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PÀG. 3

PÀG. 3

L'Ajuntament rebaixa la taxa
d'escombraries i la quota de l'escola bressol

i congela la resta d'impostos

Les ordenances per a l 'any 201 4 fixen la rebaixa d'algunes taxes
com la d'escombraries i la de l 'escola bressol, i una congelació
d'impostos. A més, les ordenances incorporen més bonificacions.



Arriben novament les festes de Nadal i Reis a la nostra vila. Unes festes que propicien
la trobada, la formulació de desitjos, els nous reptes i les noves esperances. Unes
festes on, una vegada més, el poble s’omple de vida i es transforma i el bul l ici es fa
present als carrers amb l’encís que correspon a aquestes dates.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb la col•laboració de diverses associacions i
persones anònimes proposen a la ciutadania i a totes aquelles persones que vénen a
la vila per aquestes dates, una gran varietat d’activitats de qualitat. Activitats que
estan adreçades, principalment als més menuts, però també a la gent més gran.
Activitats que aporten la relació entre grans i petits. Activitats plenes d’i l•lusió, l lum,
màgia i color. En definitiva, seran activitats tradicionals com la cavalcada dels Reis
d’Orient, el Parc de Nadal i la visita del Patge Xumet que es fusionaran amb d’altres
de noves.

En aquestes dates només puc desitjar que es compleixin tots els nostres propòsits per
aquest nou any que comença. Segurament ens en sortirem d’aquesta situació fosca,
si som capaços de sumar. El nostre projecte de poble està format pels l l içanencs i
l l içanenques de tota la vida, pels que portem un quants anys i pels que fa poc que han
arribat. Tots som poble i tots, amb independència d’on venim, volem construir un futur
plegats. Un futur per a Lliçà d’Amunt que, com somniava el President Macià, ens faci
socialment justos, econòmicament pròspers i espiritualment gloriosos.

En nom del l ’Equip de Govern que encapçalo i de tot el personal municipal us desitjo
un Bon Nadal i un pròsper 201 4!
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El contenidor d'escombraries de color groc l'util itzo per dipositar-hi?

Coincidint amb la campanya informativa sobre reciclatge d'envasos l leu-
gers i vidre, en la darrera enquesta ciutadana hem fet una pregunta con-
creta sobre aquest tema. Hem preguntat sobre el tipus de residus que
dipositen els l l içanencs i l l içanenques en el contenidor d'escombraries
de color groc.
El resultat ha estat que, de les 1 4 persones que han participat a l 'en-
questa, un 1 4% ha dit que hi diposita tot tipus de plàstics; ningú ha res-
post que hi col· loca tot tipus de plàstics i metal ls; un 71% ha contestat
que hi posa envasos lleugers (metal ls, plàstics i tetra-brics); un 1 4% ha
dit que no l'uti l i tza; i l 'opció No sap/No contesta no l 'ha seleccionada cap
participant.
La resposta correcta és: envasos l leugers (metal ls, plàstics i tetra-brics).

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està oberta a la participa-
ció dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el but-
l letí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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Ignasi Simón Ortoll
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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.

Títols de 1 0 viatges de TLA a
3 euros per a persones
jubilades

Les regidories de Transport
Públic i Mobil itat i de Be-
nestar i Famíl ia ofereixen un
nou projecte d'ajut social
consistent en títols de
Transports de Lliçà d'Amunt
(TLA) de 1 0 viatges per un
cost de 3 euros destinats a
persones jubilades empa-
dronades a Lliçà d'Amunt la
pensió de jubilació de les
quals no superi un barem
establert (podeu consultar-
ho a través de la pàgina web
municipal).
Aquesta tarifa s'actual itzarà
de conformitat amb els in-
crements aprovats pel De-
partament competent de la
General itat per al servei re-
gular de transport de viat-
gers per carretera, aprovats
per l 'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM).
Aquest nou títol bonificat es
posarà en funcionament
l 'any vinent.

L'Ajuntament rebaixa la taxa
d'escombraries i la quota de l'escola
bressol i congela la resta d'impostos
El Ple extraordinari del passat 31 d'octubre va aprovar les ordenances
fiscals i municipals de cara a l'any vinent, unes ordenances que
rebaixen taxes, congelen impostos i incrementen bonificacions.

Les ordenances per a l 'any
201 4, aprovades en el Ple
extraordinari del passat 31
d'octubre, fixen una conge-
lació d'impostos i la rebaixa
d'algunes taxes com la
d'escombraries i la de l 'es-
cola bressol. A més, les or-
denances incorporen més
bonificacions.
Segons els regidor d'Hisen-
sa, Jordi Juárez, gràcies a
l 'assumpció de serveis
abans externalitzats per part
de l 'Ajuntament i l 'estalvi
que això ha comportat,

s'han pogut congelar els im-
postos: IBI, vehicles, IAE, ce-
mentiri, sanejament, mercat.
Per altra banda, s'han pogut
rebaixar algunes taxes. La
taxa de recoll ida, tractament
i el iminació d'escombraries i
altres residus sòlids urbans
s'ha rebaixat un 1 0% i passa
de 1 92 euros a 1 78,98. A
més, la reducció de la taxa
per compostatge domèstic
passa del 1 0 al 1 5%.
La taxa de prestació del
servei d'escola bressol s'a-
baixa un 5%, de tal manera

Prop d'un centenar de nens i nenes reben ajuts per material escolar i
una vintena de famíl ies en reben per l l ibres de text.

Més de 6.300 euros destinats a ajuts per
material escolar i ll ibres de text

Amb l'objectiu de garantir el
desenvolupament formatiu
dels escolars de Lliçà d'A-
munt, aquest curs escolar
201 3-201 4 l 'Ajuntament, a
través de la regidoria de
Benestar i Famíl ia, ha des-
tinat un total de 6.398,8 eu-
ros a ajuts per material
escolar i l l ibres de text,
adreçats a famíl ies que no

s'han pogut fer càrrec d'a-
questes despeses degut a la
situació econòmica que vi-
uen. Concretament, l 'admi-
nistració local ha donat
3.793,50 euros en ajuts per
material escolar a 98 nens i
nenes del municipi i
2.605,30 euros en ajuts per
l l ibres de text a 20 famíl ies
del municipi.

La venda d'aquests títols es
farà a l 'OAC de l'Ajuntament
i al Casal de la Gent Gran,
però prèviament els interes-
sats hauran de sol· l icitar un
carnet de beneficiari al ma-
teix Casal de la Gent Gran,
que hauran de presentar a
l 'hora de la compra.
Per obtenir el carnet de be-
neficiari cal presentar el ful l
d'empadronament i el certi-
ficat de convivència, el cer-
tificat de la Seguretat Social
amb els ingressos mensuals
de l 'any en curs, una fotocò-
pia de la Declaració de la
Renta i una fotografia de
carnet.

que la quota mensual passa
de 200 a 1 90 euros i per als
lactants, de 300 a 285 euros.
A més, es crea un nou títol
de transport urbà bonificat
per a jubilats amb pocs re-
cursos.
Per altra banda, l 'Ajunta-
ment ha creat una línia d'a-
judes per pagar impostos.
Les ajudes poden arribar a
un màxim del 85% de l'im-
post i el 1 5% restant es
podrà fraccionar, tot i que
mai en quotes menors de 30
euros.

Ple extraordinari del passat 31 d'octubre
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"Puja al bus per La Marató de TV3"

Des de la regidoria de
Transport Públ ic i Mobi l i tat
es portarà a terme la
campanya "Puja al Bus per
La Marató de TV3", amb la
final i tat de destinar a la vint-
i-una edició de La Marató
de TV3 la recaptació que es
faci entre les tres línies
urbanes de Transports de
Ll içà d’Amunt durant tota la
jornada del divendres 1 3 de
desembre.
L’activitat és tan senzi l la
com diu l ’eslògan: Agafar el
bus, encara que només
sigui per pujar en una
parada i baixar a la
següent; d ’aquesta manera
ja s’haurà aportat quelcom
a la causa.
Els beneficis obtinguts de la
recaptació del bus
d’aquesta jornada seran
l ’aportació popular que Ll içà
d’Amunt farà a La Marató
de TV3 d’enguany.
Els donatius a La Marató
201 3 permetran impulsar la
recerca sobre les malalties
neurodegeneratives, per
aconseguir mi l lorar la
qual i tat de vida dels
afectats i arribar a curar-les
en el futur.
Naixem amb 1 00.000
mil ions de neurones. Amb
el pas del temps, algunes
es van perdent i moren,
però el nostre cos només
és capaç de crear-ne
algunes de noves, molt
poques. Es tracta d’un
procés natural l l igat a
l ’envel l iment de les
persones. De vegades,
però, les neurones
emmalalteixen o moren
més ràpidament del que és
normal. És l lavors quan
apareixen les malalties
neurodegeneratives. No
són malalties de gent gran,
sinó que poden afectar
qualsevol edat, des de la
infància.
Alzheimer, Parkinson,
Esclerosi lateral amiotròfica,
Esclerosi múltiple. Cap
d’aquestes malalties no té
cura i algunes són mortals.
No hi ha tractaments
curatius, només hi ha
teràpies per alentir
l ’aparició dels símptomes i
per disminuir les greus
l imitacions que produeixen
en les persones que les
pateixen. Com que són
degeneratives, es tracta de
processos progressius que
a mesura que passen els
anys són més greus.
En els darrers anys han
mil lorat els coneixements
sobre les malalties
neurodegeneratives, s’han
minimitzat els efectes
secundaris dels tractaments

i han aparegut medicaments
que en controlen més bé els
símptomes. Però encara
queden moltes incògnites
per desxifrar. S’ha de
continuar investigant per
trobar teràpies noves que
aturin la malaltia, idear
mecanismes de resposta
individual itzada a les
necessitats de cada malalt i
de cada famíl ia, així com
trobar estratègies preventi-
ves.

El Banc d'Aliments es
trasllada de local
L'Ajuntament ha llogat un lo-
cal situat als baixos del nú-
mero 21 del carrer de Sala
Ambròs per utilitzar-lo de
magatzem del Banc d'Ali-
ments.
Fins ara, el local del Banc
d'Aliments estava ubicat a
l'església. El trasllat al nou lo-

cal, que s'està condicionant,
es farà aquest Nadal. El nou
local és més ampli i més ac-
cessible, cosa que millora el
servei mensual de reparti-
ment de productes que s'ofe-
reix a les famílies del municipi
que són beneficiàries de les
ajudes d'aliments bàsics.

Es poden fer donatius
durant tot l ’any, mitjançant:
- Només el dia de La
Marató 201 3, el 1 5 de
desembre, trucant al telèfon
905 11 50 50
-Internet:
www.tv3.cat/marato/donatius
- Un ingrés al compte
corrent de la Fundació:
21 00 0555 31 0201 001 500.
- Servicaixa
- Les apl icacions per a
iPhone i Android.

Per setè any consecutiu, l'Ajuntament col· laborarà amb La Marató de
TV3, que se celebrarà el diumenge 1 5 de desembre.

500 euros de la Marató de la
Vall del Tenes, per al rebost
solidari de Lliçà d'Amunt

La regidora de Benestar i
Famíl ia, M. Àngela Roca,
juntament amb els regidors
de Benestar i Famíl ia de
Bigues i Riel ls, Ll içà de Val l
i Santa Eulàl ia de Ronçana
i l 'Alcalde de Bigues i Riel ls
i President de la Mancomu-
nitat de la Val l del Tenes,
van l l iurar quatre xecs de
500 euros als responsables
dels rebosts sol idaris dels
quatre municipis de la
mancomunitat.
Aquests diners provenien

de la darrera edició del Terç
de Marató de la Val l del Te-
nes, impulsada per la man-
comunitat, que es va
celebrar el passat 1 1 de
setembre, on es va acon-
seguir recaptar entre els
participants un total de
2.000 euros, que serviran
per incrementar l 'oferta de
necessitats bàsiques, fona-
mentalment d'al imentació,
dels rebosts sol idaris dels
quatre municipis de la
mancomunitat.

El president de la Mancomunitat i els regidors de Benestar i Família,
amb els responsables dels rebosts solidaris

La Diputació destina més de
1 27 mil euros a urgències
socials del nostre municipi
La Diputació de Barcelona
ha posat en marxa un Pro-
grama complementari
d'urgència social, que s'em-
marca en el Pla "Xarxa de
Governs Locals 201 2-201 5",
per enfortir el suport als
ajuntaments per atendre
aquelles persones que estan
patint més greument les
conseqüències de la crisi .
Concretament, hi ha destinat
una partida de 30 mil ions
d'euros que serviran per ac-
tuar en tres línies que com-
prenen ajudes a l 'habitatge,
a l 'al imentació, al material

escolar i, per primer cop, a
la pobresa energètica.
Ll içà d'Amunt rebrà
1 27.835,03 euros:
36.547,50 per a la línia de
suport a la cobertura de si-
tuacions d'urgència social i
de sosteniment dels equips
professinals de serveis so-
cials; 20.548,44 per a la lí-
nia de suport per a la
garantia de la prestació de
serveis d'atenció domici l ià-
ria i del transport adaptat; i
70.735,09 per a la línia de
suport d'escolarització 0-3
anys.



> 5Notícies de l'Ajuntament

Desembre de 201 3

Programa d'activitats del
Nadal 201 3-201 4
Juntament amb aquest but-
l letí, s'ha repartit a totes les
cases un programa on tro-
bareu tota la programació
detal lada que Ajuntament i
entitats del poble han orga-
nitzat per les festes de Na-
dal 201 3-201 4. Entre
aquestes activitats desta-
quem la Fira de Nadal i en-
titats, dos espectacles del
cicle Muda't 2.0 (un al
desembre i l 'altre al gener),
el Quinto de Nadal, el Con-
cert de Cap d'Any, la visita

La XIV edició de la Fira de Nadal i entitats
bat el rècord de participants
La Fira de Nadal i entitats d'enguany tindrà l loc el cap de setmana
del 1 4 i 1 5 de desembre amb un rècord de participació de 60
parades.

Els carrers de l 'Al iança i de
Folch i Torres seran l 'esce-
nari , el cap de setmana del
1 4 i 1 5 de desembre, de la
XIV edició de la Fira de
Nadal i enti tats. Durant tot
el d ia, s'h i podran trobar
parades diverses: de pro-
ductes artesans, d 'objectes
relacionats amb el Nadal ,
d 'objectes de regal i d 'enti-
tats locals. El l l istat de pa-
rades, que aquest any és
més nombrós que mai, es
pot consultar al web muni-
cipal .
A més, durant tot el cap de
setmana, se celebraran ac-
tivi tats complementàries al
voltant de la fira, organitza-
des per l 'Ajuntament i algu-
nes enti tats locals. Les més
destacades i les que
tradicionalment reben més

expectació són les activi tats
infanti ls relacionades amb
el Nadal com són els tal lers
i el caga tió, però també la
cantada de nadales i la xo-
colatada. I , enguany,
aquest mateix cap de set-
mana, podrem complemen-
tar la Fira de Nadal amb
l 'espectacle de desembre
del cicle Muda't 2.0.
Amb la Fira de Nadal , d ins
d'un marc cultural relacio-
nat amb aquestes festes,
es dóna a conèixer el teixi t
comercial del nostre
municipi i es promou el
consum dels productes ar-
tesans i de qual i tat que s'hi
elaboren.
Recordem que l 'activi tat in-
fanti l del Tió més sol idari i
d iverti t del món, una de les
activi tats complementàries

de la fira més esperada,
tindrà l loc la tarda del d is-
sabte 1 4 de desembre.
L'any passat, més de 800
nens i nenes van entrar al
tió i van recol l i r un peti t re-
gal . Seguint amb la in iciati-
va de l 'any passat,
l 'Ajuntament i la Comissió
de Festes fan una crida a
tothom que hi vulgui parti-
cipar-hi perquè porti algun
al iment, que anirà destinat
a augmentar la dotació del
Banc d'Al iments del muni-
cipi .

Edició de l'any passat de la Fira de Nadal

del Patge Xumet als barris,
la Cavalcada de Reis i la
representació d'Els Pasto-
rets.
També trobareu el programa
de Nadal en el web munici-
pal .

Campanya de recollida d'aliments

Com cada any per Nadal ,
Ll içà d'Amunt participa en la
campanya sol idària de re-
col l ida d'al iments.
Un grup de voluntaris del
nostre Banc d'Al iments i del
poble van participar, a final
de novembre, en la recol l i-
da de productes bàsics a
diferents establ iments co-
mercials del municipi . I , del
2 al 1 7 de desembre, l 'A-
juntament col · locarà un es-
pai de recol l ida d'al iments
bàsics a tots els equipa-
ments municipals, centres

escolars i comerços
adherits a la campanya, per
tal que els l l içanencs i l l iça-
nenques, a títol personal ,
puguin aportar els seu gra-
net de sorra i sol idaritzar-se
amb les famíl ies del poble
amb més necessitats soci-
als.
Amb tots els al iments re-
captats, es faran lots i , el
proper 20 de desembre, es
repartiran entre les famíl ies
del municipi que no poden
cobrir les seves necessitats
bàsiques, juntament amb un

Coneix els Reis Mags
d'Orient en persona

Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient, en la visita
que faran al nostre municipi
el diumenge 5 de gener,
rebran 1 0 nens o nenes en
audiència privada a l ’Ajun-
tament.
Qui vulgui ser afortunat/da
de formar part d'aquest grup
d'infants, primer haurà
d’omplir una butl leta que
trobarà a la Bibl ioteca de Ca
l’Ol iveres. Entre totes les
butl letes rebudes, el dia 20
de desembre es farà un

sorteig i el nom dels 1 0
guanyadors es publ icaran
als mitjans de comunicació
municipals, a més de trucar
personalment als afortunats.
Aquesta activitat va dirigida
a infants entre 3 i 8 anys
empadronats al municipi .
Per a més informació podeu
posar-vos en contacte amb
la Regidoria de Cultura de
l ’Ajuntament, trucant al 93
860 72 29 o bé enviant un
correu electrònic a
cultura@ll icamunt.cat.

Lliçà d'Amunt participa aquest Nadal en la campanya solidària de
recoll ida d'al iments

val de compra de joguines
educatives de cara a Reis
per a totes aquestes famí-
l ies que tinguin fi l ls i fi l les.



6 > Notícies de l'Ajuntament

Regala Muda't 2.0 per les festes de Nadal
Per completar les activitats de les festes de Nadal, l 'Ajuntament ha
programat dues sessions del cicle Muda't 2.0, una al desembre i
l 'altra al gener.

L’èxit de participació en el
primer espectacle del cicle
Muda’t 2.0, on es va penjar
el cartel l de complet, ha
propiciat l 'organització de
dues representacions
seguides, per completar la
programació nadalenca.
En primer l loc, d ins del
marc de la XIV Fira de
Nadal i Enti tats, el d issabte
1 4 de desembre a les
22.00h a l ’Ateneu l ’Al iança,
tindrem la presència de
l 'humorista Reugenio amb
l 'espectacle "Con todos mis
respetos". Reugenio és,
sense cap dubte, el mi l lor
de tots els que han
interpretat Eugenio durant
tots aquests anys, tots amb
alguna cosa en comú, un
enorme respecte i
admiració per l 'artista que
tant ens va fer riure.
"Con todos mis respetos"
és l 'espectacle de Reugeni-
o, que recupera l 'essència
del personatge sobre els
escenaris. Fa més d'1 2
anys que el genial humoris-
ta Eugenio ens va deixar,
però aquest espectacle
agafa el seu rel leu, fent que
el seu humor es mantingui
entre nosaltres, tant per als
que no el van poder veure
en viu, com per a les gene-
racions que se'l van perdre
i per als que el van gaudir i
volen continuar fent-ho.
Les entrades es poden

adquirir a l ’OAC de
l ’Ajuntament fins al 1 3 de
desembre al preu de 1 0
euros o bé el mateix dia de
l ’espectacle, una hora
abans de l ’ in ici , al preu de
1 2 euros, a la carpa de l 'A-
juntament dins de la Fira
de Nadal ; cal tenir en
compte que l 'aforament és
l imitat.
Per altra banda, el d issabte
4 de gener a les 22h també
a l 'ateneu l 'Al iança es
representarà l ’obra “Top
Model” del d irector i actor
Pep Cruz.
Aquesta obra de teatre
retrata en clau d’humor
l ’obsessió actual per
l ’aspecte físic. Jordi
Coromina i Anna Azcona
acompanyen Pep Cruz.

Cruz interpreta un exmodel
que ha tocat la glòria i
l ’ infern i expl ica una
drecera per arribar a la
fel ici tat.
El preu de les entrades és
de 1 2 euros anticipades i
es podran adquirir a l ’OAC
de l ’Ajuntament des de
di l luns 2 de desembre fins
el d ivendres 3 de gener o el
mateix dia de l ’espectacle
al preu de 1 5 euros.
L’aforament és l imitat.
Recordem que les
persones que es troben en
situació d’atur i els joves
menors de 30 anys, empa-
dronats al municipi , tenen
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 entra-
des, en el cas de les per-
sones aturades, i d 'una
entrada, per als joves me-
nors de 30 anys.
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@ll icamunt.cat.

"Descobrim Lliçà d'Amunt",
un nou llibre sobre el poble
"Descobrim Lliçà d'Amunt.
"El seu espai natural, espai
urbà i patrimoni religiós" són
el títol i el subtítol del l l ibre
que l'Ajuntament i el Grup
l'Abans presentaran prope-
rament, escrit per aquesta
entitat i editat per l'adminis-
tració local.
Es tracta d'una nova aporta-
ció per donar a conèixer el
nostre poble i el seu patrimo-
ni.
El ll ibre combina fotografia i
text per oferir unes pinzella-
des del Lliçà d'Amunt real: el
que està al costat del camí,
de la riera, del barri, del cen-
tre escolar, del camp d'es-
ports, etc.
S'ha dividit en tres capítols:
en el primer hi ha tot el rela-
cionat amb els espais natu-
rals, dividit alhora en tres
parts: l 'aigua, la terra i els ar-
bres; el segon capítol és el

dels espais urbans i, per en-
tendre el poble d'ara, es re-
munta al dels anys 60, abans
que comencés la parcel· lació
i urbanització d'un seguit de
propietats; i en el tercer
capítol hi ha informació del
patrimoni religiós, tant de la
Parròquia de Sant Julià com
de les exparròquies de Santa
Justa i Rufina i de Sant Es-
teve de Palaudàries, i de les
ermites de Sant Baldiri i de
Sant Valerià.
Segons el Grup l'Abans, es
tracta d'un ll ibre d'interès per
a tots els ll içanencs i l l iça-
nenques, petits i grans.
Aquesta entitat agraeix la
col· laboració de totes les
persones i famílies que hi
han participat, i de l'Ajunta-
ment, que n'ha subvencionat
l'edició, conscient de l'apor-
tació que fa a la coneixença
del municipi.

Exposició de Lliçà
Peruanitos a la Biblioteca
Aquest mes de desembre
l 'encarregada d'omplir l 'es-
pai expositiu de la sala d'ac-
tes de la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres serà l 'entitat local
Ll içà Peruanitos.
Aquesta entitat exposarà fo-
tografies dels nens i nenes
del Comedor Catalunya de
Cerro Candela al Perú fetes
per el ls mateixos amb mà-
quines fotogràfiques d'un sol
ús que se'ls van enviar des
del nostre municipi. Es trac-
ta d'un projecte encapçalat
per la fotògrafa Gemma
Castanyer Catalana, resi-
dent a Lima i voluntària de
Lliçà Peruanitos a Perú, que
pretén captar la imatge dels

nens i nenes peruans dins
del seu món i espai.
L'exposició, titulada El meu
món "Cerro Candela" s'i-
naugurarà el di jous 5 de
desembre, a les 1 9h. L'acte
comptarà amb una breu ex-
pl icació dels treballs de Lliçà
Peruanitos i de les activitats
de l 'entitat previstes per al
201 4 i final itzarà amb una
exhibició de balls típics del
Perú amb el popular ball de
la Marinera i una degustació
del plat típic peruà de cevic-
he i refresc Inca Kola.
L'exposició estarà oberta
fins al 8 de gener i es podrà
visitar durant l 'horari de la
bibl ioteca.

Publicitat
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Nova edició del Parc Infantil i Juvenil de
Nadal
El Parc Infantil i Juvenil de Nadal d'aquest any, instal· lat al Pavelló
d'Esports, obrirà del 28 al 30 de desembre, de 1 6 a 20h.

Tal lers creatius, inflables,
maqu i l latge, jocs d iversos,
espai per a nadons. . .
adreçats a nens i nenes, i
tal lers de manual i tats, jocs
d 'ord inador en xarxa, con-
nexió a Internet, jocs i tor-
neigs de Play i Wi i . . . per al
jovent: aquesta és l 'oferta
lúd ica gratuïta de la pro-
pera ed ició del Parc Infan-
ti l i Juven i l de Nadal , que
tindrà l loc del 28 al 30 de
desembre, de 1 6 a 20h, al
Pavel ló d 'Esports.

Concurs Jove de l 'Any
201 3

A més, en el marc del Parc
Infanti l i Juven i l de Nadal ,

Publicitat

el d i l luns 30 de desembre,
la Regidora de Joventut,
Maria Eugèn ia Sanz, farà
l l iurament dels premis del
concurs Jove de l 'Any
201 3. Aquest concurs,
adreçat a joves amb edats
compreses entre els 1 2 i
els 30 anys, premia
aquel ls nois i noies que
han col • laborat activament
amb la Regidoria de
Joventut durant l 'any, ja
sigu i de manera puntual o
periòd ica. H i ha dues ca-
tegories: Juven i l A, que
comprèn joves d ’entre 1 2 i
1 7 anys, i Juven i l B, per a
majors de 1 8 anys i fins
als 30. A la persona
escol l ida de cada

categoria se l i farà
l l iurament d ’una placa
commemorativa i se l i
real i tzarà una entrevista
personal que es publ icarà
al blog del Gal l iner.

Recol l ida sol idària de jo-
guines

I , com l 'any passat, durant
el Parc Infanti l i Juven i l de
Nadal es farà una recol l ida
de jogu ines de segona
mà, amb l 'objectiu que cap
nen del nostre municipi es
qued i sense regal de Reis.
Les jogu ines recol l ides en
el Parc es trasl ladaran a
Serveis Socials perquè en
gestion in el repartiment.

Joves aturats de Ll içà d'A-
munt i de Santa Eulàl ia de
Ronçana d'entre 1 6 i 30
anys van participar, el pas-
sat mes d'octubre, en el
projecte Enfeina't, un pro-
jecte promogut pel Consel l
Comarcal del Val lès Ori-
ental i coordinat per la regi-
doria de Joventut que ajuda
a uti l i tzar les noves tecno-
logies per a la recerca de
feina. Els joves van assistir
a sis sessions formatives
de quatre hores cadascuna
a la sala multimèdia de la
Bibl ioteca Ca l 'Ol iveres.
Enfeina't és un projecte
pi lot del Consel l Comarcal
del Val lès Oriental que s'ha

anat real i tzant a diferents
municipis de la comarca en
els darrers dos anys on es
trebal len les tecnologies de
la informació apl icades a la
recerca activa de feina.
Aquest projecte també
s'aprofita per fomentar el
contacte i la coordinació
entre els joves.
A més, Enfeina't també
motiva els joves a continuar
després el procés de
formació i inserció laboral .
Es tracta d'un projecte
finançat per l 'Agència
Catalana de Joventut, a
través del Consel l
Comarcal del Val lès
Oriental .

Joves aturats de Lliçà i
Santa Eulàlia participen en el
projecte Enfeina't

Edició de l'any passat del Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Activitats solidàries als
Centres Cívics
Hi ha persones del nostre
municipi que estan oferint,
de forma voluntària, els
seus serveis, temps i
coneixements als usuaris
dels centres cívics munici-
pals, amb fins sol idaris,
amb l ’objectiu de recol l i r
productes per donar al
Banc d’Al iments.
Aquestes activi tats sol idà-
ries són:
-“Massatges Sol idaris”: el
tercer d iumenge de cada
mes, de 1 6h a 21 h hores,
al Centre Cívic Ca l 'Arti-
gues. Rosa Ciurana,
l l içanenca i massatgista de
professió, dedica el seu
temps l l iure a real i tzar
massatges relaxants,
circu latoris, de reflexologia
podal o craneofacial , de 25
minuts. Per participar-h i
cal aportar l ’equ ivalent a 1 0

euros en al iments que no
es facin malbé i concertar
ci ta prèvia al telèfon 630 94
53 87.
- “Reiki ”: els d i jous de
1 9:30h a 21 h, al Centre
Cívic Palaudàries. Amics
del Reiki de Ll içà d’Amunt
real i tzen aquesta activi tat
que es fonamenta en
canal i tzar l ’energia
universal per obtenir pau i
harmonia. Aquesta teràpia
natural consisteix a
col · locar les mans a
diferents parts del cos
activant l ’harmonització
energètica i emocional . Per
participar-h i cal aportar
l ’equ ivalent a 3 euros en
al iments que no es facin
malbé. Les inscripcions
s'han de fer en el mateix
centre cívic, telèfon 93 864
60 1 0.
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Aquest mes de desembre, la
Biblioteca Ca l'Oliveres
ofereix una nova sessió 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.
Els objectius de l’activitat
són:
• Donar suport a les famílies
en una etapa tan delicada
com són els primers anys de
criança dels seus fil ls i fi l les.
• Potenciar l'acostament a la
biblioteca, posant a l'abast
bibliografia interessant i
donant a conèixer el fons del
Racó de Pares i Mares.
• Oferir un espai de debat per
compartir amb altres usuaris
i participants, sempre amb
l’acompanyament de
professionals.
Les tertúlies estan
dinamitzades per Creixem en
família, un equip de
professionals que atén els
dubtes i preguntes que sor-
geixen.
Totes les persones
interessades a participar-hi
cal que facin inscripció prèvia
a la biblioteca, on poden
demanar el l l ibre sobre el

Parlem sobre l'educació
respectuosa

qual es parlarà a la tertúlia.
La lectura del l l ibre és opcio-
nal.
Sessió del desembre:
Divendres 20 de desembre a
les 1 7:00h
Tertúlia del l l ibre Amar sin
miedo a malcriar: la mirada
de la infancia, desde el
respeto, el vínculo y la
empatía, de Yolanda
González Vara.
El l l ibre és una oportunitat
per reflexionar junts sobre la
criança i l ’educació
respectuosa, més enllà de
prejudicis i tòpics culturals i
socials.

Un Nadal de contes, música, tallers i jocs

La Biblioteca Ca l’Oliveres
oferirà dos tallers de Nadal,
un adreçat a infants a partir
de 4 anys i un a adults.
Els petits elaboraran una
postal per felicitar el Nadal
mitjançant la tècnica pop-up.
I els més grans podran fer
elements per decorar l’arbre
de Nadal amb diferents
robes que proporcionarà la
mateixa biblioteca.
Aquests tallers es poden
portar a terme gràcies a la
dedicació i implicació de les
persones voluntàries del
municipi i del personal de la
biblioteca.
A més de les manualitats, el
conte, el joc i la música
també seran presents a la
Biblioteca.
El músic, cantant i pedagog
Toni Giménez oferirà un petit
repertori de cançons
nadalenques amb
l’espectacle “Fum, fum, fum”.
També podrem gaudir de
l’hora del conte “Quan el
Nadal era un conte” a càrrec
de Sandra Rossi. Un bonic
conte que comença així: “Jo
vaig néixer a un país que
està a l’altra banda de l’oceà
i que es diu Argentina. Quan
aquí és hivern allà és estiu.
Per això, al Nadal, quan aquí
anem amb abric i bufanda,
allà van a la piscina.. . Quan
jo era petita, somiava amb
un Nadal amb fred, fins i tot
amb neu! Somiava i somiava
llegint històries nadalenques
i el Nadal mateix semblava
un conte. . . ”.
A més, la Biblioteca oferirà
un “Espai de joc” amb jocs
educatius, cooperatius, de
foment de la lectura, de
llenguatge i d’enginy, perquè
les famílies i els amics
puguin passar una estona
entretinguda tot jugant i
aprenent.

Dimarts 17 de desembre a
les 17:30h:
“Postal de Nadal”
Es farà una postal en format
pop-up per felicitar el Nadal.
A càrrec de Carme Romero i
Agnès Navarro.
Adreçat a infants a partir de 4
anys.
Places limitades. Inscripció
prèvia.

Dilluns 2, 9 i 1 6 de
desembre de 17h a 19h:
Taller: “Decorem el Nadal”
(Voluntariat)
Es faran elements de
decoració nadalenca
mitjançant diferents robes.
A càrrec de Montse Ramírez.
Adreçat a joves i adults.
Places limitades. Inscripció
prèvia.

Des del dia 5 fins al 31 de
desembre, podreu trobar
l ’essència dels Germans
Grimm a la Bibl ioteca.
Tantàgora Serveis Culturals
produeix “Els Grimm a la
Catalana“, 5 grans l letres de
cartró que conformen la
paraula Grimm, i l•lustrades
pel dibuixant Joma i
impreses amb alguns dels
seus contes.
A més d’aquesta curiosa
exposició, també podreu
gaudir, el di jous 1 9 de

Els Grimm a la catalana

desembre, d’una narració
d’alguna adaptació catalana
dels seus contes, a càrrec
de Gina Martí.

Dimecres 18 de desembre a
les 17:30h:
"Fum, fum, fum. Cantem per
Nadal"
El músic i cantant Toni
Giménez ens oferirà un
repertori de cançons de Nadal
adreçat al públic familiar.

Divendres 20 de desembre a
les 17:30h:
Hora del conte especial Nadal

“Quan el Nadal era un conte”
A càrrec de Sandra Rossi.
Recomanat per a nens i
nenes a partir de 4 anys.

Del 23 de desembre al 3 de
gener:
"Espai de joc"
Amb jocs educatius,
cooperatius, de foment de la
lectura, de llenguatge i d’en-
giny.

Durant aquest mes de desembre, la Biblioteca Ca l'Oliveres oferirà
activitats entorn la temàtica nadalenca i dirigides a diferents públics.

A la Biblioteca Ca l’Oliveres,
com a activitat destacada
d’aquest Nadal tenim “Fum,
fum, fum. Cantem per Nadal”.
El dimecres 1 8 de desembre
tindrem l’oportunitat
d’escoltar i cantar cançons
nadalenques amb la veu i la
guitarra del músic Toni
Giménez.
Toni Giménez és Doctor en
Pedagogia, cantant
professional per a la mainada
des del 1 977, professor de
guitarra i de banjo, i escriptor
de contes i narracions, entre
d’altres. Ha publicat 1 83
obres, entre discos, llibres i
cançoners. A la biblioteca
disposem dels següents:
A fer nones! cançons de
bressol d’arreu, 2011 .
Aliu, alau: les primeres
moixaines, 2011 .

Cantem per Nadal amb Toni
Giménez

Animació amb cançons:
fonaments, tècniques i
recursos. 201 0.
Caga tió cançons de nadal.
2009.
Cançons tradicionals infantils
2: molt populars. 201 2.
Cançons tradicionals infantils:
molt populars. 2011 .
Canta’m un conte: 10 contes
cantats per treballar els
valors. 2002.
Cantem i dormim:
entranyables cançons de
bressol de diferents tradicions
i cultures. 2007.
Fum, fum, fum: cançons de
nadal. 2011 .
Sembrant cançons. Cançons
per a públic familiar. 201 2.
La Volta al món en 25
cançons. 1. 2005.
La Volta al món en 25
cançons. 2. 2005.

A partir del mes de gener la
Bibl ioteca Ca l’Ol iveres
torna a programar tal lers
d’ informàtica per a
principiants. Els objectius
dels tal lers d’ Iniciació
informàtica són:
famil iaritzar-se amb
l’ordinador (teclat i ratolí),
saber perquè ens pot ser
úti l l ’ordinador (escriure un
text, fer operacions de
càlcul , etc. ) i endinsar-se en
el món d’ internet (buscadors
i correu electrònic).
Tots els tal lers seran

Tallers d'informàtica per a
principiants

gratuïts, tindran una durada
aproximada de 1 6 hores i es
portaran a terme els di l luns i
dimecres de 1 8h a 20h.
Les inscripcions es poden
fer durant tot el mes de
desembre. Tindran prioritat
els ciutadans empadronats
al municipi i que no hagin
rebut cap coneixement
d’ informàtica.
La bibl ioteca és reserva el
dret d’anul•lar o reclassificar
aquel ls tal lers que no
obtinguin el nombre
suficient d’ inscrits.
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L'Ajuntament estrena canal a
Youtube

L'Ajuntament va estrenar, el
mes passat, un canal a la
xarxa social Youtube, amb
l'objectiu principal de publicar
les sessions del Ple, tot i que
es podrà utilitzar per a la
difusió d’altres
esdeveniments o actes
emblemàtics del municipi.
Es pot accedir al nou canal a
través de la pàgina de
Youtube:
http://www.youtube.com/user/
ajllicamunt, o bé des del web
municipal a la secció
L’Ajuntament 2.0:

http://www.llicamunt.cat/ca/inf
ormacio-d-actualitat/espais-
digitals-i-eines-web-20.htm
El primer vídeo publicat és el
que correspon a la sessió
extraordinària del Ple
municipal del dijous 31
d’octubre de 201 3.
Les noves publicacions s'a-
nunciaran a través del web
municipal i de les xarxes
socials oficials (Facebok i
Twitter); també es pot fer una
subscripció al canal de You-
tube de l’Ajuntament a través
del portal d'aquesta xarxa.

Les xarxes socials dinamitzen la
campanya informativa sobre reciclatge

L'Ajuntament va iniciar, a
mitjan novembre, una nova
campanya informativa sobre
reciclatge, en aquesta oca-
sió centrada en els envasos
lleugers i el vidre. Dues per-
sones en situació d'atur es-
tan passant i passaran fins
a finals de desembre a prop
de diferents punts del poble
per donar informació sobre

aquest tema.
Aquesta campanya informa-
tiva també s'està dinamit-
zant a través de les xarxes
socials municipals.
Mentre duri la companya,
cada dia s'està plantejant
una pregunta sobre reciclat-
ge a través del web i de les
xarxes socials de Facebook
i Twitter amb l'etiqueta
#ll içàrecicla. Les persones
que contestin correctament
a totes les preguntes, un to-
tal de 27, (hi ha temps de
fer-ho fins al 31 de desem-
bre) entraran en un sorteig i
el guanyador obtindrà l 'im-
port equivalent al 50% de la
taxa de residus de l 'any
201 4.
Per altra banda, per tal de
potenciar el nou canal mu-

La Generalitat presenta la millora del nus
de la C-1 7 amb la BV-1 432
La Direcció General de Carreteres ha presentat el Projecte constructiu
de millora del nus de la carretera C-1 7 amb la carretera BV-1 432.

Arranjament de dos camins
de terra

L'Ajuntament planteja un qüestionari i la creació de vídeos domèstics
sobre reciclatge a través de les xarxes socials municipals.

El passat mes de novembre,
l 'Ajuntament va dur a terme
les obres d'arranjament del
carrer de la Pica d'Estats,
des del Camí de Can Xicota
a Granollers fins al carrer del
Bosc de la Riera. Un cop
enllestides aquestes obres,
també es van fer les obres
d'arranjament del carrer del
Tenes, des del número 1 0
d'aquest carrer fins al carrer
del Bosc de la Riera. Tots
dos carrers són camins de
terra.
Les obres del carrer de la
Pica d'Estats van començar
pel tram de dalt, des de la
rotonda fins a la intersecció
amb el carrer de Can Xicota
on s'ubica la hípica, tallant

l 'accés dels vehicles, però
donant pas alternatiu pel
carrer dels Cingles de Bertí.
Paral· lelament, es van fer les
obres de formigonat d'un
tram intermedi i, finalment,
les del tram de baix. Les
obres del carrer del Tenes es
van començar un cop
acabades les anteriors.
Totes dues obres es van
adjudicar per acord de la
Junta de Govern a l'empresa
Transports i Serveis Pou
Padros SL, per un import
total de 11 .447,47 euros, per
ser l'oferta més avantatjosa
de totes les presentades.
Les obres es van enllestir
en un termini de 1 5 a 20
dies.

La Direcció General de Car-
reteres de la General itat de
Catalunya va presentar, a fi-
nals d'octubre, el Projecte
constructiu de mil lora del
nus de la carretera C-1 7
amb la carretera de Grano-
l lers BV-1 432. Aquest pro-
jecte contempla la
construcció de dues roton-
des amb la incorporació d'un
vial d'accés al Polígon In-
dustrial de Cant Montcau i
un altre que enllaça amb la
C-1 7 en direcció Granollers-
Vic.

Plànol de la zona

nicipal del Youtube, l 'Ajunta-
ment proposa la creació de
vídeos domèstics sobre el
reciclatge. S'han establert
dos temes: sobre el reciclat-
ge d'envasos l leugers i vi-
dre, i sobre el reciclatge en
l 'època de Nadal. Els vídeos
es podran presentar fins a
mitjan de gener i se'n selec-
cionaran els tres mil lors, els
quals seran premiats amb
l'import equivalent al 1 00%,
el 50% i el 25% de la taxa
de residus de l 'any 201 4.
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L'Alcalde amb el cos de la Policia Local i voluntaris de Protecció Civil

Per celebrar la festa del seu
patró, Sant Miquel, l'Ajunta-
ment va organitzar un acte
institucional de reconeixe-
ment a la tasca que fa la Poli-
cia Local.
Durant l'acte, que va tenir lloc
el passat 1 9 d'octubre, es van
lliurar distincions als agents
que, en el darrer any, han
destacat per diferents aspec-
tes.
La celebració del patró va es-
tar presidida per l'Alcalde i re-
gidor de Governació, Ignasi
Simón, el qual va expressar
la seva satisfacció per la po-
sició capdavantera que ocupa
el cos policial de Lliçà d'A-
munt en l'estudi del Cercle de
Comparació de la Diputació.
"Gràcies a la vocació i pro-
fessionalitat dels nostres
agents i comandaments s'han
acomplert amb nota tots els
objectius fixats per les dife-
rents àrees (policia de proxi-
mitat, administració i medi
ambient, seguretat ciutadana
i trànsit), va dir l'Alcalde.
Simón també va destacar la
importància de la col· labora-
ció ciutadana, gràcies a la
qual s'han pogut dur a terme
detencions rellevants.
Per la seva banda, el cap de
la Policia Local, Dani Soriano,
va felicitar tot els agents pels
bons resultats obtinguts els
dos darrers anys i va enco-
ratjar-los a continuar per
aquest bon camí. També va
parlar de valors com la moti-
vació, la il· lusió i la predispo-
sició del servei, "que igualen
en capacitat d'èxit a organit-
zacions més grans i potents",
va concloure.
El cos de la Policia Local va
estar acompanyat, a més de
l'Alcalde, per alguns regidors
de l'equip de govern i de l'o-
posició, i pel cos de voluntaris

de Protecció Civil, a banda
dels seus familiars més pro-
pers.
Les distincions que es van
lliurar van ser les següents:
- Per la trajectòria professio-
nal: als agents 001 , 024, 031 ,
037 i 044.
- Per la col· laboració en un
operatiu: a dos ciutadans
- Pel treball en l'àrea de tràn-
sit: als agents 01 9, 023 i 037 i
al caporal 001 .

La Policia Local celebra la festa del seu
patró
Per celebrar la festa del seu patró, Sant Miquel, l 'Ajuntament va
organitzar un acte institucional de reconeixement a la tasca que fa la
Policia Local.

La Policia Local va detenir,
el passat 1 5 d'octubre, tres
persones com a presumptes
autores d'un robatori en un
habitatge del barri de Can
Salgot.
L'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) de la Policia
Local va rebre, la matinada
del 1 5 d'octubre, una truca-
da d'una persona veïna que
avisava que hi havia l lum i
sorol l en un domici l i desa-
l lotjat.
Dues patrul les policials es
van desplaçar al l loc i van
constatar que s'havia
produït un robatori amb
força a l'habitatge. Poc des-
prés, els agents van

Tres detinguts com a
presumptes autors d'un
robatori

interceptar el vehicle dels
pressumptes autors del ro-
batori, van identificar els tres
ocupants i, en l 'escorcoll del
vehicle, van trobar una
maleta amb objectes que,
posteriorment, es va
comprovar que pertanyien
als propietaris de l 'habitatge.
Els tres detinguts, un dels
quals és veí del municipi,
van passar a disposició
judicial .
L'operatiu es va dur a terme
amb el suport dels Mossos
d'Esquadra de Granollers.
Durant aquest any, la Policia
Local ha realitzat amb èxit
deu detencions per robatori
amb força.

Membres del Consistori amb Policia Local i Protecció Civil

El web municipal publica
informació sobre les
revisions del gas
El web municipal ha inclòs
informació sobre les revisi-
ons del gas, per tal d'alertar
sobre la mala praxi d'algu-
nes companyies.
Cada cop és més freqüent
que truquin a la porta de
casa per "fer la revisió del
gas", però de quina revisió
estem parlant? De
l'obl igatòria? Qui la fa? En
ocasions, en fer una revisió
no obligatòria es signa una
"factura", que en realitat és
un contracte de
manteniment, que obliga a
pagar durant tot l 'any un
servei no demanat que,
normalment, té un cost molt
més elevat que la simple
revisió obligatòria. Per evitar
aquestes situacions és molt

important estar informat
sobre la normativa i les
obligacions referents a
inspeccions de gas butà.
La informació que trobareu
al web municipal sobre
aquest tema és la normativa
i les obligacions referents a
les inspeccions de gas butà i
una sèrie de recomanaci-
ons. Podeu accedir a
aquesta informació a través
de la seccions de la Policia
Local i de l 'OMIC.

- Per la reeixida intervenció
en diversos operatius
relacionats amb la seguretat
ciutadana, que van comportar
sis detencions de persones
presumptament implicades
en delictes de robatori amb
força: als agents 023, 035,
01 8, 029, 036, 002, 01 7, 031 i
037.
L'acte va cloure amb un petit
refrigeri per a tots els
assistents.

La companyia elèctrica En-
desa ha completat la refor-
ma tecnològica de dues
línies de mitjana tensió de
25kV que alimenten set mu-
nicipis del Vallès Oriental,
entre els quals Ll içà d'A-
munt.
L'objectiu és mil lorar la qua-
l itat i la continuïtat del sub-
ministrament als gairebé
6.000 clients que depenen

Endesa reforma línies de
mitjana tensió que alimenten
Lliçà d'Amunt

d'aquestes línies. L'adequa-
ció ha suposat una inversió
de 1 8.000 euros i ha con-
sistit a renovar més de mig
quilòmetre de cablejat aerri
de coure per un d'alumini,
un material que per les ser-
ves característiques és més
fiable. Els treballs s'han fet
en dues línies que passen
per les Franqueses i Santa
Eulàl ia.

L'Ajuntament aporta 2.000 euros als
damnificats del tifó Hayian a Filipines
L'Ajuntament se suma a la crida feta pel Fons Català de Cooperació.

L'Ajuntament s'ha sumat a la
crida feta pel Fons Català de
Cooperació i ha fet una apor-
tació econòmica extraordinà-
ria de 2.000 euros per als
damnificats del tifó Hayian a
Filipines, diners destinats a
ajuda humanitària i per a la
regeneració de la zona.
Recordem que el passat 8 de
novembre, sis illes de
l’arxipèlag de Filipines varen

patir el pas del Tifó Hayian
que, amb una virulència de 5
sobre 5 a l’escala Saffir-
Simpson, va ocasionar
considerables danys a les
ciutats i zones rurals de la
regió. Es considera el pitjor
desastre natural que ha patit
el país i, tot i que encara no hi
ha dades definitives de la
magnitud, es calcula que han
perdut la vida més de 1 0.000

persones i hi ha innombrables
desapareguts. Segons les
Nacions Unides, es calcula
que hi ha 620.000 persones
desplaçades i més de 9,5
milions de persones
afectades.
La comunitat internacional
deseguida va iniciar una
mobilització per donar
resposta a l’emergència amb
la màxima rapidesa.
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Ple extraordinari del 31 d'octubre

1 .- Aprovació provisional
de la Modificació de les
Ordenances Fiscals per a
l'exercici de 201 4.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va manifestar que,
gràcies a l 'assumpció de
serveis per part de l 'Ajunta-
ment i a l 'estalvi que això ha
suposat, s'ha pogut arribar
a la proposta de congelació
d'impostos i taxes. Juárez
va anomenar un seguit
d'impostos i taxes que no
sufriran cap augment de ca-
ra al 201 4: IBI , vehicles,
IAE, cementiri , sanejament,
mercat. El regidor d'Hisenda
va continuar parlant d'al-
guns serveis que comptaran
amb un estalvi important. La
taxa d'escombraries tindrà
una rebaixa del 1 0% i els
rebuts passaran de 208 a
1 87 euros. També s'apl icarà
un 5% més de bonificació
per compostatge, amb la
intenció de reduir el volum
de recol l ida de la fracció
orgànica. La taxa de les es-
coles bressol també es re-
duirà un 5% mensual i la
quota general passarà de
200 a 1 90 euros i la dels
lactants de 300 a 285 euros.
Juárez també va anomenar
la creació d'un nou títol de
transport públ ic a favor de
les persones grans amb
pocs recursos que consis-
teix en una T1 0 a 3 euros
en comptes de 7,85. La res-
ta de modificacions de les
ordenances fiscals, va dir el
regidor d'Hisenda, són fruit
de qüestions tècniques.
ERC va fer algunes puntua-
l i tzacions. En relació a l 'IBI ,
va dir que per una part dels
ciutadans no pujarà, però
per una altra part, si . També
va preguntar sobre l 'IBI es-
pecial , de grans superfícies,
quants rebuts són i quina
incidència té en la recapta-
ció. En relació a l 'impost de
l l l icències, ERC creu que
s'hauria d'abaixar, ja que en
aquests temps no es recap-
ta gaire amb aquest con-
cepte i , si es rebaixa, la
gent s'animaria a fer obres,
encara que fóssin petites
reparacions, de manera le-
gal . En relació a la taxa
d'escombraries, ERC va dir
que no els quadraven els
números, que l 'equip de go-
vern deia que amb l 'as-
sumpció del servei hi hauria
un estalvi , ja que l 'Ajunta-
ment s'estalviaria l 'IVA, els
costos de l 'empresa i el be-
nefici industrial , però en el

pressupost s'hi destinen
uns diners més elevats que
la xifra que es diu que cos-
tarà el servei. En relació a
la taxa de clavegueram,
ERC va dir que l 'any 201 3
es recaptarien 220.000 eu-
ros i la despesa anual de
manteniment de clavegue-
ram és de 1 00.000 euros,
per tant, s'està cobrant el
doble del que es gasta i ,
per això, va demanar de re-
visar aquesta taxa i rebai-
xar-la a la meitat. En relació
a la taxa de les escoles
bressol, ERC es va alegrar
de la rebaixa i va recordar
que el seu grup hi havia in-
sistit més d'una vegada ob-
tenint una resposta
negativa per part de l 'equip
de govern; també va mani-
festar el seu desig que l 'any
vinent aquesta taxa conti-
nués baixant. ERC també
va fer referència a la taxa
per ocupació del subsòl, sòl
i volada de la via públ ica i
va dir que només hi ha una
empresa que pagui això,
Mango, i que se n'hauria de
treure el màxim profit; va dir
que no entenia la rebaixa
d'aquesta taxa, la qual cosa
representa una rebaixa de
67.000 euros a Mango.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar a ERC. En primer
l loc, va recordar que l 'IBI
està en plena revisió ca-
dastral i que sempre s'ha de
parlar en relació a la mitja-
na, i va dir que la intenció
de l 'Ajuntament és que la
recaptació sigui la mateixa.
Sobre l 'impost de construc-
cins i obres (OCIO), l 'Alcal-
de va dir que s'havia
prioritzar la rebaixa d'altres
impostos i que aquest es
miraria de tocar l 'any vinent.
En relació a la taxa d'es-
combraries, Ignasi Simón
va contestar que el cost
global no només és la reco-
l l ida sinó que també inclou
la deixal leria i l 'abocador,
entre altres; l 'Alcalde va
manifestar que els números
quadren i va citar l 'oposició
a una reunió per expl icar-ho
al detal l . En relació a la taxa
de clavegueram, Simón va
assegurar que els diners
s'esgoten i que, aquest any,
fins i tot es gastarà més del
que es recapti , i va anome-
nar la feina que fa la Briga-
da Municipal que s'ha de
comptabi l i tzar. Sobre la ta-
xa de l 'escola bressol, l 'Al-
calde va desmentir que
l 'equip de govern s'hagués

negat mai a una rebaixa
sinó que sempre havia dit
que ho havia d'estudiar. Fi-
nalment, sobre la taxa per
ocupació del subsòl, sòl i
volada de la via públ ica o
els túnels de Mango, l 'Al-
calde va expl icar que
aquesta taxa no s'havia to-
cat des dels anys 90, que
estava desfasada i que
Mango havia reclamat que
no era lògic; s'havia d'equi-
parar amb altres companyi-
es, va dir Simón.
CiU també va fer algunes
puntual itzacions. En relació
a l 'IBI , CiU va comentar que
la darrera revisió cadastral
és del 2007 i que el valor
dels immobles ara no és el
mateix, ha baixat, i per tant
va proposar de tornar a fer
una revisió cadastral per tal
que la majoria de gent notés
la rebaixa d'aquest impost.
Sobre la taxa per a l 'expe-
dició de documents admi-
nistratius, CiU va dir que
creia que la taxa pels drets
d'examen no era adient, ja
que no porta gaire beneficis
i la gent que es presenta a
un examen és perquè no té
feina i en busca. En relació
a la taxa per terrasses, pa-
rades, espectacles i atrac-
cions situades en terrenys
d'ús públ ic i indústries de
carrer i ambulants, CiU va
sortir en defensa dels firai-
res de la Festa Major i va
demanar a l 'equip de go-
vern que es qüestionés com
es podien guanyar la vida
pagant el que havien de
pagar per 3 o 4 dies. Sobre
la taxa de l 'escola bressol,
CiU va aplaudir la rebaixa,
però va proposar d'anar
més enl là i establ ir diferents
quotes en funció de la ren-
da. Sobre la taxa d'escom-
braries, aquest partit va
posar en dubte els beneficis
del rescat del servei. I , en
relació al nou títol de trans-
port bonificat per a perso-
nes grans amb dificultats
econòmiques, CiU va co-
mentar que trobava la taula
de barems molt complicada.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar a CiU. En relació
a l 'IBI , va dir-los que encara
estem en revisió cadastral ,
que dura 1 0 anys, que aca-
ba l 'any 201 8 i que, per tant,
no se'n pot fer una altra.
Simón va dir que s'ha fet
una esforç per congelar
aquest impost, que la inten-
ció és que baixi , però que
s'ha de tocar de peus a ter-

ra. Sobre la taxa pels drets
d'examen, l 'Alcalde va dir
que anteriorment es pre-
sentaven 7 persones a un
examen i ara se'n presenten
200, que hi ha molta feina i
això suposa una despesa
per l 'Ajuntament. En relació
a la taxa per als firaires,
l 'Alcalde va comentar que
l 'import està per sota del
d'altres Ajuntaments, que
els firaires paguen, no s'han
queixat mai i que sempre
tornen. Sobre la possibi l i tat
d'establ ir quotes d'escola
bressol en relació a la ren-
da, l 'Alcalde va contestar
que ho veia inviable per la
dificultat que representava.
Pel què fa a la taxa d'es-
combraires, l 'Alcalde va as-
segurar que, tot i ser
deficitari , l 'assumpció del
servei comporta beneficis. I ,
sobre els barems per esta-
bl ir qui pot ser beneficiari
del títol de transport bonifi-
cat per a gent gran, l 'Alcal-
de va contestar que les
taules estan extretes de la
Seguretat Social i que es
tracta d'una prova pi lot que
l 'any vinent es pot revisar.
ICV-EUiA va comentar que
pensava el mateix que els
seus companys de l 'oposi-
ció en relació a l 'IBI i va
manifesar el seu interès en
la reunió proposada per l 'e-
quip de govern per veure
com quadraven els números
en relació a la taxa d'es-
combraries.
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

2.- Aprovació inicial de la
Modificació de les Orde-
nances municipals per a
l 'exercici de 201 4.
El Ple va aprovar in icial-
ment la modificació de
l 'Ordenança de Pol icia i de
bon Govern, l 'Ordenança
de circu lació i el Regla-
ment de prestacions
econòmiques de caràcter
social .
El reg idor d 'H isenda, Jord i
Juárez, va destacar la cre-
ació d 'ajudes en impostos
a gent derivada de Serveis
Socials, les ajudes arriben
a un màxim del 85% de
l ' impost i el 1 5% restant es
pot fraccionar, tot i que mai
en quotes menors de 30
euros. Són ajudes desti-
nades a l ' IBI , l ' impost de
vehicles o al de residus.

Juárez també va destacar
l 'execució subsid iària a
costa del propietari de la
pavimentació de les vore-
res si el propietari no com-
pleix amb el requeriment
de fer-la quan demana una
l l icència d 'obres.
ERC va posar en dubte la
legal i tat de l 'execució sub-
sid iària de les voreres pel
fet d 'estar en sòl públ ic i va
dir que potser caldria trobar
un al tre mecanisme, via
conveni o al tre, però no via
ordenança i taxa, perquè la
gent fés les voreres.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que s'ha d'evi tar
arribar a l 'execució subsi-
d iària i el regidor d 'H isenda
va afegir que altres munici-
pis ho fan així i que, de tota
manera, l 'Ajuntament és
sensible a ajudar la gent.
També va aprofi tar per
anunciar Plans d'Ocupació
per arranjar voreres.
CiU va dir que estava d'a-
cord amb ERC i que primer
l 'Ajuntament hauria de do-
nar exemple i fer les vore-
res que l i pertoca.
L'Alcalde va recordar el
que havia d i t el regidor
d 'H isenda sobre els Plans
d'Ocupació per fer voreres.
ICV-EUiA va anar per la
mateixa via d ient que tenia
la sensació que podia no
ser legal i que hi ha moltes
voreres que depenen de
l 'Ajuntament que estan per
fer. També va plantejar al-
guns problemes que es
podrien ocasionar i va dir
que seria mi l lor negociar
que aquesta taxa, que por-
tarà més problemes que
beneficis.
ERC va plantejar de divid ir
aquest punt del Ple en tres
i fer tres votacions: sobre
l 'Ordenança de Pol icia i
Bon Govern (on hi havia el
tema de les voreres), sobre
l 'Ordenança de circu lació i
sobre el Reglament de
Prestacions econòmiques
de caràcter social , la qual
cosa es va acceptar.
- Ordenança de Pol icia i
Bon Govern:
PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
- Ordenança de circu lació:
UNANIMITAT
- Reglament de prestacions
econòmiques de caràcter
social :
UNANIMITAT
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Diego Román
Mendoza,
nascut el

1 9 d'octubre de
201 3.

Els pares i les mares que vulguin fer saber el
naixement del seu fi l l /a a través del butl letí, poden
ll iurar 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 butl leti@ll icamunt.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 ful l d’autorització per a la publicació
d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

La natalitat cau més d'un 30%
Segons les dades de l'Institut
d'Estadística de Catalunya,
Lliçà d'Amunt supera amb
escreix el percentatge de cai-
guda del ritme de naixements
al Vallès Oriental, que se si-

tua en el 1 4%. A Lliçà d'A-
munt, la natalitat ha caigut un
32,4% en els darrers cinc
anys. La xifra de naixements
l'any 2008 va ser de 1 70 i
l'any 201 2 va ser de 11 5.

La vaga educativa antiLomce
té un ampli seguiment
La vaga educativa anti-
Lomce del passat 24 d'oc-
tubre va tenir un ampl i se-
guiment als centres
escolars de Ll içà d'Amunt.
La vaga educativa contra la
Lomce es va convocar a to-
tes les etapes, des de les
l lars d'infants fins a la uni-
versitat, en el conjunt del
país.
El poc consens que ha ob-
tingut aquesta l lei en el ter-
reny parlamentari -el ple del
Congrés la va aprovar amb
els únics vots favorables del
PP- s'ha vist reflectit a les
aules.
Després de rebre el vist-i-
plau del Congrés, la Lomce
ha passat al Senat. L'apro-
vació definitiva estava pre-
vista per a final de
novembre o principi de

L'escola Rosa Oriol rep el Segell Europeu de
Qualitat per un projecte
El projecte "Once upon a ti-
me. . . in my country" del pro-
grama internacional
eTwinning de l 'escola Rosa
Oriol va ser guardonat, el
passat octubre, amb el Se-
gel l de Qualitat Europeu. A
l 'estiu, el mateix projecte va
ser guardonat amb el Segel l
de Qualitat Nacional
El programa internacional
eTwinning és una iniciativa
que fomenta l ’establ iment
d’agermanaments escolars i
el desenvolupament de
projectes de col. laboració a
través d’Internet entre dos o
més centres de països
europeus diferents sobre
qualsevol tema acordat pels
participants.
El projecte "Once upon a ti-
me. . . in my country" neix de
la col· laboració entre una
escola grega, una escola
polaca i l 'escola Rosa Oriol .
Aquest projecte pretenia
compartir les l legendes i
mites dels diferents països
per enriquir el nivel l europeu
de l 'alumnat.
Entre les activitats que es
van desenvolupar dins d'a-
quest projecte destaca la
real ització d'un l l ibre
col· laboratiu amb eines web
2.0 que barreja les
l legendes dels diferents
països. Després, els
alumnes van real itzar
diferents dibuixos i ho van
muntar tot junt en un l l ibre
digital (ebook).
Una altra activitat destacada
del projecte va ser, per Na-

dal, compartir les tradicions
nadalenques i produïr un
vídeo o una obra de teatre
en la qual s'expl iquessin les
tradicions als altres països
del projecte i a la resta de la
comunitat educativa.
També cal destacar la
creació d'un programa de
ràdio europeu en
col· laboració amb un
projecte Comènius
d'instituts d'Europa
anomenat "European Scho-

desembre i , en principi , es
començarà a apl icar el se-
tembre del 201 4. Catalunya
farà el possible per no apl i-
car la l lei el curs que ve,
segons la consel lera d'En-
senyament, I rene Rigau.

ol Radio". En el programa
cada país havia d'expl icar el
seu projecte, compartir
cançons i expl icar coses
sobre les cançons.
Cal dir que, a part de rebre
els segel ls nacional i
europeu, el projecte "Once
upon a time. . . in my country"
participa en els premis na-
cionals eTwinning 201 4 i
l 'escola Rosa Oriol té
l 'esperança d'obtenir un bon
resultat.

Alumnes de l'institut Hipàtia d'Alexandria
representen El Lazarillo de Tormes
Un grup d'alumnes de
l ’ I nsti tut H ipàtia
d’Alexandria va participar,
el passat 28 de novembre
al Teatre Cultural Municipal
de Granol lers, a la 1 3a
edició del Barnascène
201 3, un Festival
Internacional de Teatre de
Joves en Francès, d ins el
marc d’ArtDraLa i d ’un
projecte d’ intercanvi
l ingüístic entre El Québec i
Catalunya.
Els alumnes l l içanencs van
representar l ’obra “El
Lazari l lo de Tormes”, en
una adaptació basada en la
de la fi lòloga Rosa Navarro.
L’obra es tornarà a

Alumnes participants en la representació

representar a Ll içà
d’Amunt, el proper dia 1 8

de desembre a les 1 1 .45h
a l ’ateneu Al iança.

Alumnes participants en el projecte
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El triatleta lliçanenc Rafa Espinar bat el
rècord comarcal d'Ironman
El l l içanenc Rafa Espinar,
membre del Club Triatló
Granollers, va batre el rè-
cord comarcal de distància
Ironman en la Challenge
Barcelona Maresme. Es-
pinar va recórrer els 3.800
metres nedant, 1 80 quilò-
metes en bicicleta de carre-
tera i 42 quilòmetres de
cursa a peu en 9 hores i 2
minuts, i va rebaixar l 'ante-
rior marca de 9 hores i 1 3
minuts, que ostentava ell
mateix.

El trialteta agraeix la col· la-
boració de TBikes, El Mo-
l inet, La Botiga, Carnisseria
Tarabal, Materials per a la
construcció Massagué, Joan
Lluch pintors, Peña-Rent,
Centre Mèdic la Roca, BTT
Concos, el tiet i el bar l 'Al i-
ança. També a Leo Aren, el
seu entrenador, i a la seva
famíl ia.

Notícies del Poble

Desembre de 201 3

Farmàcies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:
Esplugas: 1 de desembre
Trul lols: 6, 1 4 i 1 5 de desembre
Galceran: 7, 8 i 26 de desembre
Portabella: 21 i 22 de desembre
Valeta: 25, 28 i i 29 de desembre
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius
de 9 a 1 3.30 h

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

El jove lliçanenc Joel Juárez, campió de
Catalunya de bàsquet amb el Joventut de
Badalona
El jove Joel Juárez, veí de
Ll içà d’Amunt, es va formar
a les categories inferiors del
Club Bàsquet Ll içà d’Amunt
i la temporada 201 2/201 3
va fitxar pel Mini B (primer
any) de la Penya.
Tot i ser un jugador de
primer any va ser convocat
pel Mini A (els de segon
any) per anar a disputar
amb el ls molts parti ts de
l l iga i d iversos torneigs.
Va jugar el Vi la d’Alginet on
el Mini A de la Penya es va
imposar en la final a
l ’Unicaja Málaga per 80-67.
Va assistir i guanyar també
el Torneig del CB el
Genovés a Xàtiva. Un
torneig d’àmbit nacional que
va comptar amb la
presència del CB Zaragoza,
el CB Cornel là, el CB El
Palo FYM Málaga i el
València Basket, a més dels
jugadors verd i negres. La
final la van jugar el Joventut
contra el CB El Palo FYM
Málaga i hi va haver un
merescut triomf de la Penya
per 76 a 63.
Finalment, l i va arribar el
moment dolç de la
convocatòria per anar a
disputar els Campionats de
Barcelona i els de
Catalunya.
El Pavel ló Municipal i el
Pol iesportiu Municipal de
Figueres van acol l ir el

Campionat de Catalunya
Mini Masculí i Femení el
passat 1 5 i 1 6 de juny de
201 3 amb la participació de
1 6 equips (8 mascul ins i 8
femenins). El conjunt de
Badalona amb en l l içanenc
Joel Juárez va derrotar en
la final al Club Delfos
Cornel là i abans ho havia
fet davant CIFEC El
Vendrel l i UB Sant Adrià.
En la jornada del dissabte
1 5 de juny van derrotar en
quarts al CIFEC El Vendrel l
per 1 40 a 25, en un partit
on van destacar Juárez
amb 20 punts, Haro amb 1 8
punts, Aguado amb 1 6 i
Jofresa i Diaz amb 1 3
cadascun, 1 2 per Montero i
1 0 per Ginés.
En la semifinal es van
imposar a un UBSA que
mai va donar el seu braç a

torçar per 1 04 a 67. Haro
va acabar amb 22, 1 2 per a
Vacas i Montero. Per
l 'UBSA, Pau Hervás va
arribar als 1 3 punts.
En la final , el Club Joventut
Badalona, entrenat per
David J imeno i Pablo I riar-
te, es van imposar al Club
Delfos Cornel là per 1 03 a
82. La final va ser molt
disputada i el triomf es va
aconseguir gràcies al
trebal l de tot l 'equip.
La classificació mascul ina
va quedar així:
1 - Joventut Badalona
2- Club Delfos Cornel là
3- UB Sant Adrià
4- Escolapies Figueres
5- CB Cervera Mobel Linea
Negre
6- CIFEC El Vendrel l
7- Bàsquet Sagrat Cor
8- Unió Maristes Vermel l

Figueras equipa un edifici de
Foster
L'empresa lliçanenca Figue-
ras International Seating, fa-
bricant de seients per a
col· lectivitats, ha tornat a
col· laborar en un projecte del
reconegut despatx d'arquitec-
tes de Norman Foster disse-
nyant una cadira per equipar

l'edifici multiusos SSE Hydro,
conegut popularment com
Ovni, a Glasgow (Escòcia).
L'empresa també ha disse-
nyat una distribució de l'espai
versàtil que permet adaptar
l'espai a la diversitat d'actes
que ha d'acollir.

Interior de l'edifici multiusos SSE Hydro amb els seients de Figueras

Augmenta la contractació a
Lliçà d'Amunt
Segons dades de l'Observa-
tori del Vallès Oriental, entre
els mesos d'abri l i juny de
l 'any 201 3 es van formalitzar
al Vallès Oriental 25.258
contractes, el que represen-
ta 52 menys que els regis-
trats durant el mateix
període de l'any passat. En-
guany, però, s'han incre-
mentat els contractes
temporals en relació al me-
teix període del 201 2, ja que
n'hi ha 681 més, seguint la

dinàmica del primer trimes-
tre de 201 3.
La contractació, però, s'ha
incrementat a Lliçà d'Amunt,
on s'han registrat 51 6 con-
tractes, 1 22 més (30, 96%).
D'aquests, 281 han estat
d'homes i 235 de dones. Per
sectors econòmics, la majo-
ria de contractes han estat
en el sector serveis (386),
seguit de la indústria (88), la
construcció (40) i l 'agricultu-
ra (2).

El triatleta l l içanenc també
es va classificar en 1 5è lloc
de la categoria Elit en la pri-
mera edició de la Challenge
Vitoria, celebrada aquest
estiu.
Rafa Espinar busca patroci-
nadors per poder continuar
amb aquesta carrera espor-
tiva que, si rep força suport
econòmic per tirar endavant,
apunta molts èxits.



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.

Les pensions:
Davant d’un nou procés de reforma de
les pensions, ICV-EUiA ens
posicionem a favor d’un sistema públic
i just de pensions, necessari per a
garantir la cohesió social al nostre país.
Rebutgem la pretensió del Govern del
PP de “retallar la quantia” de les
pensions públiques i de “potenciar el
sistema privat” de pensions (un negoci
valorat en el pròxims anys en 15.000
milions d’euros). Això és una maniobra
per fer creure que el sistema no
funciona, i retrocedir l’estat del
benestar 40 anys en la història.
Les reformes que s’estan portant a
terme per part dels successius
governs del PSOE i del PP van en la
línia d’aprofundir en un sistema mixt de
mínima pensió pública
complementada per una pensió
privada a la que no pot accedir la
majoria de la població, empobrida per
les retallades laborals i socials.
Denunciem davant la ciutadania les
“mentides utilitzades pel govern de
Rajoy” per a justificar l’avantprojecte de
llei sobre sostenibilitat i revalorització
de les pensions, que vol aprofitar la
situació econòmica de crisi per
desmantellar el sistema públic de pen-
sions.
No hi ha motius d’urgència que facin
necessari definir un factor de
sosteni¬bilitat sense esperar al període
2027/2032 previst a la Llei 27/2011 de
reforma anterior de les pensions.
Tenim un sistema públic de pensions
sanejat dotat amb 60.000 milions
d’euros de fons de reserva.
L’actual “dèficit” entre ingressos i
despeses és conseqüència de la crisi
econòmica, provocada pel sistema
financer, i la “destrucció d’ocupació”,
conseqüència en gran mesura de
l’última reforma laboral, agreujada per
les polítiques econòmiques de
retallades imposades per la Comissió
Europea, el Banc Central Europeu i el
Fons Monetari Internacional
(anomenats “la Troika”), que està
provocant una pèrdua molt important
de cotitzants a la Seguretat Social.
Malgrat tot, la “despesa en pensions”
està per sota de l’11% del PIB des dels
anys 90, tres punts “per sota de la
mitjana de la UE-15”. Les pitjors
previsions del Govern determinen que
la despesa s’incrementarà fins el 1 4%
del PIB en el 2050 (despesa inferior a
la que a data d’avui dediquen França i
Itàlia, i similar aAlemanya).
La suficiència de “les pensions és un
dret constitucional que els poders
públics han de garantir”.
No estem en situació de catàstrofe
demogràfica tal i com pronostica el
Govern. Les pitjors previsions que
emparen la reforma que els
pensionistes arribin a ser un terç de la
població total, només es complirien si
la població espanyola es redueix en
las pròximes dècades per sota dels 41
milions de persones.
Per totes aquestes qüestions en els
propers dies “realitzarem diversos
actes” per poder explicar als ciutadans
de Lliçà d’Amunt què suposarà
aquesta reforma, no només a les
pensions futures sinó a les actuals.

Grups Municipals

Primer de tot: des del PSC i de les
JSC volem desitjar-vos unes molt
bones festes de Nadal.
Som coneixedors de la situació que
estan/estem passant les famílies i
es per això que creiem que hem de
ser més solidaris que mai amb tota
la gent del nostre poble que ho
està passant malament. Us
encoratgem a participar activament
en la recollida d’aliments i joguines
que durant aquest mes de
desembre es farà amb la
participació d’un munt d’entitats del
poble, i coordinades amb
l’Ajuntament i Càrites. Nosaltres,
com a PSC, també aportarem el
nostre granet de sorra.
La Junta Electoral és qui marca el
període de campanya electoral,
que normalment són 1 5 dies abans
de les eleccions, i també és qui
estableix un període de
precampanya que dura uns quants
dies més. I no hi ha més, no
podem estar tot el dia en
campanya electoral amb paradetes
al mercat i empaperant tot el poble.
Ningú nega als partits polítics locals
a explicar les seves propostes amb
xerrades, amb bustiades, a través
de les noves tecnologies o també a
través d’aquest espai, d’aquesta
columna en l’Informa’t reservada
als grups polítics, una revista que
arriba 11 vegades a l’any a totes
les llars del poble sense cap cost
per a ells, cosa que quan ERC i IC-
EUA governaven no van donar
aquesta opció als grups de
l’oposició... i són ells qui es queixen
de manca de llibertat d’expressió...
Els hi demanem una mica de
coherència i respectar les regles
del joc, no val tot.
En el mes d’octubre es van aprovar
les ordenances fiscals i en el
passat mes de novembre el
pressupost de l’any 201 4, per tant,
abans d’acabar l’any, aquestes
dues eines tan rellevants perquè
defineixen les futures polítiques
públiques del nostre govern local,
haurien d’estar aprovades
definitivament i ens permetran
començar l’any a tot gas, això vol
dir que podrem aprofundir amb
més polítiques socials i educatives,
amb més polítiques de promoció
econòmica i ocupació i, a més a
més, ajudarem al ciutadà a arribar
a final de més reduint-li l’esforç
fiscal, és a dir rebaixant-li alguna
taxa municipal i congelant-li d’altres
impostos.
Treballem pel poble sense
demagògies, tocant de peus a
terra, amb les conegudes
limitacions econòmiques, però que
les sabem exprimir i prioritzar per
treure-li el màxim suc. Anem per
bon camí, amb unes hisendes
cada dia més sanejades que ens
permeten anar oferint, cada dia,
nous serveis i ajudes que
reverteixen directament en la
millora del benestar del ciutadà.

Parece que a la oposición sólo le
preocupa como dividir al equipo de
gobierno. Lo intentan con algunas
mociones de las que han presentado.
Nosotros las respetamos, pero no las
compartimos. Y además, creemos que
se equivocan, porque este equipo de
gobierno está más unido que nunca
para trabajar en un objetivo común. El
mismo objetivo que tenemos como
grupo Popular que gobierna en el
ayuntamiento de Lliçà d’Amunt: lo que
nos preocupa es el bienestar de las
familias de nuestro municipio.
En este sentido, destaca la puesta en
marcha del nuevo título de
bonificación de Transporte Público del
ayuntamiento, un servicio que desde
siempre ha sido uno de los objetivos
claves del programa electoral del
Partido Popular de Lliçà d’Amunt. El
nuevo título de transporte se ha
puesto en marcha desde las
concejalías de Bienestar y Familia y
Transporte Público, ambas
gestionadas por el PP.
El título está destinado a todas las
personas jubiladas empadronadas a
Lliçà d’Amunt que cuenten con
pensiones de jubilación mínimas y
otras pensiones como el Sovi,
viudedad u orfandad. Estas personas
pueden conseguir el título para 1 0
viajes en el transporte público de Lliçà
d’Amunt por un importe mínimo de 3
euros, cuando su coste actual es el de
una T1 0, es decir, de 9,80€.
Así pues, los jubilados podrán
comprar este título de transporte por
sólo 3 euros, gracias a la dotación
económica que el ayuntamiento
destinará a cubrir la diferencia de
precio. Las personas interesadas
tienen que cumplir las bases de
pensiones de jubilaciones y solicitar en
el Casal de la Gent Gran el carné para
ser beneficiario de este título de
transporte. En el mismo Casal de la
Gent Gran podrán adquirir el título
para hacer 1 0 viajes de bus al
Transporte Municipal de Lliçà d'Amunt.
Por otra parte, el pasado 31 de
octubre se celebró un pleno
extraordinario en el que se
presentaron para su aprobación las
ordenanzas fiscales para el ejercicio
201 4. Entre los acuerdos, destaca la
rebaja del 1 0% del recibo de las
basuras, así como la rebaja del 5% en
recibo de la guardería. Bajar los
impuestos era otro de los objetivos
que el Partido Popular llevaba en su
programa electoral.
Y seguimos cumpliendo con nuestras
promesas. Cuando ustedes reciban
este boletín, posiblemente ya se
habrán iniciado las obras de
construcción de la Rotonda Ca
l’Estaper-Ca l’Artigues, entre las calles
Camí de la Serra, Ramon Casas y
Josep Llimona. La finalización de las
obras, con un coste de 352.046,62€,
está prevista para final de año.
Con estas buenas notícias, el partido
Popular de LIiçà d’Amunt os desea
que paséis unas felices fiestas de
Navidad y un Feliz año 201 4.

Estem acostumats que l’ajuntament
sempre justifiqui que retal la serveis
per la manca de diners. Es retal len
serveis de bus a l’agost, les
inversions als barris, la recoll ida
d’escombraries, els actes culturals,
l ’homenatge a la vellesa, les
subvencions a les entitats, els
manteniments de l’enl lumenat i els
jardins municipals i s’apugen els
impostos a la majoria de famíl ies.
En dos anys l’ajuntament ha
incrementat l ’ IBI més d’un 7% a la
majoria de les famíl ies i les
escombraries un 8% a tothom.
Aquest any baixarà les
escombraries, però torna a apujar
l ’ IBI per compensar-ho. Pagarem el
mateix que l’any passat, però
repartit diferent. Tot això justificat en
la crisi econòmica.
Això si, quan Mango ha de pagar
una taxa, l ’equip de govern la
rebaixa el 90%. Les ordenances
municipals tenen un preu per
ocupar el subsòl dels carrers. És
una taxa que rarament s’ha cobrat,
però que ara es podria aplicar a
Mango. Davant d’aquest possible
ingrés per l ’ajuntament, l ’equip de
govern ha decidit renunciar-hi i
rebaixar la taxa fins a deixar-la en
simbòlica, més barata que si fos
l ’ IBI .
Mango ha construït 7 túnels a Can
Montcau que necessita per la seva
activitat. Són túnels que travessen
els carrers, i treuen un profit
econòmic d’aquesta ocupació del
subsòl públic.
Ocupa uns 3.000 metres quadrats
dels carrers de Can Montcau, per
comunicar totes les naus amb la
gran nau central que ara s’està
construint. Els túnels tenen més de
4 metres d’altura, i un ample de 7
metres. No és igual que una
companyia de telèfon o electricitat,
que dóna un servei essencial als
ciutadans i necessita fer ús de
l’espai públic per passar-hi les
seves instal· lacions (i paguen en
total cada any 1 90.000 euros a
l’ajuntament). És més aviat com una
terrassa de bar, que fa ús d’un
espai públic per a mil lorar el seu
negoci.
Amb la normativa antiga, Mango
hauria d’haver pagat cada any uns
70.000 euros. Amb la rebaixa
quedarà en 7.000. Això
representarà que Mango paga uns
2 euros per metre quadrat i any,
mentre que una terrassa de bar
està pagant 50 euros per metre
quadrat i any. 25 vegades més que
Mango.

No anem bé.
La ciutadania rebutja de les
persones amb responsabil itat
pública avui en dia, la nostra
incapacitat per arribar a acords en
temes que afecten la seva qualitat
de vida. Normalment, les
responsabil itats acostumen a estar
repartides, i no serem nosaltres els
qui tirarem la primera pedra. Però
en els darrers mesos, han succeït
fets que creiem que mereixen una
reflexió.
Les joventuts social istes varen
presentar una moció per mitigar
aquest drama social que pateixen
els nois i noies de casa nostra, com
és no tenir treball . Després
d’estudiar la moció i, respectant tot
el seu contingut, els vàrem proposar
afegir-hi dos punts: reclamar al
govern de l’estat que donés més
diners a la General itat per invertir
en aquest camp i la creació a nivel l
local d’un grup d’anàlisis i
seguiment d’aquest problema, amb
la participació de tots els partits i
grups socials i econòmics.
La resposta va ser que no.
Reclamar el pacte fiscal és estar a
favor de la independència de
Catalunya i l ’equip de govern anava
sobrat per resoldre el problema.
Vàrem votar en contra i ens hem
hagut de sentir que som uns fatxes,
que només defensem el capital,
insensibles a la situació dels joves.
El diàleg no va ser possible. No
anem bé.
En el darrer ple ordinari del mes de
setembre, vàrem presentar tres
mocions sobre problemes concrets
de Lliçà d’Amunt: la manca
d’aparcament pels vehicles en la
zona comercial dels voltants de
l’ajuntament, la brutícia dels carrers
i espais públics, i l ’estat gairebé
intransitable dels camins rurals,
alguns dels qual uneixen barris
força poblats. Demanàvem a l’equip
de govern plans concrets per
resoldre aquestes situacions i
poder, entre tots els grups polítics,
fer-ne el seguiment.
La resposta va ser votar-hi en
contra. Fins i tot, algun membre de
l’equip de govern es va molestar
perquè l’oposició plantejàvem
aquests temes. Ells ja ho tenen tot
planificat i aquests petits detal ls en
uns dies estaran resolts. No hagués
estat més intel•l igent intentar arribar
a acords amb l’oposició per trobar la
mil lor solució, en comptes de
menystenir la proposta de mala
manera? No anem bé.
L’equip de govern és autosuficient.
Les seves decisions poden ser
legals, però una altra cosa és que
siguin legítimes. Si us plau, actitud
constructiva de l’oposició, però més
diàleg per part de social istes i
populars, ja que del contrari no
anem bé.
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Per a la Comissió de Festes
el Nadal comença unes
quantes setmanes abans,
cap a mitjans d’octubre,
quan plantegem tot el que
necessitarem per a la
nostra participació a la Fira
de Nadal .
La col•laboració dels
comerços i entitats són
imprescindibles com a base
per poder pensar en noves
idees que ens ajudin a
mantenir la sorpresa i la
vostra atenció any rere any.
Encara són temps difíci ls
per a tots i és precisament
per això que encara tenen
més mèrit aquestes
col•laboracions desinteres-
sades en actes sol idaris
com aquest.
Aquest any doncs us
assegurem més sorpreses.
Les Paneres ja estan
començant a fer goig, el
nostre Tió Més Diverti t del
Món comença a agafar

Bon Nadal!
forma amb una important
mi l lora de les cues que es
formen i aquest any, com a
novetat, d iumenge al matí
farem algun tal ler pels nens
que es vulguin acostar a la
nostra paradeta.
Enguany, com l 'any passat,
també es demana que tots
els nens i nenes que vul-
guin entrar al tió portin al-
gun producte comestible:
ol i , pasta, arròs, l legums. . .
que es donarà al Banc d'A-
l iments.
Tot, amb l ’objectiu de fer
més forta el que ja podríem
dir que és una tradició a
Ll içà d’Amunt i que l ’any
passat ens va tornar a
permetre recol l ir més de
2.000 € destinats
íntegrament per a La
Marató de TV3.
La temàtica d’aquest any
també ens toca de prop:
Les “Malaties Neurodege-
neratives". L'Alzheimer,

l ’esclerosi múltiple, el
Parkinson. . . tot un seguit de
malalties relativament
noves però molt properes
que afecten de manera
important a persones
estimades i que tenen una
repercussió social molt
important en la vida diària
de molta gent.
Cal que tornem a fer un
esforç per a posar el nom
de Ll içà d’Amunt entre els
pobles que més col•laboren
amb aquesta Festa de la
Sol idaritat del poble català.
Si teniu dubtes podeu
posar-vos en contacte amb
nosaltres o fer-nos
qualsevol suggeriment al
blog
http://lacomissio.blogspot.com,
al correu
comissiollicamunt@gmail.com
o al Facebook de La Co-
missió.

Comissió de Festes

Bústia del lector

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

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col∙laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
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4a Fira d'Intercanvi i Venda
Les AV de Mas Bo i Can Lledó i
el Grup Els Masbolaos us
conviden a la 4ª Fira
d’Intercanvi i Venda de Mas Bo
i Can Lledó.
Estem a tocar de les festes
nadalenques i com d’altres
anys la Fira pretén ser un espai
lúdic d’intercanvi i relació veïnal
on podeu intercanviar i vendre
(a preus simbòlics) tot tipus
d’objectes que ja no necessiteu
i que encara estiguin en bon
estat, així abans de llançar-los
els podeu oferir als vostres
veïns/es.
Trobareu taules on
s’exposaran: joguines, roba,
llibres, objectes de decoració,
dvd’s, artesania, etc. Anima’t i
participa, t’esperem!
DIUMENGE 15 DE
DESEMBRE, de 9h a 14h, al
Parc de la Unió (Local Social
Mas Bo –Can Lledó)

Grup ”Los Masbolaos” i les AV
de Mas Bo i Can Lledó

A punt la nova temporada de
les caminades 2x2

El grup Caminades 2x2 de la
UEC del Vall del Tenes ja té la
programació de les sortides
previstes per aquesta
temporada 201 3/1 4, que seran
matinals o de tot un dia. Les
sortides sempre són des del
davant de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
En el cas de les matinals
sempre són el tercer diumenge
al matí de cada mes. Les
programades són: Collserola
(1 5 de desembre), Torre
Valentina de Platja d’Aro (1 9 de
gener); Les Gavarres, Fonteta i
Fitó (1 6 de febrer); Montnegre i
Corredor (1 6 de març); Castell
de la Popa (20 d’abril); el Taga
(1 8 de maig); Ruta per Caldes
(1 5 de juny) i el final de

temporada, cap de setmana
en algun refugi de Saboredo o
Josep Maria Blanc (1 9 i 20 de
juliol). Algunes d’aquestes
sortides es van programar la
temporada passada però el
mal temps va obligar a
postposar-les.
Per la seva part, les sortides
de tot un dia, es fan els
dissabtes i una cada trimestre.
Enguany seran: Montserrat
profunda (1 de febrer) i
Abraçar el Pedraforca (3 de
maig).
Seguiu-nos: Caminades 2x2 i
Facebook UEC Vall del Tenes.
Contacte:
uecvalltenes@gmail.com

UEC Vall del Tenes

Opinió

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.

Halloween 201 3 a Mas Bo

Els Masbolaos van fer "El passatge del terro" al barri de Mas Bo
el passat 31 d'octubre. Van ser unes 1 20 persones les que van
fer el recorregut del passatge. La nit va ser terrorífica i de 1 0 a 1 2
de la nit es quan més crits es van sentir al barri de Mas Bo. A la
sortida del recorregut la gent ens felicitava. Gràcies a tothom.

Els Masbolaos



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 5 al 31 de desembre
"Els Grimm a la Catalana".
5 lletres de cartró que compo-
nen la paraula "Grimm" decora-
ran la sala infantil de la
biblioteca.

Taller de Nadal (volunta-
riat)
Dilluns 2, 9 i 1 6 de desem-
bre
"Decorem el Nadal". Farem
unes boles decorades amb ro-
bes. A càrrec de la voluntària
Montse Ramírez. Adreçat a jo-
ves i adults.
Horari: de 1 7h a 1 9h
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a la biblioteca. Places limita-
des.

Niu de paraules
Dissabte 1 4 de desembre
"Dins del cor". Un conte dolç,
sobre l'amistat i la companyia. A
càrrec d'Ada Cusidó. Per a nens
i nenes de 0 a 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a la biblioteca a partir del 2
de desembre. Places limitades.

Taller creatiu
Dimarts 1 7 de desembre
"Postal de Nadal". Es farà una
postal en format pop-up per a
felicitar el Nadal. A càrrec de
Carme Romero i Agnès Navar-
ro. Per a nens i nenes a partir
de 4 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a la biblioteca a partir del 2
de desembre. Places limitades.

Cançons de Nadal: fum,
fum, fum
Dimecres 1 8 de desembre
Fum, fum, fum, Cantem per Na

dal. El cantant i compositor Toni
Giménez ens oferirà un repertori
de cançons de Nadal adreçat al
públic familiar.
Hora: 1 7.30h

Els Grimm a la catalana
Dijous 1 9 de desembre
Narracions sobre les adaptaci-
ons catalanes que s'han fet dels
contes dels Germans Grimm. A
càrrec de Tantàgora.
Hora: 1 7.30h

Club de lectura "Mater-
nitat i criança"
Divendres 20 de desembre
Amb el ll ibre Amar sin miedo a
malcriar: la mirada de la infanci
a, desde el respeto, el vínculo y
la empatía de Yolanda González
Vara. A càrrec de Creixem en
família. Adreçat a pares i mares
amb infants fins als 6 anys, a
educadors i a tota persona
interessada en la temàtica. La
lectura del l l ibre és opcional.
Hora: 1 7h
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a la biblioteca. Per al servei
de préstec interbibliotecari
caldrà abonar la quantitat d'1 ,5
euros.

Hora del conte
Divendres 20 de desembre
Quan el Nadal era un conte. A
càrrec de Sandra Rossi. Per a
nens i nenes a partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

Horari de la Biblioteca
durant les festes de Na-
dal
La biblioteca estarà tancada els
següents dies: 27 i 28 de
desembre, i 4 de gener.
Els dimarts 24 i 31 de desembre
la biblioteca obrirà en horari de
matí de 1 0h a 1 4h. Tarda tancat.

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.

Personalitza les teves
claus
Dilluns 2 de desembre

Debat sobre l'esclavitud
Penses que al segle XXI enca-
ra hi ha esclavitud? Vine i refle-
xiona sobre com acabar amb
aquesta injustícia.
Dimarts 3 de desembre

Taller de bombetes de
colors
Dimecres 4 de desembre

Taller d'ungles creatives
Dijous 5 de desembre

Taller fes el teu adorn
nadalenc amb Goma
Eva
Dilluns 9 de desembre

Taller de dolços nada-
lencs
Dimecres 11 de desembre

Fes la teva targeta na-
dalenca amb Goma Eva
Dijous 1 2 de desembre

Assessoria laboral
Divendres 1 3 i 20 de

desembre
Cal apuntar-se abans. És reco-
manable portar un pendrive a la
sessió.

Decorem el vidre del
Galliner
Diluns 1 6 de desembre

Crea el teu àlbum amb
Scrapbooking
Dimarts 1 7 de desembre

Taller d'aperitius nada-
lencs
Dimecres 1 8 de desembre

Taller de ninots de tela
personalitzats
Dijous 1 9 de desembre

Parc Infantil i Juvenil de
Nadal
Dies 28, 29 i 30 de desem-
bre

* Les activitats comencen a
les 1 7.30h, són gratuïtes i cal
inscripció prèvia

* Del 20 de desembre al 7 de
gener, l'Espai Jove El Galliner
estarà tancat.

Telèfons Agenda
Magarrufes
Espai de trobada entre famil iars
i infants de 0 a 3 anys.
Dimecres 4 de desembre
Horari: de 1 7:1 5 a 1 9h
Lloc: escola bressol municipal
Nova Espurna
Organitza: Ajuntament

Espectacle infantil
Diumenge 1 5 de desembre
"Els Bufaflaires" a càrrec de la
companyia La Botzina.
Hora: 1 2h
Lloc: ateneu l 'Al iança
Preu: nens fins a 2 anys, gra-
tuït; nens i socis, 3 euros; no

socis, 5 euros
Organitza: ateneu l 'Al iança

Massatges solidaris
Diumenge 1 5 de desembre
Horari: de 1 6 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Inscripcions: tel . 630 945 387

Sessió informativa del
programa subvencionat
"Joves per l'ocupació"
Dimarts 3 de desembre
Hora: 1 6.30h
Lloc: Institut La Vall del Tenes
Organitza: Servei d'Empresa i
Ocupació de la Vall del Tenes

Espai Jove El Galliner

Ajuntament
Exposició de fotografies
de Valentí Grau
Exposició de fotografies "Panorà-
miques de Canàries (Tenerife i La
Gomera)" del lliçanenc Valentí
Grau.
Desembre i gener
Lloc: Casal de la Gent Gran

Associació del Casal d'Avis:
Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dimecres
11 h Parc del Tenes

Ball de saló: Divendres 13,
20 i 27 de desembre 1 6.30h
Casal de la Gent Gran

Bingo Dissabtes 14, 21 i 28
de desembre 1 7h Casal de la
Gent Gran

Cafè-ball (música grava-
da) Darrer diumenge de
mes de 1 7 a 20h Casal de la
Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Assemblea extraordinària
i menjar i ball de Nadal
Diumenge 22 de desembre
Hora: 1 0.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Ordre del dia: lectura i aprovació
de l'acta anterior, pressupost 201 4,
nomenament de monitors, modifi-
cació estatutària i activitats.

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




