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L'Ajuntament pagarà les beques de menjador
que no cobreix el Consell Comarcal

L'Ajuntament destinarà
una partida de
43.360,50 euros a cobrir
la demanda de beques
de menjador de 68 nens
i nenes del poble que
han quedat fora de la
puntuació de tall per
accedir als ajuts que
gestiona el Consell
Comarcal.
L'administració local
donarà 4,25 euros/dia i
nen.

Publicitat

PÀG. 3

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Editorial
Al final, com deia el meu avi, són faves contades, d'on no n'hi ha no se'n pot treure. Aquestes
paraules són ben certes, està clar, llavors és quan s’ha de posar en marxa tota la inventiva i
imaginació per rascar alguna cosa. Això és el que està intentant fer l’equip de govern des del
principi d’aquest mandat i hem de dir que alguna cosa hem pogut extreure.
Vam pensar que gestionant directament els serveis que teníem externalitzats amb recursos
propis, que ja tenim, podíem generar un estalvi important: no has de pagar l’IVA que genera una
empresa externa, un 21 % en la majoria dels casos, que déu ni do, i a més no has de sumar-hi el
marge comercial que s’emporta l’empresa; doncs, està clar, són faves contades.
Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Mentre estic escrivint aquesta editorial també tinc en ment les ordenances, que s'han d'aprovar
en el Ple extraordinari d'octubre. Seran unes ordenances de continuïtat, sense increments en els
impostos i les taxes, i fins i tot amb rebaixes en alguns aspectes com per exemple les escombraries.
A més, recentment hem creat un pla d’ocupació amb diners propis per l’arranjament de les
franges contra incendis, que va donar feina a 20 persones en atur del nostre municipi. Aquestes
polítiques són les que volem que tinguin continuïtat i ara, abans d’acabar aquest any, en tirarem
endavant dos més, que donaran feina a més de 1 0 persones.
Estar al costat de la gent que ho necessita és una prioritat, i més si són nens, per això també
hem volgut cobrir amb diners municipals les beques de menjador de nens que deixaven fora
altres organismes; això ens suposarà una despesa de més de 43.000 euros, però no podem
permetre ni un cas de malnutrició infantil al nostre municipi.
Tots esperem que arribin temps millors, i quan abans molt millor, però de moment tenim el que
tenim i hem de intentar treure'n el major rendiment possible i crec sincerament que amb l'esforç
de tots plegats ho estem aconseguint, i això són faves contades.

Enquesta ciutadana
Coneix el servei OMIC (Oficina Municipal d'Informació a les
persones consumidores) que ofereix l'Ajuntament?

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
si els lliçanencs i lliçanenques coneixen el servei OMIC (Oficina
Municipal d'Informació a les persones consumidores) que ofereix l'Ajuntament.
El resultat ha estat que, de les 26 persones que han participat a
l'enquesta, un 42% ha dit que el coneix i l'ha fet servir; un 35%
ha respost que el coneix però no l'ha fet servir; un 23% ha contestat que no el coneix; i l'opció No sap/No no l'ha seleccionada
cap participant.
*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.

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

>3

L'Ajuntament pagarà les beques de
menjador que no cobreix el Consell
Comarcal

L'administració local hi destinarà més de 40.000 euros.
L'Ajuntament destinarà una
partida de 43.360,50 euros a
cobrir la demanda de beques
de menjador de 68 nens i
nenes del poble que han
quedat fora de la puntuació
de tall per accedir als ajuts
que gestiona el Consell Comarcal (els diners provenen
de la Generalitat). L'Ajunta ment donarà 4,25 euros/dia i
nen.
Aquest any, l'administració
comarcal només ha acceptat
les sol·licituds puntuades
entre els 8 i els 1 2 punts,
punts que es donen en fun ció de la situació familiar. Així
doncs, el Consell Comarcal
ha concedit aquest any 93
beques a escolars de Lliçà
d'Amunt amb un import d'uns
91 .000 euros. L'import de les
beques varia en funció de la
renda familiar i altres criteris
establerts a la base de la

Programació del Dia
internacional contra la
violència de gènere
L'Ajuntament, a través del Pla d'Igualtat Dona-Home, coordina
els actes que s'organitzen al poble per commemorar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones,
que se celebra el 25 de novembre.
Exposició Maternitats.

Tertúlia del llibre La crianza feliz:

Concurs "Amunt Dones contra
la Violència"

Jové Montanyola.
Per participar en la tertúlia es
recomana la inscripció prèvia
donat que les places són
limitades. El servei de préstec
interbibliotecari és d’1 ,5 €.
Dia: dissabte 23 de novembre
Hora: 11 :30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza:
Biblioteca
Ca
l’Oliveres

Bru Rovira és l’autor de les
fotografies i textos de l’exposició.
Dies: Fins al 24 de novembre
Horari: dimercres, divendres i
dissabtes, de 1 0h a 1 4h; de dilluns a divendres de 1 6h a
20:30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l’Olive res

convocatòria.
Amb les ajudes del Consell
Comarcal, més les atorgades
per l'Ajuntament a les sol·li -

cituds puntuades de l'1 al 7,
el total d'alumnes amb beca
de menjador serà de 1 61 , 41
més que en el curs anterior.

Vols participar en el projecte
"Tu ho vals, infant!"?

Les regidories de Benestar i Família i de Promoció Econòmica fan una crida als establiments, comerços i serveis del municipi perquè s'adhereixin al projecte "Tu ho vals, infant!",
que pretén cobrir les necessitats bàsiques dels infants, nens i joves del municipi d'entre 0 i
1 8 anys que pateixen aquest tipus de mancances. Els ajuts a les famílies es lliuren en forma de xecs bescanviables als establiments, comerços i serveis del municipi. De moment,
ja hi ha 27 membres adherits, als quals l'Ajuntament agraeix l'aposta per col·laborar en
aquesta iniciativa d'ajuda social. Les adhesions s'han de fer a través de l'Associació de
Comerciants.
Els primers ajuts han anat destinats a alimentació i higiene infantil, però també a
equipament escolar, per a l'adquisició de llibres i material escolar per a l’inici del curs
escolar 201 3-1 4 .
Des de Serveis Socials es canalitzen les demandes dels ajuts.
Per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb Serveis Socials a través del
telèfon 93 860 72 20.

Concurs via Facebook. Per
participar entreu a:
http://www.facebook.com/
amunt.dones
Dies: de l'1 al 1 5 de novembre
Organitza: Associació Amunt
Dones

Taller de
l'autoestima

millora

de

A càrrec de la psicòloga del PADI
Esther Menéndez.
Dies: dijous, del 7 de novembre
al 6 de febrer
Hora: de 1 0:30h a 1 2:30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Pla d'Igualtat DonaHome 201 3

Taller “Ni prínceps blaus ni
princeses promeses”

A càrrec de l’Associació Candela.
Grup participatiu de 2h sobre
educació no-sexista a la família.
Adreçat a pares, mares i altres
referents familiars. Hi haurà
servei de guarderia.
Dia: dijous 21 de novembre
Hora: 1 7.30h
Lloc: sala d’actes de la biblioteca
Ca l’Oliveres
Inscripcions: Pla d’Igualtat (93
860 72 20)
Organitza: Pla d'Igualtat DonaHome 201 3

Sopar del 14è aniversari de
l’associació Dones del Tenes
Amb música en viu.
Dia: divendres 22 de novembre
Lloc: Restaurant Can Roca Vell
Preu: sòcia: 20€; no soci/sòcia:
25€
Informació i reserves: Montse
Vegara – tel. 93841 71 23. Data
límit: 1 5 de novembre
Organitza: Dones del Tenes

Club de lectura "Maternitat i
criança"

como cuidar y entender a tu hijo
de 0 a 6 años, de Rosa Maria

Actes amb motiu del Dia internacional contra la violència de
gènere
- Lectura del manifest institucional
a càrrec d’Àngela Roca, regidora
de Benestar i Família.
- Lectura amenitzada de textos.
Les veïnes i els veïns de Lliçà
d'Amunt donen veu a diferents
autores.
- Concurs "Amunt Dones contra
la Violència": projecció del collage
de frases i sorteig del premi en
directe.
Dia: Dilluns 25 de novembre
Hora: 1 8.00h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
Organitza: Pla d'Igualtat DonaHome 201 3, Biblioteca Ca l’Oli veres, regidoria de Joventut i
Amunt Dones

Club de lectura

Dies: dilluns 11 i dimarts 1 2 de
novembre
Tertúlia de la novel•la La
Maternitat d’Elna, d’Assumpta
Montellà.
Dia: dijous 28 de novembre
Xerrada sobre el llibre a càrrec de
l'autora.
Hora: 1 8:30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l’Olive res

* El Dia internacional contra la violència de gènere, el 25 de novembre, els busos urbans
circulen amb una bandereta
commemorativa de la diada. Organitza: Transports de Lliçà d'Amunt (TLA)
Col·laboren:
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya (Institut
Català de les Dones)

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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Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura

Un total de 1 62 alumnes participen en el taller "Tens el teu bus" i la línica d'autobús exprés e7 guanya al cotxe en la Cursa de Transports.

Lliçà d'Amunt es va adherir de
nou a la Setmana de la Mobili tat Sostenible i Segura, que va
tenir lloc del 22 al 29 de se tembre sota el lema "Aire net Fes el pas!", amb activitats organitzades per la regidoria de
Transport Públic i Mobilitat.
Una de les activitats va ser l'anomenada "Tens el teu bus",
inclosa dins del Programa
d'Activitats Educatives (PAE),
que l'Ajuntament ja fa 9 anys
que ofereix a les escoles. En
aquesta activitat, que va tenir
lloc entre els dies 23 i 27 de
setembre, hi van participar les
quatre escoles del poble i un
total de 1 62 alumnes. L'activitat
consisteix a costruir un bus de
cartró i realitzar jocs d'educació
per a la mobilitat, amb l'objectiu
de donar a conèixer formes de
transport alternatives al vehicle
privat i fomentar el transport
urbà de la nostra població.
Lliçà d'Amunt també va participar a la Cursa del Transport,
que va tenir lloc el 26 de setembre, una cursa entre diferents models de transport on
es comparen costos i temps
de viatge del vehicle privat
amb el transport públic col·lectiu. El nostre poble hi va participar amb la línia d'autobús
exprés e7, el qual va guanyar
al cotxe privat en temps i
diners, a més dels beneficis
que comporta a nivell mediambiental.

Grup d'alumnes participants a l'activitat "Tens el teu bus"

Participants de la Vall del Tenes a la Cursa del Transport

1 4 anys de TLA, amb prop de 2 milions de
passatgers transportats
El passat 25 d'octubre,
Transports de Lliçà d'Amunt
(TLA) va celebrar el seu 1 4è
aniversari.
Han transcorregut 3.664 dies
des de la posada en servei i
durant tot aquest temps ha
transportat
1 .973.433
usuaris.
La previsió és que el dia 1 5
de novembre, 3.688 dies
després de la posada en
marxa de TLA, s’assoleixin
els 2 milions de passatgers
transportats.

Bons resultats del títol de
transport T-1 2
Lliçà d'Amunt segueix liderant el grup de població de
1 0.000 a 20.000 habitants
de la Regió Metropolitana de
Barcelona, en l'àmbit de
l'ATM (Autoritat del Transport
Metropolità), pel què fa a
utilització del títol de transport T-1 2. A més, en xifres
absolutes, som el segon
municipi de la comarca amb
més nombre de títols T-1 2,
després de Granollers.
La targeta T-1 2 és un títol de
transport per als nens i
nenes de 4 a 1 3 anys que

els permet fer gratuïtament
un nombre il·limitat de
viatges a la xarxa de
transport públic del sistema
tarifari integrat, dins la
mateixa zona tarifària on
resideixi el nen o la nena.
La targeta T-1 2 té un cost
d'emissió i gestió de 35 €
que es repercuteix a l'usuari
en la seva primera emissió.
La renovació de la targeta
es realitza sense cost i de
manera automàtica fins que
el nen o la nena compleixen
1 4 anys.
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La cruïlla d'accés a Ca l'Esteper i
Ca l'Artigues tindrà una rotonda

La construcció d'una rotonda a la cruïlla d'accés als barris de Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues ha de facilitar la circulació de vehicles en un
dels punts més transitats del municipi.

El projecte de construcció
d'una rotonda a la cruïlla
d'accés als barris de Ca
l'Esteper i Ca l'Artigues va
sortir a concurs al juliol i al
setembre es va adjudicar a
l'empresa CRC Obres i Serveis SL, que va presentar
l'oferta més avantatjosa
d'entre les deu restants que
s'hi van presentar.
El preu de licitació era de
352.046,62 euros i s'ha adjudicat per 231 .689,20 euros.
L'obra compta amb el suport
econòmic de la Generalitat
de Catalunya.
Les obres es preveu que comencin ... i que finalitzin
abans d'acabar l'any. Durant
aquest període el trànsit
s'haurà de desviar per passos alternatius degudament
senyalitzats (també se n'informarà al web municipal).
L’emplaçament es troba a la
intersecció dels carrers de
Francesc Macià i de Ramon
Cases i del camí de la
Pineda, a l’entrada dels barris de Ca l’Artigues i Ca
l’Esteper des del nucli urbà.
Actualment, l’encreuament
es resol amb una intersecció
viària amb preferència de
pas pel carrer de Francesc
Macià i el camí de la Pineda.
Aquesta intersecció de
carrers
es
considera
perillosa, per la poca
visibilitat que hi ha a causa
dels diferents canvis de
rasant i per la velocitat a la
que circulen els vehicles
sobretot del carrer de
Francesc Macià.
El projecte constructiu de rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l'Esteper i Ca

l'Artigues es va aprovar
inicialment per Junta de
Govern Local en la sessió
del 1 8 de febrer de 2008 i
definitivament en sessió del
1 2 de maig de 2008.
Amb el temps transcorregut
s’han produït dos fets fonamentals que han aconsellat
una modificació del projecte:
el reajustament dels preus
del ram de la construcció i la
construcció en aquest indret,
per part de l’Ajuntament, de
voravies
dotades
d’enllumenat públic, coses
que han obligat a una revisió
de preus i a un nou

Continuen les obres al Parc
Logístic Can Montcau
Les
obres
interiors
d’urbanització del Parc
Logístic Can Montcau
continuen el seu ritme. Ja
s’han construït els carrers
perimetrals i instal•lat les
xarxes de clavegueram, de
recollida d’aigües pluvials,
d’enllumenat públic i de
telecomunicacions.
Aquestes
obres
d’urbanització també han
comportat la construcció de
la bassa de Can Dunyó, que
ja ha entrat en funcionament
com a dipòsit de laminació
de les aigües pluvials del
parc logístic.
Actuament s’està treballant
per resoldre les escomeses
de serveis des de l’exterior
de l’àmbit del parc logístic,
com són la reserva d’aigua
potable, el soterrament de
línies de mitja tensió i les
escomeses
d’energia
elèctrica, telecomunicacions
i gas. També s’estan

treballant els convenis amb
la Generalitat de Catalunya
per als accessos des de la
C-1 7.
En relació a la nau central
de l’empresa Mango, una
vegada construït el mur
perimetral, ja ha sol•licitat la
llicència per tal de construir
els vials interiors que han de
donar servei a la mobilitat
interior d’aquesta nau i, en
breu,
també
preveu
sol•licitar la llicència per la
construcció de la primera
nau.
Pel què fa a l’empresa
Biokit, aquesta empresa ja
ha presentat la sol•licitud de
les llicències d’obres i
d’activitats de la primera
fase, que en aquests
moments estan en tràmit.
Segons les empreses,
l’acabament de les obres i la
instauració i producció en
aquestes naus està previst
per al 201 5.

replantejament
de
la
circulació dels vianants cap
als camins existents de Ca
l’Esteper i de Ca l’Artigues.
El projecte modificat, amb un
pressupost de 352.046,62 €,
aprovat per Junta de Govern
Local el 1 4 de gener de
201 3, és una actualització
del projecte aprovat, en
condicionants
tècnics,
normatius i econòmics.
El projecte defineix les
característiques tècniques i
geomètriques necessàries
per ubicar una rotonda en
l’accés als barris de Ca
l’Artigues i Ca l’Esteper.

Publicitat

Novembre de 201 3
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Execució de diferents projectes de
clavegueram

Activitats esportives per a
joves de 1 2 a 1 6 anys

Abans d'acabar l'any s'exe cutaran les obres dels cinc
projectes de clavegueram
realitzats a diferents indrets
del municipi.
Aquests projectes són:
- al carrer de Ponent, amb
un
pressupost
de
46.091 ,11 €
- al torrent de Can
Quaresma,
amb
un
pressupost de 1 8.725,52€
- al carrer de Pep Ventura,
amb un pressupost de
1 0.1 25,38€
- al carrer d'Estany de
Llanós, amb un pressupost
de 24.869,38€
- i al carrer d'Enric Morera,
amb un pressupost de
28.247,63€.

La regidoria d'Esports ofereix una nova activitat dirigida, Gim Jove, a més del
Jazz, adreçades al joves de
1 2 a 1 6 anys. A Gim Jove
s'imparteixen classes del
món del fitness com aeròbic,
steps, tonificació, circuits de
fitness, estiraments, etc. Hi
ha l'opció de compaginar-ho
amb el Jazz.

Aquests projectes es van
aprovar inicialment per la
Junta de Govern el 1 7 de
desembre de 201 2 i
definitivament el 1 8 de
febrer de 201 3, exceptuant
el corresponent al carrer
d'Estany de Llanós, que te nia béns i drets afectats i
s'hi
van
presentar
al·legacions.
Aquestes
al·legacions
van
ser
informades
desfavorablement
pels
Serveis Tècnics Municipals,
segons un informe datat el
1 7 de setembre de 201 3, i el
projecte es va aprovar
definitivament el 23 de
setembre de 201 3.
Per tal d’adjudicar els tre -

balls, es va convidar a qua tre empreses del sector:
Obres i Serveis Llobet SL,
Grup Mas Constructors
SLU, Nonius Grup SL i
PRYCSA SA. Totes les
ofertes presentades eren a
la baixa i representaven un
important estalvi a l’obra
final. Però, un cop rebudes
totes
les
ofertes
econòmiques,
aquests
treballs han estat adjudicats
a Obres i Paviments Llovet,
SL, amb un pressupost total
de 94.1 35,1 9€ I.V.A. inclòs,
al considerar-se la millor
oferta tant a nivell econòmic
com a nivell tècnic, en quant
a definició dels treballs a re alitzar.

Gim Jove:

Dies i horari: dilluns i dimecres de 1 7.30h a 1 8:20h
Lloc: Gimnàs del Pavelló
Preu: 20,35 euros de matrícula i 1 4 euros/mes

Jazz:

Dies i horari: divendres de
1 5:45h a 1 6:45h

Lloc: Gimnàs del Pavelló
Preu: 20,35 euros de matrícula i 1 0 euros/mes

Gim Jove + Jazz:

Dies i horari: dilluns i dimecres de 1 7.30h a 1 8:20h, i
divendres de 1 5:45h a
1 6:45h
Lloc: Gimnàs del Pavelló
Preu: 20,35 euros de matrícula i 20 euros/mes

Informació i inscripcions:

Pavelló Municipal d'Esports,
de dilluns a divendres, de 8h
a 1 3h i de 1 6.30h a 22h. Per
inscriure's cal portar fotòcopies de les dades bancàries,
del DNI del titular del compte i de la targeta sanitària
del participant.

Homenatge a la gent gran de 90 anys

L'Ajuntament i les dues entitats de gent gran del municipi van organitzar, el mes
passat, la Setmana de la
Gent Gran. Les activitats
programades es van fer en
dos equipaments: el Casal
de la Gent Gran, seu de
l'Associació del Casal d'Avis, i el Centre Cívic Palaudàries,
seu
de
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries. Entre les activitats programades, cal destacar la
celebració del primer aniversari de l'entitat de gent gran
de Palaudàries i l'acte d'homenatge a la gent gran de
90 anys.

Vols participar a la Lliga
de Futbol Sala
que organitza
l'Ajuntament?

L'Alcalde, Ignasi Simón, amb la gent gran de 90 anys homenatjada

Si sou un grup d'amics i voleu formar un equip i participar a la lliga de futbol sala que organitza la regidoria
d'Esports de l'Ajuntament, podeu apuntar-vos-hi al Pavelló Municial d'Esports (en horari de matins).
Aquesta lliga comença aquest mes de novembre i es
juga tots els diumenges al matí a la pista exterior coberta del pavelló.
El preu de la inscripció és de 1 31 euros, més 20 euros
per als arbitratges.

Dotació de dos ordinadors per al Casal de la
Gent Gran
L'Ajuntament ha rebut dos
ordinadors per al Casal de la
Gent Gran de part de la Diputació i dins del projecte "I tu
per què no?".
Així doncs, a partir del passat
mes d'octubre, la sala d'ordinadors del Casal de la Gent
Gran compta amb 6 ordinadors.
El projecte "I tu per què no?"
de la Diputació és un projecte
de foment de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) per a la gent gran.
Aquest projecte pretén
afavorir l'accés de les
persones grans a les noves
tecnologies de la informació i
la comunicació, així com la
interrelació, a través de la
xarxa, dels casals de gent
gran. S'ofereix la dotació
d'equips informàtics als
casals municipals de gent
gran i la formació bàsica en
utilització de les TIC de dues

Curs intensiu de
monitor/a de lleure
Destinataris: joves d’entre 1 8

Sala d'ordinadors del Casal de la Gent Gran

persones
que
es
comprometin a transmetre el
coneixement adquirit a altres
persones grans del casal.
El Casal de la Gent Gran organitza tallers d'iniciació a l'ús

de l'ordinador per als avis i
àvies, que tenen lloc un cop a
la setmana, durant 8 setmanes. Molts avis i àvies ja han
passat per aquests tallers i,
fins i tot, hi ha llista d'espera.

i 30 anys
Dates: del 23 de desembre de
201 3 al 1 2 de gener de 201 4
Inscripcions: fins al 5 de
desembre a l'Espai Jove El
Galliner
Preu: 1 75€
Més informació: Espai Jove
El Galliner (de dilluns a divendres de 1 6h a 20h; 93 860 70
01 ; elgalliner@llicamunt.cat)
Organitza: serveis de Joventut dels municipis de la Vall del
Tenes
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Campanya informativa sobre el
reciclatge d'envasos lleugers i vidre
Dues persones informaran, durant un mes i mig, en diferents punts del
poble, sobre la correcta recollida selectiva d'envasos lleugers i vidre.
L'Ajuntament torna a iniciar
una campanya informativa
sobre reciclatge, en aquesta ocasió centrada en els
envasos lleugers i el vidre,
gràcies a la disponibilitat
d'un fons econòmic provinent d'Ecovidrio i Ecoembes i destinat a aquesta
finalitat.
La quantitat subvencionada
es destinarà, en gran part, a
contractar dues persones
en situació d'atur que passaran durant un mes i mig a
prop de diferents punts del
poble per donar informació
sobre la recollida selectiva
dels envasos lleuges i el vidre: centres cívics, locals
socials, centres de salut,
escoles,
supermercats,
Ajuntament, Pavelló, Biblioteca, mercat, etc.
Aquesta campanya informativa començarà a mitjan
novembre i s'allargarà fins a
finals de desembre, per tal
d'estar vigent durant la
campanya de Nadal.
La regidoria d'Obres i Serveis també editarà algun
material de suport per
aquesta campanya. A més,
amb la col·laboració de la
regidoria de Comunicació,
l'enquesta ciutadana mensual del web municipal versarà sobre el reciclatge i la
campanya es dinamitzarà a
través de les xarxes socials.
I, mentre duri la campanya,
els busos urbans també
s'utilitzaran com a suport

informatiu.
L'objectiu de la campanya
de comunicació sobre la
recollida selectiva d'envasos lleugers i vidre és augmentar la quantitat i la
puresa dels materials dipositats als contenidors d'envasos lleugers i vidre
mitjançant la millora del co-

Renovació de les enganxines
informatives dels
contenidors
Abans de l'inici de la campanya informativa sobre el reciclatge d'envasos lleugers i
vidre, l'Ajuntament ha renovat totes les enganxines
(2.400) dels 1 .200 contenidores del municipi (hi ha 300
punts de recollida amb 4
contenidors a cada punt i cada contenidor té 2 enganxines, una per cada banda).
Recordem que les engan-

xines són imatges del personatge de còmic Mortadelo,
que ens mostra què toca
llençar a cada contenidor.
Aquestes imatges es van
estrenar l'any 2009 en el
marc d'una campanya de reciclatge que va comptar amb
la col·laboració inestimable
del dibuixant Francisco
Ibáñez, vinvulat a Lliçà d'Amunt, on té una residència.

neixement de la ciutadania
en la matèria.
Encara hi ha un alt percentatge d'impropis per desconeixement del material
correcte a dipositar als
contenidors de recollida selectiva i això repercuteix en
penalitzacions
econòmiques per a l'Ajuntament.

Renovació de rètols a la Deixalleria

Una altra renovació que
farà l'Ajuntament en el mateix àmbit del medi ambient
serà el cartell d'entrada de
la Deixalleria Municipal de
Palaudàries i els rètols
corresponents a cada box
o espai de reciclatge de
materials d'aquesta deixalleria.
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Guanyadores del sorteig de lots de llibres de
la Biblioteca

Nou servei de la Biblioteca:
préstec a domicili

Com cada any durant el mes
de setembre, per celebrar
l'aniversari de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, que es inaugurar el
1 0 de setembre del 201 0,
aquest equipament va sortejar
dos lots de llibres entre totes
les persones que van fer ús
del servei de préstec entre el
1 0 i el 30 de setembre.
Les persones afortunades
d'enguany han estat Gemma
Miquel i Maribel Martínez, que
s'han endut un lot de llibres
format per contes infantils i
novel·les per a joves i adults.

“De la biblioteca a casa” és
un nou servei de préstec a
domicili de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, pensat per a les
persones que tenen la
mobilitat reduïda temporal o
permanentment, per tal que
aquest sector de la població
pugui tenir en préstec a
casa
llibres,
música,
revistes, pel•lícules... sense
necessitat d’haver-se de
desplaçar a la biblioteca.
Una persona voluntària farà
de mitjancera entre la
biblioteca i les persones que

Gemma Miquel

Il·lustració: Begonya Hernández

es vulguin acollir a aquest
tipus de préstec.
Si tens dificultats per anar a
la biblioteca, només cal que
hi contactis i t'acullis a
aquest nou servei.

"Deixa'm llegir!"

Tercer aniversari de la Biblioteca

Maribel Martínez

"Emociona't": contes sobre emocions
Magarrufes, l´espai de trobada
de famílies amb infants de 0 a
3 anys, us convida a una
sessió trimestral de contes
que parlen d´emocions, per tal
d´entendre millor com les
viuen els nostres petits i
petites de casa.
Les emocions dels infants són
molt intenses, sinceres i no
sempre és fàcil entendre-les.
Els contes són un mitjà màgic
per ajudar-nos a petits i grans
a conscienciar-nos i a buscar
camins
diferents
per
expressar-les sense ferir a
ningú.

Publicitat

En acabar, es parlarà de com
vivim les emocions a la
realitat.
Les sessions es portaran a
terme el primer divendres dels
mesos de novembre, abril i
juny a les 1 7:30h a la sala
infantil de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
1 a sessió:
DIVENDRES
8
DE
NOVEMBRE
Contes sobre les següents
emocions: l'amor, la ràbia, la
vergonya i l'empatia.
A càrrec d’Elisenda Moré.

Primera sessió del nou club de lectura per a joves

Un nou club de lectura
adreçat a joves de 1 2 a 1 6
anys, anomenat "Deixa'm
llegir!", va començar el passat mes d'octubre a la Biblioteca Ca l'Oliveres.
"Deixa’m llegir!" vol ser un
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 està coordinat
per
dues
persones

enamorades dels llibres.
Una persona de la
biblioteca, la Laura Bartuilli, i
una mestra del poble, la
Joana Moreno.
Les trobades són el primer
dijous de cada mes de 1 8h a
1 9:30h.
Si vols participar-hi, passa
per la biblioteca! T’esperen
noves propostes literàries
per compartir i un munt de
sorpreses. Comparteix una
bona
estona
entre
col•legues envoltats de
llibres.
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Torna el cicle Muda't

La regidoria de Cultura torna a recuperar el cicle de teatre, dansa i
música que va haver de suspendre per causes econòmiques.
El cicle Muda’t es va haver de
suspendre l’any 2011 per
causes econòmiques. Després d’aquest període, la
Regidoria de Cultura torna
recuperar aquesta activitat
amb nova imatge i novetats.
La recuperació del Muda’t ha
esta possible gràcies a la
negociació que s’ha fet amb
productores i companyies
artístiques per aconseguir un
cost més baix dels espectacles mantenint-ne la qualitat.
Les entrades es mantindran a
preus molt assequibles i amb
descomptes per a col•lectius
concrets. Les persones que
es trobin en situació d’atur i
els joves menors de 30 anys,
empadronats al municipi,
tindran un descompte directe
de 2 euros sobre el preu de
l’entrada presentant algun
document que ho acrediti;
aquests descomptes no són
acumulables i són per a un
màxim de dues entrades, en
el cas de les persones aturades, i d'una entrada, per als
joves menors de 30 anys.
La inclusió del 2.0 a la imatge
del nou Muda’t ve donada pel
fet de començar una segona
etapa del cicle i per la
introducció de la programació
que s'hi durà a terme a les
xarxes socials, fent que pugui
arribar a més ciutadans. Més
endavant, un cop s’hagi iniciat
el cicle, es crearan canals
directes de comunicació cap
a l’espectador sobre la
programació.
El Muda’t 2.0 oferirà nous
espectacles, de primera línea,
amb formats diferents els uns
dels
altres,
convertint
L’Aliança, que serà el lloc on

Aquest mes de novembre
l'encarregat d'omplir l'espai
expositiu de la sala d'actes
de la Biblioteca Ca l'Oliveres
serà l'artista lliçanenc Jesús
Vela Rodríguez.
Jésús Vela exposarà quadres fets amb pintura a l'oli
sobre paisatges. L'exposició
l'ha titulada "Interpretació del
paisatge". La podreu visitar
del 4 al 28 de novembre durant l'horari de la biblioteca.
Segons l'artista, va conèixer
les bases de la pintura a l'oli
quan tenia 11 anys de la mà

d'una estudiant de Belles
Arts i, des de llavors, no ha
deixat de pintar de forma
autodidacta, encara que, en
una etapa més madura, va
tenir la sort de conèixer a
Francisco Carretero, un
pintor reconegut, que el va
ajudar a millorar la tècnica.
Del 201 2 ençà, dóna un gir
brusc en la seva pintura,
buscant
mitjançant
la
simplificació i la modificació
de les imatges que li atrauen
el veritable sentit del seu
magnetisme.

Es busquen Patges reials

es faran totes les activitats,
des d'un teatre convencional
a un cafè-teatre, amb
concerts, monòlegs, obres de
teatre, etc. Es vol oferir diversitat d'espectacles per obrir el
ventall de públic assistent.
Tot i que, oficialment, el
Muda’t 2.0 començarà, de
forma trimestral, a partir del
gener del 201 4, per als
mesos de novembre i
desembre d'enguany ja hi ha
programats dos espectacles,
per completar la programació
cultural de les festes de
Nadal. El dissabte 1 6 de novembre, a les 1 8h, tindrem
l’espectacle "La Màgia del
Mag Lari". L'il•lusionista amb

més projecció del nostre país,
amb elegància, ironia i
presencia
escènica,
convertirà en inoblidable
l’estona
que
passareu
plegats. Les entrades es
poden adquirir a l’OAC de
l’Ajuntament fins al 1 5 de
novembre al preu general de
1 2 euros, o bé el mateix dia
de l’espectacle, una hora
abans de l’inici, al preu de 1 5
euros; cal tenir en compte
que l'aforament és limitat. Per
a qualsevol dubte, us podeu
posar en contacte amb la
Regidoria de Cultura a través
del telèfon 93 860 72 29 o el
correu electrònic
cultura@llicamunt.cat.

El "Racó de l'entitat", nou espai a la Biblioteca

“El Racó de l’entitat” és un nou
espai que trobareu a la Biblioteca Ca l'Oliveres, just al
començament de l’escala
principal.
Pretén ser un espai de difusió
de les entitats culturals del
municipi, per ajudar a apropar-les i donar-les a conèixer al poble, amb una petita exposició de
diferents materials: díptics,
fulletons, guies, fotografies,
marxandatge, etc.
Durant el mes de setembre hi va
haver samarretes i fotografies
de les colles de La Juguesca; a
l’octubre va exposar el Ball de
Gitanes,
amb
objectes
emblemàtics del grup com
l’estendard, trofeus, fotografies,
el llibre que van editar dels 25
anys i vestits. Aquest mes de
novembre és el torn de la Colla
de Gegants i al desembre hi
trobareu l’ONG Lliçà Peruanitos.

Exposició de l'artista
lliçanenc Jesús Vela

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient arribaran al
nostre municipi el 5 de gener del 201 4 carregats de
màgia, il•lusió i regals, i necessiten l’ajuda dels seus
patges. Dies abans, el Patge Xumet visitarà els diferents
barris del poble anunciant la seva arribada.
Si tens entre 1 2 i 1 6 anys, vius a Lliçà d’Amunt i tens
ganes de passar-ho bé, dóna'ns les teves dades (nom i
cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i edat) a
través del correu electrònic cultura@llicamunt.cat o
trucant al 93 860 72 29. El període d’inscripció és de l'11
al 1 5 de novembre; no s’acceptarà cap sol•licitud abans
ni després d’aquestes dates.

Tallers de Mitja i Decoració
de Nadal
En el marc del projecte de
voluntariat, la Biblioteca Ca
l’Oliveres ha organitzat dos
tallers de manualitats per als
pròxims mesos, gràcies a la
predisposició de gent del
poble que ofereix de manera
altruïsta un tastet de les
seves aficions.
TALLER DE MITJA
Dijous 1 4 i 21 de novembre
de 1 7:30h a 1 8:30h
A càrrec d’Esther Rodríguez
S’ensenyarà a fer punt de
mitja per confeccionar una
bufanda per als dies
d’hivern.
Cal portar agulles i llana.
Les places són limitades i
cal inscriure's prèviament de
l’1 al 4 de novembre.

TALLER DE DECORACIÓ
DE NADAL
Dilluns 2 i 9 de desembre de
1 7h a 1 9h
A càrrec de Montse Ramírez
Es faran elements de
decoració
nadalenca
mitjançant diferents teles.
Les places són limitades i
cal inscriure's prèviament
durant el mes de novembre.
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Desbrossament de més de quatre-cents
mil metres quadrats de verd

Les tasques s'han dut a terme principalment mitjançant la contractació
de 1 5 persones del municipi en situació d'atur.

Aquest any s'han tornat a
realitzar els treballs de
manteniment de les franges
de protecció d'urbanitzacions contra incendis forestals. S'ha desbrossat un
mínim de 41 4.999 m2.
La novetat respecte d'altres
ocasions ha estat que els
treballs s'han realitzat principalment mitjançant la
contractació de persones
del municipi en situació d'atur laboral. Aquests persones,
que ja tenien
experiència en tasques similars, van ser formades i
equipades per portar a terme aquesta tasca.
Es van seleccionar 1 5
persones residents al
municipi que s’ajustaven al
perfil requerit (1 2 peons

forestals i 3 caps de colla).
Es van crear tres equips de
5 persones, formats per 4
peons i un cap de colla, que
feia funcions mixtes.
La jornada d'aquests treballadors ha estat de dilluns a
dissabte de 7,30 a 1 4 ho-

res.
Els treballs es van iniciar al
maig i van acabar al juny.
El projecte s'ha dut a terme
en el termini previst i sense
desviacions pressupostàries; ha tingut un cost de
85.860,78 euros.

La Diputació accepta la participació en el
projecte europeu EURONET 50/50 Max.
La Diputació va resoldre favorablement, el passat mes
de setembre, la sol•licitud de
les escoles Rosa Oriol i
Anguera, Miquel Martí i Pol i
Sant Baldiri per participar en
el
projecte
europeu
EURONET 50/50 Max. La
sol·licitud de les escoles
bressol municipal s'ha denegat amb la justificació que
el projecte està més orientat
a les escoles de primària.
L'escola Països Catalans no
va voler adherir-s'hi.
L'objectiu principal del projecte és implicar el conjunt
de la comunitat educativa en
la cultura de l'estalvi
energètic. Per això, es dota
les escoles d'una sèrie de

Publicitat

material educatiu i suport
tècnic amb el qual l'alumnat
podrà aprendre de primera
mà el cost de l'energia amb
què funciona l'escola i
alhora treballar per reduir-ne
aquest 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 computa
en base a l'energia estalviada, no al cost net, per tal
d'evitar l'impacte de la
previsible pujada de preus
de l'energia.
El programa, que té una
durada de 3 anys (201 3201 6), compta amb la

participació 1 6 entitats de
1 3 països de la Comunitat
Europea
i
inclou
metodologies de treball i
intercanvi
d'experiències
entre els participants.
A banda del consum
d'energia, que contempla el
projecte EURONET 50/50
Max,
l'Ajuntament
es
planteja fer extensiu el
mateix plantejament al
consum de l'aigua, un altre
factor ambiental i de
consum molt important.

"Tastet de biblioteca" a
l'escola bressol Palaudàries
Des del mes passat, la
Biblioteca Ca l’Oliveres
ofereix un nou servei
adreçat a les famílies que
porten els infants a l’Escola
Bressol
Municipal
Palaudàries,
anomenat
“Tastet de biblioteca”. Tenint
en compte la distància
existent entre la biblioteca i
aquesta escola bresssol,
s’ofereix un espai de lectura
i de préstec de material,
amb l’objectiu de donar a
conèixer el fons i fomentar la
lectura entre els menuts.

L’activitat es porta a terme el
primer dilluns de cada mes
de 1 6h a 1 7h a la sala gran
de l’escola bressol.
Per al préstec de material,
cal disposar del carnet de
biblioteca.

Exposició d'alumnes de
l'institut Lliçà
La Biblioteca Ca l'Oliveres
acull una exposició de maquetes de "corrales de comedias" realitzades per
alumnes de l'institut Lliçà.
Aquestes maquetes han
estat
realitzades pels
alumnes de primer d'ESO
de la promoció 201 2-1 3 dins
de la matèria de Llengua i
Literatura Castellana.
Amb aquesta activitat grupal
es pretén materialitzar el
coneixement de la literatura
del Segle d’Or i, en concret,
del teatre de Lope de Vega.
D'aquesta manera, els
alumnes no són subjectes
passius en l’aprenentatge,
sinó que es converteixen en
cercadors d’informació i
creadors d’un objecte que
rememora la creació literària

dramàtica del segle XVII.
Els materials amb els quals
han construït les maquetes
són reciclats (caixes de
fruita, cartrons, pintures que
ja tenien...), la condició era
que no compressin res.
En cada maqueta, encara
que han seguit les directrius
històriques i literàries de la
professora, han aportat la
seva creativitat.
Aquesta va ser una activitat
realitzada fora de l'horari escolar i, per això, l'institut agraeix a les famílies la seva
col•laboració, ja que van acollir grups d'alumnes a casa
seva i els van aportar un espai
idoni per tal que poguessin
treballar còmodament per a la
realització de la tasca
acadèmica.
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Fotografies guanyadores del I Concurs
d'Instagram de Festa Major

Un total de 85 fotografies es van publicar amb l'etiqueta #Lliçàdefesta
per participar en el I Concurs d'Instagram de Festa Major.

Un cop finalitzat el període
de votació i d'acord amb els
criteries establerts a les ba ses de participació, les qua tres fotografies que han
obtingut més nombre de vots
populars a través dels "m'a grada" (likes) de l'aplicació i,
per tant, han estat les gua nyadores del concurs són les
que mostrem a continució.
Cal dir que, en el cas de
participants amb més d'una
fotografia publicada i amb
més d'una fotografia entre
les més votades, se n'ha
seleccionat només una, la de
major nombre de vots.
També cal dir que en la
quarta posició s'ha donat un
empat de vots (26) entre du es fotografies i ambdues
fotos
s'han
considerat
guanyadores.

1 r Premi: fotografia de vanessamorante (74 vots)

2n Premi: fotografia d'inmaj2 (52 vots)

3r Premi: fotografia de tororo40 (28 vots)

4t Premi: fotografia de Gynna (26 vots)

4t Premi: fotografia de ssarita (26 vots)

Reestructució interna de
l'OMIC

Després de gairebé dos
mesos d’inactivitat, l’Oficina
Municipal d'Informació al
Consumidor (OMIC) es va
tornar a posar en marxa a
principis del mes d’abril.
Durant el període en què va
estar sense funcionament, les
tasques d’atenció, orientació,
informació i tramitació les va
assumir l’oficina comarcal
(OCIC).
Anteriorment, l’OMIC depenia
de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC). A partir del
mes d'abril, es va portar a
terme una reestructuració
interna i la dependència d'a quest servei municipal ara és
de la regidoria de Promoció
econòmica.
De gener a desembre de l’any
passat es van tramitar un total
de 1 50 expedients de recla mació/denúncia en matèria de
consum, més un total de 8
sol·licituds d'arbitratge a enti tats financeres sobre prefe rents i deute subordinat. Des
d'aquest gener fins el que
portem d’any, es porten tra mitats un total de 91 expedi ents de reclamació i 9
sol·licituds d'arbitratge. D'a quests 91 expedients, 86 han
estat reclamacions, 4 queixes
i 1 consulta.
La
majoria
de
les
reclamacions són en relació a
empreses
privades
de
subministraments
públics:
telefonia, gas, electricitat i ai gua; altres són en relació a
tallers
de
reparació
d’automòbils i, en menor
quantitat,
hi
ha
les
reclamacions de substitució
d’aparells
defectuosos,

compliment de les garanties,
etc. En detall: 56 han estat
sobre telefonia, gas, electricitat i aigua; 6 sobre entitats financeres de tota tipologia; 2
sobre transports; i 22 de diversa índole, entre les quals
trobem tallers de reparació
d'automòbils, substitució d'aparells defectuosos, compliment de garanties, etc.
Gairebé la totalitat de les
empreses
privades
de
subministraments
públics
estan acollides als serveis de
mediació i arbitratge de les
administracions públiques,
amb la finalitat que les
reclamacions favorables o
desfavorables
puguin
resoldre’s sense haver
d’arribar a la junta d’arbitratge
de l’Agència Catalana de
Consum. Per saber si una
empresa està adherida o no a
l’arbitratge de consum podeu
consultar aquesta pàgina
web:
http://www.consum.cat/ecofin
_webacc/AppJava/frontend/e
mpreses_adherides.jsp?idiom
a=1 .
Per iniciar qualsevol tràmit de
reclamació o queixa, s'ha de
demanar prèviament el full de
reclamació/denúncia a l'esta bliment on s'ha realitzat la
compra o a través dels canals
que el servei posi a disposició
del client. Després, la recla mació es presentarà a l'OMIC
per a la seva tramitació.
Per qualsevol consulta us
podeu dirigir a l’Ajuntament a
través del telèfon de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà o el
correu
electrònic:
ajomic@llicamunt.cat.
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Ple ordinari del 26 de setembre
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 4 de juliol al 9 de setembre, que van del número 429
al 596.

3.- Contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació i/o
subsidi, inscrites com a
demandants d'ocupació
no ocupades, en el marc
del programa Treball i Formació promogut pel Servei
d'Ocupació
de
Catalunya.

El Ple va acordar d'adherir-se a l'acord relatiu a la contractació de persones
aturades que hagin exhaurit
la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants
d'ocupació no ocupades en
el marc del programa Treball
i Formació promogut pel
Servei d'Ocupació de Catalunya, atès que l'Ajuntament
s'acollirà a la convocatòria
de subvencions per a la realització d'accions mixtes de
treball-formació 201 3 i l'adhesió n'és un requisit.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que es tractava de
l'adhesió a un conveni marc
que regula els Plans d'Ocupació i que no tenia res a
veure amb l'aprovació de
Plans d'Ocupació, que es fa
per Junta de Govern Local.
De tota manera, va avançar
que es demanaran dos
Plans d'Ocupació: per a la
neteja de verd i per al canvi
d'enllumenat públic (aquest
segon es farà encara que
sigui denegat, perquè l'Ajuntament l'ha pressupostat). També va explicar que
la Generalitat facilita un llistat tancat de persones i que,
conjuntament amb l'Ajuntament, es mira que els perfils
s'adeqüin a les feines i se'ls
fa una entrevista per tal de
seleccionar els més adients.

UNANIMITAT

4.- Afers urgents.
No n’hi havia.

5.- Mocions .

El grup de CiU va presentar
tres mocions:
- Moció sobre l'aparcament
de vehicles al barri de Sant

Baldiri: Aquesta moció proposava al Ple l'adopció dels
següents acords: limitar
l'estada dels vehicles en zona blava durant les hores
centrals dels dies de treball;
eliminar les places reservades als vehicles municipals
del carrer de Torrent Mardans i de la plaça de Rafael
Casanova, i convertir-les en
zona blava; destinar a zona
blava tots els aparcaments
del carrer de Torrent Mardans, entre els carrers Anselm Clavé i Sala Ambròs,
els de l'aparcament del costat del Torrent Mardans i els
de la plaça de Rafael Casanova; i adoptar aquestes
mesures durant les properes setmanes per tal que es
puguin posar en funcinament a partir del proper 4 de
novembre.
El regidor de Transport Públic i Mobilitat, Antonio Guijarro, va contestar que un
canvi d'horari en la zona
blava podria crear confusió i
que els vehicles municipals
estan en un lloc adequat
perquè s'agafen sovint i estan més controlats. També
va dir que el pàrquing de
terra del costat de l'institut i
el pàrquing del pavelló d'esports estan molt a prop i que
mai havia entrat cap queixa
a l'Ajuntament per part dels
ciutadans ni de l'Associació
de Botiguers. Guijarro
també va aprofitar per fer
promoció del transport públic.
Tots els grups de l'oposició
van coincidir a dir que caldria un estudi global per
veure si cal fer alguna modificació en aquesta zona en
relació als aparcaments.
L'Alcalde va comentar que
la moció era molt marcada i
per això hi estaven en contra, però que si es canviava
i es proposava un estudi,
l'equip de govern hi votaria
a favor.

UNANIMITAT

- Moció sobre la brutícia i
deixadesa dels espais públics del municipi: Aquesta
moció proposava al Ple l'adopció
dels
següents
acords: convocar una sessió
extraordinària de la Junta de
Portanveus, en el termini
màxim de quinze dies, per
donar explicacions sobre el
funcionament del servei de
neteja viària que actualment
realitza l'empresa Servicios
Semat SA; instar l'equip de
govern a presentar en el

proper Ple ordinari un pla
d'actuació urgent sobre la
neteja i endreça dels espais
públics del municipi, amb
concreció de les accions a
desenvolupar en cada territori concret, dels mitjans que
es preveuen utilitzar i una
previsió del seu cost econòmic; comprometre en el proper pressupost del 201 4 els
imports necessaris per resoldre aquest problema; i
informar, en la Junta de
Portanveus que se celebra
abans de cada Ple ordinari,
del desenvolupament d'aquest pla de neteja i endreça dels espais públics
durant l'exer-cici del 201 4.
La regidora d'Obres i Serveis, María Marcos, va reconèixer el problema, "un
problema de sempre, que
cal millorar", però va dir no
estar d'acord amb els qualificatius d'abandonament i
d'espais selvàtics que dèia
la moció. Marcos va explicar
que actualment del tema de
la poda de verd se n'encarrega la Brigada Municipal i
que "arriben fins on arriben". Tot i això, va afegir
que a la tardor es fa una
neteja més exhaustiva i que,
deseguida que es té
constància d'alguna zona en
mal estat, es resol. La regidora va comentar que el
problema també és degut al
mal estat de les aceres de fa
temps i que algunes estan
inacabades. També va recordar que s'havia demanat
un Pla d'Ocupació per a la
neteja de verd. María Marcos va concloure dient que
s'hi destinarien els diners
necessaris i que se n'informaria a l'oposició quan toqués.
CiU va incidir en el fet que la
Brigada Municipal no arriba
a tot i que, per això, sobre

aquest tema, demanaven un
pla d'actuació.
ERC va comentar que, el
llenguatge pot agradar més
o menys, però que el problema existeix i cal explicar
el Pla que se segueix i el
pressupost que s'hi destina.
ICV-EUiA només va dir que
portaria unes fotos a la regidora i que ella mateixa hi
posés els qualificatius.
La regidora d'Obres i Serveis va voler afegir que
també es tractava d'un tema
de conscienciació cívica.

PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

- Moció sobre el mal estat
dels camins rurals del municipi: Aquesta moció proposava al Ple l'adopció dels
següents acords: instar a
l'equip de govern a presentar en el propor Ple ordinari
un pla d'actuació sobre el
condicionament urgent dels
camins rurals del municipi,
amb concreció de les accions a desenvolupar en cada
camí, de la seva temporalització i una previsió del seu
cost econòmic; presentar
també en el proper Ple ordinari un pla de conservació i
manteniment dels camins
rurals del municipi; comprometre en el proper pressupost del 201 4 els imports
necessaris per resoldre
aquest problema; i informar,
en la Junta de Portanveus
que se celebra abans de cada Ple ordinari, del desenvolupament d'aquest pla de
condicionament, conservació i manteniment dels camins rurals del municipi
durant l'exercici del 201 4.
La regidora d'Obres i Serveis, María Marcos, tambe
va reconèixer el problema

però va matisar que no estaven tan malament com es
dèia a la moció, que alguns
estan malament i altres no.
La regidora va anomenar-ne
un que preocupava especialment, a Can Xicota, que
s'està estudiant per trobar-hi
una solució més duradora.
També va comentar, en l'aspecte econòmic, que els havien retallat subvencions.

PSC – EN CONTRA
PP – EN CONTRA
ERC – A FAVOR
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR

Els grups d'ERC, CiU i ICVEUiA van presentar una
moció conjunta sobre el
Pacte Nacional del Dret a
Decidir. Aquesta moció proposava al Ple l'adopció dels
següents acords: adherir-se
al Manifest sobre el Pacte
Nacional del Dret a Decidir i
endegar iniciatives a escala
local per tal de promoure la
conscienciació ciutadana i
fer pedagogia per reclamar
l'exercici del Dret a Decidir.
Aquesta moció es va posposar, a petició del PSC, per
veure la voluntat del seu
partir a nivell parlamentari.

1 3.- Preguntes

CIU va formular preguntes en
relació a quatre temes: l'agenda i el calendari escolar
del medi ambient; el servei
ACTIC de les biblioteques;
malnutrició infantil; i beques de
menjador.
ICV-EUiA va formular preguntes en relació a quatre temes:
la taxa de l'aigua; la Festa
Major; l'acte d'homenatge a la
vellesa; i la piscina coberta.
ERC va formular preguntes en
relació a tres temes: l'inici del
curs escolar; l'Agència Tributària Catalana; i la gestió
directa del servei d'escombraries.
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"Lo que hay en el fondo" de Lluís Oliván,
premi Alfons el Magnànim per unamitat
L'escriptor lliçanenc Lluís
Oliván Sibat ha guanyat el
Premi Alfons El Magnànim
201 3 de narrativa en castellà que atorga la Diputació
de València.
Un jurat compost per Mar
Busquets,
Antonio
Hernández,
Francisco
Morales Lomas,
José
Vicente Peiró i Fernando
Varela va decidir atorgar
aquest premi per unanimitat
a l'obra d'Oliván "Lo que
hay en el fondo", d'entre
11 5 novel·les.
Lluís Oliván Sibat (Lliçà
d'Amunt, 1 968) és autor de
narrativa tant en castellà
com en català. És autor de
les
novel·les
El

taxidermista, El Món Líquid
(Premi Valldaura-Memorial
Pere Calders, 2006), El
guardián de las hogueras
(Premio Ciudad de Getafe
de Novela), Un pare
possible i Has marxat sense
avisar. I dels llibres de
relats Parcel·les habitades i
Títulos robados (Premio Alfonso de Cossío de Relatos
del Ateneo de Sevilla), a
més de la novel·la infantil El
castell del doctor Franchini.
Per a Mar Busquets,
presidenta del jurat, «la
narració és fluïda i sempre
interessant
i
els
personatges aboquen a la
versemblança. Es tracta
d'una obra ben tramada,

amb molt nivell i molta
força».
"Lo que hay en el fondo"
sortirà publicada properament amb l'editorial Lengua
de Trapo.

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.

Ian Perez Nares,
Dylan Domingues
nascut
Albarracin,
el de
el 6 denascut
setembre
30 de juliol de
201201
3. 2.

Les germanes Casanova Izuel,
dues esportistes promesa
Les germanes Casanova
Izuel són dues esportistes
lliçanenque que apunten alt.
La Lluna, d'11 anys, practica
gimnàstica artística. Està
becada pel Centre d'Alt
Rendiment Esportiu de Sant
Cugat (CAR), on entrena
des del setembre del 201 2, i
actualment és Campiona de
Catalunya del Nivell 5 via
Olímpica, Campiona de
Catalunya
de
barra
d'equilibri, Campiona de
Catalunya
de
terra,
Campiona
d'Espanya
General nivell 5 Via
Olímpica,
Campiona
d'Espanya
de
barra
d'equilibri
i
Campiona
d'Espanya de paral.leles.
La seva germana Sira, de
1 4 anys, practica natació
sincronitzada. Actualment és
campiona d'Espanya infantil
de rutines combinades
(campionat que revalida per

tercer any consecutiu) i
subcampiona
d'Espanya
infantil en equip lliure.
Els seus mèrits esportius
han estat reconeguts per
l'Alcalde de Granollers en
recepció oficial, ja que són
esportistes del CN Granollers.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Galceran: 1 , 2 i 3 de novembre
Trullols: 9 i 1 0 de novembre
Portabella: 1 6 i 1 7 de novembre
Valeta: 23 i 24 de novembre
Esplugas: 30 de novembre
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

Novembre de 201 3
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Grups Municipals
Quan es tracta de generar llocs de
treball és curiós que els grups de
l’oposició ens tractin de ser un govern
passiu, diuen que no fem res per
generar treball, quan hem estat
nosaltres els primers, en més de 30
anys de democràcia, qui hem
contractat a més de 40 joves del poble
per a les activitats d’estiu que
organitza l’Ajuntament; som els qui
hem tirat endavant els primers plans
d’ocupació finançats íntegrament amb
diners propis i dels quals s’han
beneficiat més de 20 persones; som
nosaltres, en contra de l’opinió de
l’oposició, qui també hem tirat
endavant la zona industrial de Can
Montcau amb la implantació de les
empreses multinacionals Mango i
Biokit que, a curt termini, generarà
molt llocs de treball, situant la taxa
d’atur del nostre municipi per sota del
1 0%, la més baixa de la comarca, i de
les més baixes del nostre país. I això
només és el començament del que
aportaran, a mig termini, aquestes
empreses al nostre municipi: més lloc
de treball directes i indirectes, formació
especialitzada, etc.
De veritat que algú es creu que tenim
una actitud passiva vers el gran
problema de l’atur? Nosaltres
“facilitem la canya”, però no amb
hortets públics, perquè, en aquest
poble, per sort, qui més qui menys ja
té el seu terreny per cultivar el que
vulgui.
La repercussió mediàtica de la
presentació dels projectes constructius
de les naus de Mango i Biokit ha tingut
una transcendència local, comarcal,
nacional i internacional, perquè la
notícia s’ho mereix. Estem parlant de
l’obra industrial més important de tot
Catalunya i de tota España i de les
més importants d’Europa i del món.
Potser no som prou conscients de la
transcendència i repercussió que
implica pel nostre poble la implantació
d’aquestes dues empreses. No
només Lliçà d’Amunt serà un punt de
referència i un poble reconegut a nivell
mundial, sinó que la riquesa i el
progrés que es generarà serà
extraordinari, com mai vist. Aquest
estiu, amb un grup d’avis del Casal de
la Gent Gran varem poder visitar
l’empresa de Bon Àrea a Guissona.
Gràcies a aquesta empresa el poble
de Guissona ha progressat com ningú
i la seva taxa d’atur ha baixat a nivells
d’èpoques de “vaques grasses”. A
Lliçà d’Amunt, en breu, ens passarà el
mateix gràcies a l’aposta clara i
decidida d’aquest equip de govern.
Som la joia de la corona, som l’enveja
dels pobles veïns, perquè ens ha tocat
la loteria i això passa un cop a la vida i
nosaltres ens sentim molt orgullosos
d’haver estat qui ha fet possible que
aquesta inversió es quedés a Lliçà
d’Amunt i no marxés a l’Aragó, com va
estar a punt de passar per culpa de
governs passats. Els lliçanencs i les
lliçanenques hem d’anar amb el cap
ben alt, orgullosos de ser qui som i
d’acollir en el nostre poble empreses
que generen riquesa tan importants
com Biokit i Mango, entre altres. En
breu, començarem a recollir els fruits
que varem plantar, no en dubteu ni un
instant.

El ayuntamiento cubrirá las becas de
comedor de todos los niños de Lliçà
d’Amunt
Para el Gobierno Municipal de Lliçà
d’Amunt es prioritario el bienestar de
las personas y especialmente de los
más pequeños. Por eso, entre las
acciones que lleva a término la
concejalía de Bienestar i Familia,
cuya titular es la concejala Àngela
Roca del Partido Popular, destaca el
esfuerzo que se ha llevado a cabo
para poder cubrir el total de las
solicitudes de becas escolares para
este curso. En este sentido, el
Ayuntamiento ha dotado el curso
201 3/201 4 de un presupuesto
extraordinario de 43.560€ con el que
se cubrirán las ayudas para el
comedor escolar.
El Consell Comarcal del Vallés
Oriental es el organismo encargado
de fijar los criterios para la asignación
de las becas, de acuerdo con el
presupuesto económico de la
Generalitat de Catalunya para este
concepto. Según estos criterios, se
han atorgado ayudas a las solicitudes
que han conseguido una puntuación
de entre 8 a 1 2 puntos, mientras que
se han desestimado las solicitudes
con menor puntuación. Así pues, de
las 1 61 solicitudes de becas, el
Consell Comarcal solo ha aceptado
93, las que han quedado dentro del
tramo de puntuación. Estas becas
están dotadas de diferentes cuantías
económicas en función de la
puntuación obtenida por cada
solicitud presentada y según los
ingresos económicos de cada familia.
Han quedado fuera de este baremo
todas las solicitudes restantes que
registraron menos puntuación, lo que
se traduce en un total de 68 menores
que se quedaban sin ayuda para el
comedor escolar. Ante tal situación, el
Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt ha
planteado ofrecer esta ayuda
económica a todas las familias que
habían quedado fuera del baremo
inicial del Consell Comarcal.
Para ello se ha aumentado el
presupuesto de la concejalía en
43.560€, importe que asume el
Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt para
cubrir la ayuda de cada uno de estos
menores, y que así puedan obtener
para todo el curso escolar la ayuda
de comedor. Esto supone una
aportación de 4,25€/día para estos
niños, a los que se les asegura de
esta forma su comida escolar.
Además, también supone una gran
ayuda para cubrir el presupuesto de
gasto de comedor escolar de
muchas familias.
Una vez más desde el Partido
Popular de Lliçà d’Amunt queremos
mostrar nuestro compromiso en la
mejora de la calidad de vida de
nuestros ciudadanos. Por eso
enfocamos nuestra labor y nuestro
esfuerzo en un objetivo: cubrir todas
las necesidades de nuestro
municipio.
Desde
nuestra
responsabilidad en el Gobierno
Municipal seguiremos impulsando
propuestas con esta finalidad,
dejando de lado la confrontación, la
provocación y las mezquindades de la
que hacen gala otras formaciones.

L’ajuntament del PSC i el PP, amb
en Nacho Simon al davant, ens ha
prohibit de fer una parada al mercat
el diumenge 6 d’octubre. Volíem
explicar les ordenances fiscals i les
nostres propostes de modificació.
També volíem ajudar els mestres
mallorquins en la seva lluita per
l’ensenyament a les Illes.
Sembla que als grups al poder no
els interessa que la gent sàpiga què
proposem. No interessa a PSC i PP
que el poble de Lliçà d’Amunt
comparteixi la mobilització popular
de les Illes a favor del català i de
l’ensenyament públic de qualitat.
No els interessa que parlem de
taxes municipals que s’haurien de
rebaixar, d’exempcions que podrien
ajudar famílies, d’accions que farien
més atractiu el nostre poble. No
volen que us expliquem que
l’ajuntament ha apujat els impostos,
castigant més i més a les famílies,
que l’ajuntament és una màquina de
generar despeses i no es veu el
resultat al carrer.
De fet, posar una parada al mercat
és una acció d’informació i
participació, que permet el contacte
directe de la ciutadania amb els
seus representants. És una acció
de democràcia directa. Per aquest
motiu l’hem fet des que existeix el
mercat municipal. I per aquest motiu
la prohibició que imposa ara
l’ajuntament és una acció contra la
ciutadania i els seus representants.
Sabem que la nostra feina com a
grup polític és mantenir una
alternativa al poder establert. Hem
de treballar cada dia per eixamplar
el nostre suport social. Volem
escoltar els nostres conciutadans i
oferir informació.
Amb aquests objectius, no ens
estranya que el poder de PSC i PP
vulgui ofegar la nostra veu.
Molestem al poder. I això ens dóna
força per tirar endavant. La seva
actuació arbitrària i antidemocràtica
ens empeny a intentar millorar cada
dia i a desemmascarar-los.
No és la primera actuació que es fa
contra els grups de l’oposició al
consistori. L’ajuntament de Lliçà
d’Amunt, amb els grups de PP i
PSC al govern, continua predicant
la unitat entre totes les forces
polítiques, però a la pràctica treballa
per la confrontació, amb accions
cada vegada més autoritàries.

Déu vos guard
Sóc en Manel Díaz i Carrasco, de 58
anys, i visc a la masia de can Xicota.
En les darreres eleccions municipals
vaig formar part de la llista electoral de
la candidatura de Convergència i Unió
a Lliçà d’Amunt. Ara, després de la
renúncia del Joan Piera i de la
impossibilitat de diversos companys i
companyes per ocupar aquest càrrec,
tinc la responsabilitat d’esdevenir nou
regidor del nostre ajuntament.
Encara que sóc originari del
Barcelonès i del Baix Llobregat, fa
més de vint anys que visc a Lliçà
d’Amunt. Em va captivar el paisatge:
la Vall del Tenes que s’obre quan treus
el cap venint de Granollers, els plans i
turons coberts de camps de conreu i
boscos, els ametllers en flor de can
Riereta a l’hivern, les postes de sol...
Però al llarg d’aquests anys, he pogut
també descobrir la història dels
nostres avantpassats, des d’una de
les cases més antigues del poble on
resideixo amb els meus, així com
moltes de les persones del municipi i
els seus barris, a través de la hípica
que hem impulsat i gestionem la
nostra família, i dels passeigs a cavall
que tot sovint fem, ja sigui com a
lleure, esport o escola.
Tinc experiència en el món
empresarial, ja que és el meu modus
vivendi. Per això, he pogut treballar en
diferents projectes emprenedors,
alguns dels quals han donat uns bons
resultats i han facilitat la inserció de
gent jove en el mercat laboral.
Precisament, voldria ajudar a poder fer
a Lliçà d’Amunt experiències
semblants, de les quals en tenim
molta necessitat davant els centenars
de persones que no tenen treball.
En definitiva, l’objectiu que em porta a
fer aquest servei de regidor és
col•laborar amb l’equip de govern
municipal i la resta de regidors, com
també amb els tècnics i treballadors
municipals, per aconseguir un poble
on les persones no perdin els seus
drets socials, en aquests moments tan
difícils que vivim, i puguin tenir una
millor qualitat de vida en un futur
proper. Si tots hi posem el nostre
esforç, ho podem aconseguir. Lliçà
d’Amunt ha de ser un poble exemplar
a la Vall del Tenes, on molts altres
pobles s’hi puguin emmirallar.
A partir d’ara, em poso a disposició de
tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi, per poder-los ajudar en tot
allò que estigui al meu abast. Les
seves preocupacions i neguits seran
també les meves preocupacions i
neguits.
Finalment, vull també donar les
gràcies als meus companys i
companyes
de
Convergència
Democràtica de Catalunya, en
particular a la Neus Miró amb la qual
estic segur que farem un bon equip,
així com a tot l’electorat que ens vàreu
votar.
Espero saber respondre a la confiança
que m’heu fet!
Manel Díaz

ICV-EUiA siempre hemos entendido
la libertad de expresión de otra
manera, en nuestro municipio parece
que eso no es así y explicamos el
porqué.
Como ya hemos denunciado en
algunas ocasiones, los grupos
políticos en el gobierno PSC-PP,
suelen aprovecharse de lo que otros
grupos políticos escriben en l’Informa't, para contestar en la misma
revista, nos parece total y
absolutamente
irresponsable,
incoherente e indigno.
Se da la paradoja que cuando un
grupo político necesita o quiere
expresar su opinión a través de
pancartas y ponerlas en los lugares
que el municipio tiene para dicho fin,
o solicitándole sitio en el mercado
para colocar una parada, esto no es
posible, se alega que no estamos en
campaña electoral.
Nosotros creemos que la información
al ciudadano no solo es necesaria en
campañas electorales, sino que hay
que hacerla fuera de ellas, hay cuatro
años de trabajo que requieren
información, críticas, presencia y
acciones que también se realizan
con información visual o presencial
en diferentes lugares, las pancartas
siempre que se soliciten y estén
firmadas por grupos políticos,
entidades o colectivos, es una
manera de informar, criticar y marcar
posturas o la presencia en el
mercado semanal, nos parece
formas democráticas de ejercer la
política he informar a los ciudadanos
y ciudadanas.
¡Oh! casualidad, en nuestro
municipio parece ser que no. Al
equipo de gobierno no le parece
oportuno que se puedan instalar ni
paradas en el mercado, ni colocar
pancartas de los grupos políticos ni
de entidades, a no ser que su fin, sea
el de anunciar actos, o la de
cuestiones que se hayan pactado
con ellos como pudieron ser, el
Cuarto Cinturón o últimamente
l’Escola Sant Baldiri.
Seguramente el resto de grupos
políticos en la oposición o entidades
no tenemos tantas posibilidades de
llegar al ciudadano/a como tiene el
equipo de gobierno, sobre todo, con
la revista municipal, que se jactan de
lo buenos que son y de lo bien que lo
hacen todo, pero que en ningún
momento han utilizado, para hacerse
ni la más humilde y mínima
autocrítica cuando se equivocan, lo
que nos parecería muy lícito y loable.
Compañeros del gobierno municipal,
coartar la libertad de expresión no les
evitará que sigamos diciendo como y
donde sea lo que pensamos, eso si,
llegaremos a menos vecinos y
vecinas, que eso si que les interesa a
Uds.
Esperamos y sedeamos una actitud
digna, responsable y coherente y no
contesten en el mismo Informa’t este
artículo.
¡Lliçà d’Amunt se merece más!

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
1 7 de novembre: Fira de l'Escudella

Després de la represa
d'aquest acte, Cáritas torna a
organitzar la Fira de l'Escudella, juntament amb l'ajut de
grups d'entitats de Lliçà
d’Amunt, que sense ells no
seria possible portar-ho a terme, i el suport del nostre Ajuntament, amb tota la
infraestructura.
La Fira de l'Escudella tindrà
lloc el diumenge 1 7 de
novembre, al matí, a la plaça
de Catalunya.
Els organitzadors ens trobarem a les 7 del matí per posar
l'olla al foc i començar a
introduir-hi
els aliments
necessaris per elaborar
l'escudella.
Mentre s'estigui cuinant
l'escudella, al voltant de l'olla es
realitzaran activitats diverses:
- De les 1 0h a les 1 4 h hi
haurà un inflable gratuït per
als nens i nenes.
- A les 1 0h començarà una

activitat on es decorarà la cara
a tothom qui vulgui.
- A les 11 .30h tindrà lloc una
ballada dels gegants del poble
i el drac dels diables ens visitarà, i alguna sorpresa més.
- I, a partir de les 1 2h i fins que
s’acabi, començarem el
repartiment del caldo i la carn

d'olla a un preu simbòlic de
2,50 euros, que es destinaran
a la campanya "Nadal per a
tothom". Aquest dia també hi
haurà recollida d'aliments
amb la mateixa finalitat.
Cáritas Lliçà d'Amunt
Parròquia de Sant Julià

Prop de 635 caminaires descobreixen els
Cingles de Bertí
La pluja dels dies abans no va
espantar gens els 632
caminaires, de totes les edats,
que van participar a la 33a
edició de la Marxa Passeig,
organitzada per la UEC Vall
del Tenes el diumenge 6
d'octubre. La ruta, circular i
d'uns 1 4 km, va descobrir tota
la vall dels Cingles del Bertí i
tot el paisatge del llevant. Per
exemple,
mentre
esmorzàvem al Mirador del
Bertí, a pocs minuts del mas
el Perer i amb el dia serè que
teníem, vam poder veure el
mar
mediterrani
com
sobresortida
entre
la
serralada prelitoral i el Serrat
d'Ocata, el Puigraciós, el
Montnegre.... O, des de les
Roques Vermelles vèiem el
Monestir de Sant Miquel del
Fai,
tot
coronant

majestuosament l'inici de la
vall.
Vam gaudir del magnífic dia
(òptim per caminar), del
paisatge, de l'ambient, de
l'esport, de la natura…, en
definitiva, d'una ruta fantàstica,

Bústia del lector
Som alumnes del Taller de
memòria del local social de
Can Farell i l'altre dia vam
voler compartir amb els
nostres companys una
experiència molt curiosa.
De totes las carbasses que
tenim a l'hort, vàrem descobrir-ne una de sorprenent,
de 35 kg de pes!
Així que, aprofitant la
classe, la vam portar i
vàrem parlar de diferents

formes de cuinar-la i els
beneficis que pot aportar al
nostre organisme.
Després, vam repartir
carbassa entre tots els
alumnes i el professor. Tothom se'n va emportar uns
bons trossos i unes bones
receptes per cuinar-la a casa.

amb avituallament i esmorzar
inclòs en els punts estratègics.
Des de la UEC, agraïm a
totes les persones que van
col•laborar amb l'organització.
UEC Vall del Tenes

Visitants al nostre local
social del Perú "Comedor
Catalunya"

Tres joves veïns de
Granollers van visitar el
nostre centre al Perú:
Carles Riagu, Rosmeri i
Jerome Rouch.
Van compartir amb els nens
dies de repàs escolar i la
festa del nostre aniversari
en el local explicant contes,
cantant i pintant. Ha estat
una experiència per tots
plegats molt emotiva; per a
nosaltres, perquè eren els
primers visitants i veïns del
municipi que volien conèixer de ben a prop la nostra
tasca, i per a ells, com a
experiència de compartir i
rebre somriures. Ha estat
tan emotiu que Lliçà
Peruanitos creixerà amb
aquestes
noves
incorporacions al grup.
Per altra banda, el passat
mes d’agost es van unir al
grup 6 persones més. Han
pogut portar vàries maletes
de roba i material escolar,

malgrat que han tingut un
contratemps en els viatge
que no els ha permès estar
el centre, l'ajut amb el
material ha estat molt important i el compromís que
han pres amb nosaltres i
amb el cerro molt més.
Aquests nois i veïns de
Parets,
Granollers,
Montornès, Santa Eulàlia i
Bigues i Riells són: Israel
De Francisco, Gemma
Jordà Capdevila, Oriol
Barnet, Silvia Alberch,
Nuria Lancharro i Pepa
Rouch.
Els nens i els nostres
col•laboradors del Perú han
esta Super feliços de rebre
visites de Catalunya i
conjuntament ja s’està
preparant un taller de música.
Gràcies nois, fins a la propera.
Lliçà Peruanitos

Torna la botiga solidària de
l'ONG Lliçà Peruanitos
Aquest any ens trobareu al
local del carrer d' Alselm
Clavé nº 59, fins a finals de
gener, els dies laborables
de 1 6h a 20h i els dissabtes
i diumenges de 1 0h a 1 4h .
Hi trobareu joguines de

segona mà, roba i tot d'objectes, entres altres coses.
Podreu aprofitar per adquirir la nostra Loteria de Nadal.
Lliçà Peruanitos

Miguel Sánchez i Antonia
Martín
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Telèfons

Agenda
Exposició de pintura

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

Lloc: Bardel Centre
Organitza: Bardel Centre

Associació del Casal d'Avis:

Castanyada-Botifarrada

Zumba

Hora: 18.30h
Lloc: Local Social de Can Farell
Organitza: Associació de Veïns de

Horari: de 19.30h a 20.30h
Lloc: Centre CívicCa l'Artigues
Preu: gratuït per als nens i nenes fins

Cap de setmana 23 i 24 de
novembre

Dissabte 2 de novembre
Can Farell

Exposició de pintura

93 860 73 50

Del 8 de novembre al 6 de
desembre

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

Activitats per a la gent gran

Fins al 8 de novembre

93 841 46 52

Centre Cívic Ca l’Artigues

Més informació i inscripcions: dimarts de 17.30h a 19.30h al tel. 93
841 76 29 o al mateix local social (c.
d'Arenys de Mar, 83 (Parc de la Unió)).
Preu: 25 euros/mes

"Sense títol" de Hans Móller.

"15 dones" d'Anna Codina.

Lloc: Bardel Centre
Organitza: Bardel Centre

Espectacle infantil

Diumenge 17 de novembre

"Circ dels núvols" a càrrec de la companyia Depuntetes.
Hora: 12h
Lloc: ateneu l'Aliança
Preu: nens fins a 2 anys, gratuït; nens
i socis, 3 euros; no socis, 5 euros
Organitza: ateneu l'Aliança

Curs de pintura a l'oli
Dimarts

Horari: de 17.30h a 19.30h
Lloc: Local Social de Mas Bo i Can
Lledó

Dimarts

a 14 anys

Organitza: Colla del Ritme

Classes d'Ikebana

Tercerdimecres de mes

Art japonès d'arranjament floral. A càrrec de Begonya Hernàndez, amb la titulació Kakyo de l'escola d'Ikebono del
Japó.
Hora: 18.30h (dues hores)
Lloc: ateneu l'Aliança
Més informació i inscripcions: ateneu l'Aliança (93 841 45 33)
Organitza: ateneu l'Aliança

Ioga

Dissabtes

Acàrrecde MarcCebollero.
Horari: matí
Lloc: Centre CívicCa l'Artigues

Més informació i inscripcions: 649

86 89 42 (Francesca) o 651 60 03 45
(Anna)
Preu: consultar
Organitza: Obertura de Consciència

Espai Jove El Galliner
Quadres amb sprays
Dilluns 4 de novembre

Nit de terror

Dissabre 9 de novembre

Els grups hauran de ser de 4 persones com a màxim. T'atreviràs a
entrar?
Venda d'entrades: a les 1 7h i a
les 21 h
Preu: 2 euros, menors de 30
anys; 4 euros, majors de 30 anys;
socis del Galliner, descompte d'1
euro.

Assessoria laboral

Divendres 8, 15, 22 i 29 de
novembre

Cal apuntar-se abans. És recomanable portar un pendrive a la sessió.

Galetes personalitzades
amb Fondant
Dimarts 19 de novembre

Fes targetes amb Scrapbooking
Dijous 14 de novembre

Clauers amb Goma Eva

1 a Trobada de ball en línia.Competició entre diferents casals. Premi a la millor coreografia, premi als
millors vestits i premi per a la millor
coordinació.
Hora de sortida: 9h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 95 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:

Excursió a Lloret de Mar

Cap de setmana 16 i 17 de
novembre
Estada a l'hotel Samba.
Preu: 53 euros

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7h
Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dimecres Ball de saló: Dissabtes 1 7h
Ball en línia:
11 h Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres 8, nivell 1: Dimecres 1 7h
15, 22 i 29 de novembre nivell 2: Dimarts 1 8h
1 6.30h Casal de la Gent Gran
nivell 3: Dimecres 1 8h

Biblioteca Ca l'Oliveres
Exposició

Fins al 24 de novembre
Maternitats.

Exposició produïda pel Programa de
Cooperació Internacional de l'Obra
Social "la Caixa". L'exposició recull
fotografies captades arreu del món
de mares amb els seus fills. Bru
Rovira és l'autor de les fotografies i
textos de l’exposició.
Horari: en horari de Biblioteca

Club de lectura per a joves
"Deixa'm llegir"

la biblioteca a partir de l'1 de novembre

Niu de paraules

Dissabte 16 de novembre

El Patufet i T'estimaré sempre.

A
càrrec de mestres de l'Escola Bressol Municipal Nova Espurna. Per a
nens i nenes de 0 a 3 anys. En acabar, cançoner de capsetes sorpresa.
Hora: 11h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
la biblioteca a partir del 4 de novembre. Places limitades.

Dijous 7 de novembre

Taller creatiu

Dijous 21 de novembre

Club de lectura per a adults

Taller de tardor. A càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. A partir de
4 anys.
Hora: 17.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
la biblioteca a partir del 4 de novembre. Places limitades.

Polseres de fil i bijuteria

Dilluns 11 i dimarts 12 de novembre

Club de lectura "Maternitat i
criança"

Creació de ninots amb
guants i mitjons
Dimecres 20 de novembre

Pentinats fàcils (recollits i
semirecollits)
Dilluns 25 de novembre

Creació de joguines per a
gossos i/o gats
Dimecres 27 de novembre

Tarda de cine

Personalitza la teva tassa Diluns 28 de novembre
Escull la pel·lícula. Durant tot el
d'esmorzar
mes trobaràs un cartell al Galliner
Dilluns 11 de novembre

Bingo Dissabtes 9, 16, 23 i
Excursió a l'Ametlla de 30 de novembre 1 7h Casal de
la Gent Gran
Mar

amb diverses opcions perquè escullis quina pel·lícula t'agradaria
veure.

* Les activitats comencen a les
17.30h, són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

Dilluns 18 de novembre
Organitza: Ajuntament

Serena

de Dolors Garcia Cornellà.
Si tens entre 11 i 16 anys, t'agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa't a la Biblioteca. Cada primer
dijous de mes.
Hora: 18h

La maternitat d'Elna

d'Assumpta
Montellà. A càrrec de Lola Treserres.
Si vols participar en el Club de
lectura demana informació a la
Biblioteca.
Hora: 18.30h

Dijous 28 de novembre

Visita de l'escriptora Assumpta Montellà (entrada lliure).
Hora: 18.30h

Taller de mitja

Dijous 14 i 21 de novembre

A càrrec de la voluntària Esther
Rodríguez. S'ensenyarà a fer punt
de mitja per confeccionar una bufanda. Cal portar agulles i llana.
Horari: de 17:30h a 18:30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a

Dimarts 19 de novembre

Dissabte 23 de novembre

Amb el llibre La crianza feliz: como
cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6
años de la psicòloga Rosa Maria

Jové Montanyola. A càrrec de Creixem en família.
Hora: 11.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
la biblioteca. Per al servei de préstec
interbibliotecari caldrà abonar la
quantitat d'1 ,5 euros.

Hora del conte en anglès
Divendres 29 de novembre
The Gruffalo.

A càrrec de l'Escola
d'Anglès. En acabar hi haurà un
taller. Per a nens i nenes a partir de
4 anys.
Horari: 17.30h

Organitza: Ajuntament

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.

