seva intervenció va apuntar que
cap ajuntament prestava aquest
servei de forma directa i que, per
tant, s’hauria de reflexionar sobre
la seva viabil itat. Quant a la l lei
sobre el funcionament de les
administracions públiques, ERC
va aclarir que la pèrdua de
serveis només es donaria en el
cas dels ajuntaments amb dèficit.
En darrer terme, es va plantejar
si, en el context actual, era
possible ampliar la planti l la de
personal de l ’Ajuntament per tal
d’ incorporar als treballadors de
SEMAT.
L’Alcalde va dir que en el cas de
serveis bàsics és possible la
contractació de personal.
CIU, per la seva banda, tot i
veure positiva la repercussió
econòmica en la baixada de la
taxa d’escombraries, va mostrar
dubtes respecte a la política
actual d’assumpció de serveis
que abans estaven externalitats.

PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

7.- Designació de les Festes
Locals de l’any 201 4
Es va aprovar per unanimitat
designar els dies 7 de gener i 1 2
de setembre com a festius locals
per a l ’any 201 4.
UNANIMITAT

8.- Compatibilitat per a
realitzar treballs en l’àmbit
privat d’un treballador
municipal.
CIU va plantejar un dubte
respecte a l’ informe emès per
Recursos Humans. La secretària
va aclarir que la Llei
d’ incompatibi l itat marca que el
complement específic del
treballador/a no pot superar el
30% del total de la nòmina, però
en el cas de l’Ajuntament les nò-
mines no especifiquen quin és el
percentatge d’aquest
complement i, al no estar deta-
l lat, no es pot valorar la
incompatibi l itat.
Davant d’aquesta explicació,
ERC va apuntar que seria bo,
per evitar aquest tipus
d’informes, detal lar-ho.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

9.- Delegació de l’aprovació
dels Plans Específics
Municipals a la Junta de
Govern Local.
Segons va explicar l ’Alcalde, els
Plans Específics són d’una
importància més baixa que un
PAM municipal i per tant es pot
derivar la seva aprovació a la
Junta de Govern Local. Aquests
plans s’han de fer per a
determinats tipus d’actes, com
Carnaval o les 24 Hores, per
complir amb la normativa i
establ ir un protocol de seguretat.
La raó per delegar l ’aprovació a
aquest òrgan és, principalment,
agi l itar el treball del personal que
organitza aquest tipus
d’activitats, que d’altra forma
hauria d’esperar a l ’aprovació
dels plans en les sessions plenà-
ries.
CiU va mostrar el seu desacord
al•legant que sense l’aprovació al
Ple s’assabentarà del contingut
dels plans un cop ja estiguin
aprovats.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – ABSTENCIÓ
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

1 0.- Moció sobre la situació
actual dels joves a Catalunya.
El PSC va presentar una moció
de la Joventut Social ista de
Catalunya sobre la situació
actual dels joves a Catalunya.
L’Alcalde va explicar que, tot i
que s’estan fent passos a nivel l
d’altres administracions, s’ha de
donar més suport al jovent des

de l’Ajuntament. Segons Simón,
el Pla Local de Joventut compta
amb un apartat sobre l ’àmbit
laboral, però s’ha de potenciar.
Actualment, hi ha entre 200 i 250
joves en situació precària i,
segons les seves paraules,
“s’han de fer mesures
correctores per donar suport a
aquests joves”. També va
destacar que s’ha de treballar en
l ’àmbit educatiu, ja que el
percentatge de fracàs escolar del
municipi està per sobre de la
mitjana catalana.
ERC es va mostrar obert al
diàleg amb la Joventut Social ista
de Catalunya i va assenyalar
que, tot i estar completament
d’acord, serà difíci l sense una
reactivació en l’àmbit econòmic.
CiU va comentar que s’havia
posat en contacte amb la
Joventut Social ista de Catalunya
per tal de fer algunes
modificacions en el text de la
moció, en el sentit de demanar
responsabil itats al Govern de
l’Estat i no només al Govern de
la General itat, però no s’havien
tingut en compte.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – A FAVOR
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

11 . – Afers urgents
No n’hi havia.

1 2.- Mocions
El grup de CiU va presentar una
moció en defensa de l’esport
amateur català.
El grup del PSC va presentar
una moció similar de suport als
clubs i entitats esportives
catalanes davant l ’acció
d‘Inspecció de Treball .
Es va fer una fusió d’aquests
dues mocions per presentar-les
de forma conjunta.
UNANIMITAT
El grup d’ERC va presentar una
moció per l iquidar els impostos
a l’Agència Tributària de
Catalunya.
El PSC va manifestar que
l’Ajuntament com administració
pública ha de complir amb la
normativa establerta. Segons
Simón, sense un canvi
normatiu i un conveni entre les
agències aquest tràmit és fictici .
ERC va explicar que no es
comet cap il•legal itat i que es
tracta d’una forma de denunciar
el tracte que rep Catalunya.
El PP va mostrar el seu
desacord envers la moció
manifestant que era il•legal.
PSC – ABSTENCIÓ
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA va excusar la seva
assistència al Ple

1 3.- Preguntes
CIU va formular una pregunta
referent a la celebració de l’Onze
de Setembre a Lliçà d’Amunt.
ERC va formular tres preguntes
sobre: els Plans d’ocupació, la
gravació i la publicació dels plens
al web municipal, i l ’escola Sant
Baldiri.
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Josep Cladellas rep la Medalla d'Or de la
Federació de Cors de Clavé
La Federació de Cors de
Clavé va fer l l iurament de la
Medalla d'Or de l 'entitat al
l l içanenc Josep Cladellas i
Cladellas, president del Cor
Claverià de Lliçà d'Amunt. El
l l iurament va tenir l loc el
passat 24 de juny, a la tarda,
al Palau de la Música Cata-
lana, en el marc de la 2a
Mostra de Cors de Clavé, un
projecte nascut l ’any passat
amb vocació de continuïtat
ja que els organitzadors el
volen consolidar com a cita
anual de referència del cant
coral de Catalunya. En
aquest acte, juntament amb
Josep Cladellas, es van re-
conèixer i homenatjar nou
persones més, "que bona
part de la seva vida han es-
tat cantaires, directors, di-
rectius i grans col· laboradors
de l 'obra claveriana i que
sens dubte, en aquests mo-
ments de la nostra història,
també han estat protagonis-
tes decisius amb el seu tre-
bal l , voluntat, i l · lusió i
compromís", en paraules de
Josep Cruells, president de

la Federació de Cors de
Clavé.
L’any 1 850, Josep Anselm
Clavé va crear la primera
societat coral de tota
Espanya. Amb més de 1 60
anys d’història, els cors
catalans han passat de ser
espais de social ització i
aprenentatge cultural de la

classe obrera a reductes
ben localitzats de cantors
compromesos amb la
tradició. Era l ’ inici de la
Federació de Cors de Clavé,
avui formada per 1 50
societats corals amb 4.500
cantaires i té 1 0 delegacions
per tot el Principat i la
Catalunya Nord.

Rubén Luengo, campió de la
MX50 Euronations

Per segon any consecutiu,
el pi lot l l içanenc Rubén Lu-
engo es va proclamar cam-
pió de la prova MX50
Euronations, en la categoria
d'automàtiques, una carrera
europea de cross de 50cc
on els pilots també compe-
teixen en la categoria de na-
ció.
Aquesta prova comprèn 3
categories de motocicletes,
la G1 , la G2 i la G3: La G1 ,
amb motos de canvi
automàtic, la G2, amb canvi

de caixa de canvis, i la G3,
prototips de 50cc de 2
Temps o de 1 00cc 4 temps.
La final del campionat va te-
nir l loc el passat 22 de juny
a Warsage (Bèlgica) i hi van
participar quatre catalans.
Rubén Luengo també ha
estat tres vegades campió
de Catalunya d'automàti-
ques i dues vegades gua-
nyador de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes, també
en automàtiques.

El dinar de la Trobada de Penyes Blaugranes
del Vallès aplega prop de 300 persones
La Penya Blaugrana de la
Vall del Tenes va ser l'enca-
rregada d'organitzar la 24a
Trobada de Penyes Barcelo-
nistes del Vallès, que va tenir
lloc el cap de setmana del 1 4
al 1 6 de juny. D'aquesta tro-
bada cal destacar l'exposició
fotogràfica "De Samitier a
Messi" i el col· loqui-debat so-
bre l'actualitat del Barça amb
destacats periodistes espor-
tius, al Centre Cívic de Santa
Eulàlia de Ronçana; la con-
centració de penyes blaugra-
nes i l'acte institucional a
Bigues; la rua en bus turístic i
cotxes particulars de Bigues a
Lliçà d'Amunt; i el dinar al
nostre poble amb prop de
tres-centes persones.
Abans del dinar, el Ball de Gi-
tanes del municipi va oferir
una ballada a tots els comen-
sals.
El dinar va comptar amb la
presència dels alcaldes de
Bigues i Riells, Santa Eulàlia
de Ronçana i Lliçà d'Amunt;
del president de la Penya
Blaugrana Vall del Tenes; del
delegat del Consell Consultiu
de Penyes del Vallès Occi-
dental; d'un directiu de la Co-

missió de Penyes del FCB;
dels exjugadors del Barça
Ramon Alfonseda (president
de l'ABJ) i Josep Seguer; i del
vicepresident del Futbol Club
Barcelona Jordi Cardoner.
Al final del dinar i abans de
les salutacions de les autori-
tats i del lliurament de re-
cords, es va tallar un pastís

commemoratiu de la trobada i
es va fer un homenatge a
l'exjugador blaugrana Josep
Seguer i a 11 persones de la
Penya Blaugrana de la Vall
del Tenes.
L'acte va finalitzar amb l'actu-
ació d'un cantant i un humo-
rista, i de la Coral de la Vall
del Tenes.

Cristina Garcia, campiona
d'Espanya de BMX Race

La pilot de BMX Race ll iça-
nenca Cristina Garcia, de 1 3
anys, va proclamar-se cam-
piona d'Espanya de la seva
especial itat, en la modalitat
estàndard i en la categoria
de 1 3-1 6 anys, en el Campi-
onat d'Espanya que va tenir
l loc el primer cap de setma-
na de jul iol a Sant Vicent de
Raspeig (Alacant). A més,
també es va anotar el títol
en la modalitat Cruiser, en
què les bicicletes porten ro-
des de 24 polzades, en l loc
de les habituals, de 20. Això

passava poques setmanes
després de proclamar-se,
per segon any consecutiu,
campiona de la Copa d'Es-
panya a Móstoles (Madrid).
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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.

En el último pleno se presentó una
nueva propuesta para recuperar una de
las empresas de servicios externalizados
hace algunos años, como es la recogida
de basuras, la limpieza viaria y la
Deixalleria de Palaudàries.
ICV-EUiA de Lliçà d’Amunt, sí creemos
en la empresa pública y nos parecen
bien algunas propuestas que se
plantean en nuestro municipio, como la
recuperación de servicios externalizados
en otros momentos, pero nos oponemos
rotundamente a que solo se piense en el
ahorro económico y no tanto en la
calidad de los servicios que se prestan.
Nos hubiera gustado que acompañando
a los números económicos, vinieran con
proyectos y soluciones para abaratar el
servicio, pero sin perder como mínimo la
calidad del mismo, y no lo que han
hecho actualmente con los servicios
recuperados como limpieza y
mantenimiento de parques y jardines,
limpieza de locales municipales,
reparación ymantenimiento eléctrico...
Sí que tenemos un ahorro económico,
IVAy los beneficios industriales, pero a la
vez no se realizan ni con la misma
carencia e intensidad, ni con el mismo
personal. Trabajos que asume la brigada
municipal actual, que en muchos casos
ya no pueden con la carga de trabajo
que tienen, como para asumir más;
tenemos ejemplos claros: como las
imágenes de nuestros parques infantiles,
antes gestionados por una empresa
local de Jardinería y hoy asumido por la
brigada; la limpieza de hierbas en las
calles que hoy no se realiza; servicios tan
importantes como el mantenimiento y
mejora del alumbrado público; el montaje
de actos municipales, hoy asumido
también por la brigada municipal; o la
limpieza de colegios y locales
municipales, en el que creemos que los
trabajadores realizan un trabajo
impecable, pero que las condiciones
laborales no son las mismas que con la
empresa que gestionaba el servicio.
Estamos de acuerdo que en una
situación económica como la actual, el
ahorro es muy importante, pero los
servicios también, pues el ciudadano
sigue pagando lo mismo o más. El
servicio de recogida de basuras y
limpieza viaria, de entrada, viene con la
rebaja de tres trabajadores, alegando
que de nuevo la brigada asumirá su tra-
bajo; ¿alguien se lo puede creer?, bueno
algún regidor sí, como es el Sr. Juárez,
responsable de economía y personal del
Ayuntamiento, que dice que no solo se
ahorra, sino que los servicios son mucho
mejor.
Como hemos dicho antes, la situación
económica es la que es y nosotros
somos conscientes de que no es fácil
gestionar los recursos municipales
actuales y que con los ingresos actuales
tenemos que trabajar, pero no podemos
además decir que estamos dando
mejores servicios que antes; el gobierno
actual debería ser coherente y
respetuoso con los ciudadanos.
Pensamos que se tiene que trabajar
más en proyectos para abaratar los
servicio públicos, pero sin olvidar la
calidad, la intensidad y carencia de éstos
y, sobre todo, que haya el personal
suficiente para ejecutarlos.
ICV-EUiA os desea unas agradables y
merecidas vacaciones, aunque no todos
podamos disfrutarlas, y una estupenda
“Festa Major”.

Grups Municipals

La consigna del nostre grup
municipal vers al partits polítics a
l’oposició representats en el nostre
ajuntament és intentar fer el que
diuen els castellans: “borrón y
cuenta nueva”. Volem mirar cap el
futur, oblidar històries passades i
intentar millorar la comunicació i
les relacions amb ells, buscant la
màxima participació i implicació en
afers importants pel poble
(urbanístics, educatius, sanitaris,
socials, de serveis, etc.). Són
moments complexes i la societat
ens demana unitat, ens demanen
que deixem d’una banda les
absurdes picabaralles, falses
afirmacions i demagògies
partidistes, que no porten enlloc i
que ens dediquem al que ens hem
de dedicar, a treballar junts per
resoldre i donar resposta als
problemes més bàsics dels
nostres ciutadans. Algun grup
polític de l’oposició sembla que
també va en aquesta direcció, ens
n'alegrem sincerament.
Se’ns culpa de no tenir sensibilitat
amb la gent més desfavorida del
poble perquè diuen que destinem
menys diners a serveis socials
que anys anteriors. De destinar
diners a serveis socials en
destinem més cada any, però cert
que no es gasta tot. I no es gasta
tot perquè hem fet, i seguirem
fent, una reestructuració
organitzativa interna en l’àrea de
serveis socials per millorar
substancialment l’eficiència i
eficàcia del servei. Exemples en
tenim molts, però un de molt clar
és que tot i oferir més servei
d’atenció domiciliària a les famílies
que anys enrere, en gastem
menys diners, perquè el servei ara
l’oferim amb el nostre personal i
abans es feia amb una empresa
externa que ens costava molts
diners. Es malbarataven abans els
diners, potser no, però que es pot
fer més amb menys, si.
L’indicador de diners gastats a una
despesa no té perquè ser un
factor determinant per dir si és fa
més o menys que temps enrere.
En tot cas s’han d’utilitzar i
complementar amb altres
indicadors, com pot el número de
serveis oferts, persones ateses,
número de persones beneficiades,
eficiència del servei, etc.
acompanyada, si cal, fins i tot amb
una enquesta de satisfacció.
A més, hi ha altres partides del
pressupost municipal que no són
pròpies de Serveis Socials però
que molt possiblement se li
haurien de sumar. Per què
destinar, aquest any, més de
1 50.000 euros en plans
d’ocupació, és a dir, donar feina a
gent del poble que està a l’atur no
és realment una ajuda social?
Mira per on, però al final resultarà
que si que gastem més que
abans...

En estos tiempos difíciles, el Partido
Popular de Lliçà d’Amunt es consciente
de la situación y trabaja intensamente,
en contra de las adversidades, para
hacer surgir todas las oportunidades
posibles para nuestro municipio.
Oportunidades para hacer crecer la
economía local y para mejorar la vida de
nuestros conciudadanos. La acción de
gobierno del Partido Popular en estos
dos primeros años del actual mandato se
ha enfocado plenamente a este objetivo.
Y no es fácil, porque los recursos son
pocos y las necesidades muchas.
Afortunadamente, la responsabilidad del
Partido Popular, ya en el gobierno en el
anterior mandato, permitió poner las
bases de algunos de los proyectos que
ahora se hacen realidad. Como por
ejemplo, el proyecto urbanístico del
Parque Logístico de Can Montcau, que
hará posible la instalación de una de las
empresas multinacionales más
importantes de nuestro país, Mango, así
como la implantación de la nueva sede
de una de las empresas referentes en su
sector como es Biokit, que además
ampliará sus instalaciones actuales.
Muchos que se opusieron al proyecto
reconocen ahora su importancia. Y es
que son pocos los municipios que, hoy
en día, pueden contar con un proyecto
de futuro como el de Can Montcau, que
generará empleo y hará posibles
inversiones necesarias en Lliçà d’Amunt.
El actual contexto económico nos ha
obligado a priorizar. Y al frente de
nuestras prioridades, hemos puesto la
creación de empleo, el mantenimiento de
los servicios básicos y la atención social.
Hemos buscado todos los programas y
planes de empleo a nuestro alcance
para crear puestos de trabajo, como la
campaña de limpieza de franjas que ha
servido y servirá para contratar a
personas en paro. Y hemos ajustado la
estructura municipal y reducido el gasto
corriente al máximo, eliminando costes
innecesarios, para destinar el dinero del
Ayuntamiento a las acciones realmente
necesarias.
Nuestro municipio es territorialmente
disperso. 1 8 urbanizaciones repartidas
en un extenso territorio reclaman una
especial atención en los servicios y el
transporte público. Desde el gobierno
municipal, el Partido Popular ha hecho
un esfuerzo considerable para mantener
el actual servicio de autobuses. Como
también han sido prioritarias las obras de
mantenimiento y de mejora del
alcantarillado, de los equipamientos
municipales y de la vía pública. Además,
el Partido Popular ha defendido el
mantenimiento de todos los servicios
básicos.
Y en paralelo, hemos trabajado para
hacer realidad la revisión del Plan de
Ordenación Urbanística Municipal
(POUM), que ya hemos aprobado
provisionalmente, y que permitirá
ordenar el crecimiento urbanístico de
Lliçà d’Amunt, para definir el futuro de
nuestro municipio tal y como creemos
que es mejor para nuestros
conciudadanos.
No es el momento de orgullo ni de
celebraciones, sino de seguir trabajando
duramente por el beneficio de nuestros
vecinos, que hace dos años nos
volvieron a dar su confianza en las
urnas.

L’esti u s ’ acaba, l es vacances
van passan t. En el momen t de
l a publ i cació d ’aquesta ed i ci ó
segu ramen t hau ran fi na l i tzat
l es 24 hores de res i stència en
ci cl omotors i estarem a pun t
d ’ encetar l a festa major de l
poble amb el s esdeven imen ts
més o menys habi tua l s . En
qual sevol cas, encara que
con ti nuem amb problemes
econòm ics i l abora l s , i tot
p l egat repercu te i xi en una
si tuació socia l mol t compl i cada,
esperem que hagueu fru ït de
l es coses passades i que
gaud i u de l es fu tu res.
Per a l tra banda, en aquestes
dates comencem un nou cu rs
pol íti c. L’ equ ip de gen t que
governa aquest poble també
con ti nua i gua l . D i rem que estan
“d i spersos” (a i xí n i serem
grol l ers n i ens posaran una
demanda) .
Què ens espera en el s propers
mesos? Doncs, l ’ aprovació de l s
pressupostos, e l
desenvol upamen t de l s
prob lemes de San t Bal d i ri , l es
prepoten ts i i rrespectuoses
sorti des de to d ’a l guns
membres del govern , l a fa l ta
d ’ i n formació que en tenem com
a no transparència , etc. A més
a més, aquest any tornarà a ha-
ver ce l ebració i nsti tuci ona l l ’ 1 1
de setembre en commemoració
de l a D iada Naciona l de
Cata l unya. En aquest ú l tim cas,
encara no sabem què passarà,
però estem segu rs que no
estarà exempta de polèm ica.
Moti u s? A l ’ ú l tim ple e l senyor
a l ca l de va d i r que no necess i ta
consensuar e l d i scu rs , n i en
forma n i en con ti ngu t. E l l mana.
Bé, per tancar aquestes l ín i es
va l a d i r que nosal tres
segu i rem fen t l a fe i na , amb les
pi l es ben carregades; l a farem
tot e l m i l l or que podem i
sempre fi de l s a l s nostres
pri nci p i s . Ens permetrem
parafrase jar l a Marta Rovi ra i
us d i rem que: “Nosal tres som
republ i cans. Ser republ i cà vol
d i r ten i r vo l un tat de servi r e l s
nostres conci u tadans. Vol d i r
avan tposar constan tmen t
l ’ i n terès genera l a l ’ i n terès
parti cu l ar. Ai xò és el que
i n ten tem fer l a gen t d ’Esquerra
Republ i cana” .

Aquest mes vull dedicar aquest espai
que tan gratament ens brinda
l’ajuntament per donar a conèixer la
meva decisió de no continuar sent el cap
de llista de CDC a Lliçà d’Amunt.
De ben segur que, a tots aquells que em
coneixeu poc, o no esteu pròxims a mi,
us sorprèn, i és per això que us vull
explicar el motiu de la meva decisió per
tal d’evitar especulacions sobre altres
possibles motius.
Durant gairebé dos anys i mig de ser cap
de llista de CDC a Lliçà d’Amunt, el
nostre principal objectiu ha estat tirar
endavant un nou projecte polític, amb
l’ajut de gent compromesa on la il•lusió i
les ganes de treballar han estat una
constant, i és necessari que aquest
procés continuï sense demora. Els
temps en que vivim fan imprescindible
que les persones que encapçalem
aquests llocs hi dediquem força temps i
esforç per tal d’anar seguint els
esdeveniments que sorgeixen en el dia a
dia d’un municipi amb gairebé quinze mil
habitants.
Donat que en el camí professional
últimament hi he d’abocar grans
esforços, fa que tingui la sensació de no
poder dedicar el temps i entusiasme que
la gent de Lliçà es mereix. Com a con-
seqüència, he de reconèixer que
actualment no puc seguir treballant per
les responsabilitats que un dia vaig
adquirir amb la ciutadania de Lliçà
d’Amunt.
Per aquest motiu haig de ser honest
amb tots vosaltres i deixar pas a altres
persones del nostre partit, que hi tinguin
més temps per dedicar-hi i puguin fer
una feina més implicada que la que estic
fent en aquests darrers mesos.
La decisió no ha estat fàcil, el procés que
varem iniciar després de les últimes
eleccions necessita que el liderin
persones noves, que puguin empènyer
fort per aconseguir uns bons resultats
que tanta falta ens fan.
La meva decisió no pretén ser un
comiat, és un relleu. La meva voluntat és
continuar implicat amb el partit i poder
ser d’ajut per a qui ho pugui necessitar.
És, per mi, imprescindible que els partits
politics es renovin, que no siguin
estructures totalment estàtiques i que,
per tant, la mobilitat i la incorporació de
noves persones aportin altres formes
d’encomanar l’entusiasme i la il•lusió al
nostre grup, tant per aquells que ara en
formem part, com per atraure nova gent.
Per tant, donar pas és absolutament
necessari.
També vull donar les gràcies a totes
aquelles persones amb les que durant
aquests darrers dos anys i mig hem
compartit bones estones intentant
resoldre problemes punyents del nostre
municipi, en especial a l’alcalde, als
regidors de l’equip de govern, als
regidors de l’oposició, a tots els
treballadors de l’ajuntament i a tota la
ciutadania de Lliçà que un dia ens va
donar el seu vot perque els poguéssim
representar, i en especial a tots els
companys i companyes del nostre partit.
Moltes gràcies a tots.
Joan Piera i Roca.
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Cada dia convivim amb els
nostres problemes i amb els
que ens porten els altres. No
estem acostumats a sentir i a
viure tant rebombori i no ho
portem bé. Estem crispats,
desconfiats, contínuament
enfadats amb el món, i el que
és pitjor, no sabem quant
durarà aquesta situació ni qui
ens portarà una solució.
És per això que aquest any,
més que mai, us convidem a
gaudir del nostre Formigueig.
Qui ha vingut d’altres anys sap
que el nostre únic objectiu és
fer-vos passar una bona
estona, sense gaire més
ambicions que fer-vos
desconnectar una mica de la
realitat del dia a dia.
Aquesta ja serà la 6ª edició de
la nostra Gimkana Familiar.
El Formigueig s’ha consolidat
al programa de la Festa Major i
la Comissió de Festes

Ganes de Festa Major = Ganes de Formigueig

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.

L'Aula Artística torna a
engegar motors
Us informem dels tallers que
començaran el proper mes
d’octubre:
Els dimarts, i per a adults: els
tallers de RESTAURACIÓ DE
MOBLES, de 6 a 8 del
vespre.
Els dimecres hi hauran els 2
tallers de MANGA.
L’infantil, fins a 1 2 anys, de 5
a 2 quarts de set de la tarda.
El dels joves, de més de 1 2
anys, de 2 quarts de 7 a 2
quarts de 9 del vespre.
Els dijous i adreçat a joves i
adults: taller de DIBUIX I
PINTURA, de 7 a 9 del
vespre.
Tots els tallers es fan, com ja

sabeu, a l’Aula Artística de
Lliçà d’Amunt, “Els Galliners”,
c/ Folch i Torres, 11 7, menys
el de Restauració de Mobles,
que per qüestió d’espai es fa
en una de les cases dels
mestres, al carrer Barcelona
cantonada amb el carrer
Països Catalans.
Si voleu més informació,
veure com funcionen els
tallers, conèixer els
monitors.. . podeu passar, un
cop iniciat el curs, pels
diferents espais de l’Aula
Artística el dia i hora del taller
que us interessi.

Aula Artística

Teatre solidari per a l'ONG Lliçà Peruanitos
El grup de teatre d'animació
Missionera oferirà una repre-
sentació teatral musical ano-
menada "Godspell" el dissabte
28 de setembre, a les 21 .30h,
a l'ateneu L'Aliança. El preu de
l'entrada és de 6 euros, que
aniran destinats a l'ONG Lliçà
Peruanitos per als seus pro-
jectes solidaris al Perú.
Missionera és un grup de tea-
tre d'animació amateur que va
néixer fa 1 6 anys i, des de lla-
vors, ha fet moltes represen-
tacions per tot Catalunya i, fins
i tot, l'Aragó. Està format per
1 2 actors, 8 músics i 5 tècnics.
"Godspell" és un musical de

1 970, escrit per Stephen
Schwartz i John-Michael Te-
belak, que es va estrenar a
Broadway el 1 971 . L'estructura
del musical s'assenta sobre
una sèrie de paràboles extre-
tes principalment de l'Evangeli

22a edició de la Passejada
Popular en BTT per la Vall
del Tenes
El dia 1 5 de setembre el
club BTT CONCOS
organitzarà la que serà la 22
edició de la PASSEJADA
POPULAR EN BTT per la
Vall del Tenes.
Com cada any, hi haurà dos
recorreguts, un d’uns 1 5
kms assequibles per a
tothom que tingui ganes de
fer una passejada matinal
amb bici i un de 40 kms més
exigent per a aquells que
estan més preparats. En
ambdós casos descobrireu
racons amagats del nostre
poble.
La sortida serà al Pinar de

la riera a les 9h del matí.
Les inscripcions es podran
fer anticipades fins el dia 1 2
de setembre o bé el mateix
dia de ¾ de 8 a ¾ de 9 del
matí.
L’ inscripció dóna dret als
avitual laments que trobareu
enmig dels recorreguts i a
un entrepà de botifarra,
beguda i un obsequi de
record en acabar la passe-
jada, a més de participar en
el sorteig de material de
BTT que proporcionen les
empreses col· laboradores.

Club BTT Concos

Publicitat

de Sant Mateu. A Espanya es
va estrenar el 1 974 a Madrid
amb l'adaptació del text a càr-
rec de Jose Luis Martín Des-
calzo.

Liçà Peruanitos

pretenem millorar cada any
una miqueta més, així que
aquesta vegada, passarem
una estona encara més
divertida i espectacular que les
edicions anteriors.
No tingueu por. Us
embrutareu, passareu una
mica de vergonya, podeu
quedar xops ... però sempre
amb una rialla podreu
compartir grans i petits una
estona que la Comissió de
Festes hem preparat amb tota
la il•lusió per a què us divertiu
tant com sigui possible.
La primera novetat és que
podeu aconseguir, de moment,
1 punt extra si el dia del
Formigueig porteu aliments
que recollirem per a Càrites i
així fer més suportable per als
més necessitats aquesta
temporada que passem.
Us esperem el dissabte dia 7
de setembre al Pinar de la

Riera com cada any. Busqueu-
nos al Programa de la Festa
Major per assegurar les hores
exactes de l’activitat, tot i que
sempre és millor que passeu
un miqueta abans per fer les
inscripcions.
Ja sabeu que La Comissió de
Festes som una entitat
apolítica oberta a tothom on
uns quants voluntaris
eixelebrats amb ganes de
festa intentem col•laborar
potenciant les diferents festes
del nostre poble. El Formigueig
és el dia perfecte per a què
ens conegueu.
Podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres al blog
www.lacomissio.blogspot.com
o al correu
comissiollicamunt@gmail.com
Visca la Festa Major i Visca
el Formigueig ! ! !

Comissió de Festes
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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 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
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

Exposició
Del 2 al 17 de setembre
Escaleta de versos. Joana Ras
pall, Graó a Graó.
L'exposició és un passeig per la vi-
da i l'obra de la poetessa, a través
dels seus poemes per a infants.
Produïda pel Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil.
Horari: en horari de Biblioteca

Recital de poesia Joana
Raspall
Dimarts 3 de setembre
A càrrec de Parem bé l'orella. Ens
aproparem a les poesies de la Jo-
ana Raspall a través dels objectes
quotidians, els animals, la gent i
els sentiments. Per a tots els pú-
blics.
Hora: 1 8h

Taller infantil i familiar Any
Espriu
Dimecres 4 de setembre
Barques de paper. A càrrec de Mi-
reia Chalamanch i Cristina Sanz.
Taller infantil i familiar de participa-
ció, creació i recitació dramatitzada
d'un poema. Ens endinsarem 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. Activitat familiar.
Hora: 1 8h

Espectacle infantil de
Festa Major
Dijous 5 de setembre
Canta i balla el conte! Sessió de
contes ballats i cantats. Els culs
més inquiets podran cantar i ballar

alhora que gaudiran d'una bonica
història relacionada amb cada ball
i cada cançó. A càrrec de Vivim del
Cuentu. Per a tots els públics.
Horari: 1 8h

Taller de folrar llibres
Dilluns 9 i dimarts 10 de se-
tembre
A càrrec del personal de la Biblio-
teca. En el taller s'ensenyarà a fol-
rar els llibres. Adreçat a pares i
mares amb nens escolaritzats i
que tinguin la necessitat de folrar
llibres per l'escola. Durant el taller
cada nen/a podrà folrar 5 llibres,
amb l'acompanyament d'un adult.
La biblioteca hi posarà el material
necessari.
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir del 2 de se-
tembre

Club de lectura
Dijous 19 de setembre
Visita de l'autora Maria Barbal.
Comptarem amb la visita de l'es-
criptora Maria Barbal i es farà la
tertúlia del seu llibre País íntim.
Hora: 1 9h

Niu de paraules
Dissabte 28 de setembre
En Cuc i la Cuca. A càrrec de Mon
Mas. El Cuc de la Cuca s'ha ena-
morat i a ca la Flor per sopar han
quedat, busca sabates per anar
ben mudat. Per a nens i nenes de
0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a la biblioteca a partir del 1 2 de se-
tembre. Places limitades.

Activitats per a la gent gran

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.

Obertura del Galliner
després de vacances
Dijous 12 de setembre
Vine a explicar com t’han anat
les vacances!

Assessoria laboral
Divendres 13, 20 i 27 de se-
tembre
Hores concertades.

Taller de polseres de ro-
ba
Dilluns 16 de setembre

Taller de samarretes
Dimarts 1 7 de setembre

Taller de pizzes artesa-
nes
Dimecres 18 de setembre

Taller de marcs de foto
amb Goma Eva
Dijous 19 de setembre

Taller de xapes
Dilluns 23 de setembre

Taller de Hip-hop
Dimarts 24 de setembre
A partir de 5è de Primària. Pla-
ces l imitades.

Taller de personalització
d'agendes i carpetes
Dimecres 25 de setembre

Xerrada "Treball a l'es-
tranger"
Dimecres 25 de setembre
Hora: 1 8h
Places l imitades.

Taller de cupcakes
Dijous 26 de setembre

Torneig de Ping-pong
Dilluns 30 de setembre
Cal apuntar-se el mateix dia de
1 6h a 1 7.30h. Començarà un
cop fet el sorteig entre els
participants inscrits.

* Les activitats comencen a les
1 7h, són gratuïtes i cal inscrip-
ció prèvia.

Telèfons Agenda
Exposició de pintura
"Flors de marge" de Maria de Ri-
ba.
Del 2 al 28 de setembre
Lloc: Bar del Centre
Organitza: Bar del Centre

Taller de pintar roba
Dimecres, del 4 al 25 de se-
tembre
Horari: de 1 0 a 1 2h o de 1 6 a 1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-
lliner
Preu: sòcies, 3 euros; no sòcies,
1 5 euros
Informació: 93841 71 23 / 61 775
0790 (Montse)
Organitza: Ass. Dones del Tenes

Triangular de futbol sala
Triangular: Sènior, Infantil, Aleví i
Benjamí. Partit únic: Cadet, Juvenil
i Prebenjamí. Arrossada i botifarra-
da per dinar.
Dimecres 11 de setembre

Hora: a partir de les 9h i fins a les
1 9.30h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports i
pista exterior coberta del Pavelló
Organitza: FS Vall del Tenes

Activitats
Programació:
- Dilluns: Pintura a l'oli (d'11 a 1 3h),
Anglès (de 1 6.45 a 1 7.45h) i Ball
de saló (de 1 8 a 20h)
- Dimarts: Reiki (de 9.30 a 1 2 h),
Anglès (de 1 8.1 5 a 1 9.1 5h)
- Dimecres: Informàtica (de 1 7 a
1 8.30h) i Jocs de saló (de 1 8.30 a
20h)
- Dijous: Informàtica (de 9.30 a
11 h) i Ball de saló (de 1 8 a 20 h)
- Divendres: Sevillanes (de 9.30 a
11 .30h) i Jocs de saló (de 1 7 a
20h)
- Diumenge: Petanca (de 9 a
1 3.30 h, quan juguen a casa)
Lloc: Local Social de Ca l'Esteper
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l'Esteper

Espai Jove El Galliner

Associació del Casal d'A-
vis:
Excursió a Ivorra (La
Segarra)
Dissabte 21 de setembre
Amb esmorzar i dinar, més tar-
da de ball .
Hora de sortida: 7.30h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 39 euros
Reserves: Casal de la Gent
Gran

Viatge a Vinaròs (Co-
munitat Valenciana)
Del 23 al 27 de setembre
Hotel de quatre estrel les (situat
prop d'una cala i d'un centre co-
mercial) en règim de pensió
completa mes un dinar extra de
buffet l l iure (aigua i vi inclòs).
Ball i animació cada dia. Darrer
dia, regal d'una excursio a
Peñíscola.
Hora de sortida: 9h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Preu: 1 98 euros (suplement
per habitació individual, 90 eu-
ros)
Reserves: Casal de la Gent
Gran

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dime-
cres 11 h Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres
1 3, 20 i 27 de setembre
1 6.30h Casal de la Gent Gran

Bingo Dissabtes 1 4, 21 i
28 de setembre 1 7h Casal
de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudà-
ries:

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7h

Ball de saló: Dissabtes
1 7h

Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimarts 1 8h
nivell 3: Dimecres 1 8h




