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Editorial
Per a la gran majoria de la gent, tot i que som conscients que som europeus,
Europa la veiem molt lluny, com una cosa que no va amb nosaltres, que no ens
incumbeix. Sentim parlar de la Comissió Europea, del Parlament Europeu, dels
“homes de negre”, de la trioka comunitària, etc., però no li donem la importància que
es mereix.

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

No ens equivoquem, no només ens uneix l’euro amb la resta de països que
conformen la Unió Europea; hem de saber que la gran majoria de decisions de pes
de política exterior, monetària, fiscal, industrial, agrícola, social, etc. es prenen a
Europa i, per això, és molt important participar en aquesta festa democràtica del 25
de maig, que són les eleccions Europees. Més enllà de l’opinió que tingui cadascun,
de si s’estan prenent decisions correctes o incorrectes a nivell d’europeu, el que
està clar és que és el nostre deure, i jo diria que també la nostra obligació, participar
activament en com volem que sigui l’Europa del futur, i això només ho podem fer
anant a votar. Per tant, us emplaço a sortir al carrer massivament i omplir les urnes
de vots, com si fossin unes eleccions estatals, autonòmiques o locals, perquè, no
ens equivoquem, més del 85% de les decisions que afecten els ciutadans es
prenen, de manera directa o indirecta, des de la Comunitat Europea.
I, a nivell de política local, explicar que l’equip de govern s’ha quedat en minoria,
perquè una regidora del PSC, per desavinences amb algunes de les línies polítiques
del partit a nivell de Catalunya, ha deixat el partit i s’ha afiliat a un altre i, per tant, ha
quedat com a “no adscrita”. Agrair-li la feina que ha fet fins ara i que hem compartit
durant aquest 7 anys i demanar-li, a ella i a la resta dels grups de l’oposició, la
mateixa maduresa, coherència i responsabilitat política que han demostrat fins ara.

Enquesta ciutadana
Ha assistit a algun espectacle del cicle Muda't?
La regidoria de Cultura va reprendre, a finals d'any, el Cicle Muda't,
d'espectacles escènics. Des de la seva estrena, s'han programat
diverses funcions. En la darrera enquesta ciutadana ens hem
interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques han assistir a
algun dels espectacles programats dins d'aquest cicle.
El resultat ha estat que, de les 27 persones que han participat a
l'enquesta, un 56% ha dit que si; un 33% ha respost que no; i un
11 % ha seleccionat l'opció No sap/No contesta.
*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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Com a conseqüència del cessament del govern de la regidora María
Marcos, l'Alcalde, Ignasi Simón, mitjançant un Decret d'Alcaldia, va
reorganitzar, el passat 8 de març, les competències municipals entre
els actuals regidors de l'equip de govern.

Regidors de l'actual Equip de govern

En el Decret d'Alcaldia es
revoca la delegació en
matèria de Medi Ambient
del regidor Josep Santiago,
així com la delegació en
matèria
de
Promoció
Econòmica del regidor
Albert Iglesias.
En segon lloc, es nomena
al regidor Juan Miguel

Valderrama com a segon
Tinent d'Alcalde amb noves
delegacions en matèria de
Noves
Tecnologies
i
Companyies de Serveis.
Finalment, s'efectua la
següent delegació de
competències, a banda de
les que ja disposaven, als
regidors següents:

- al regidor Jordi Juárez en
matèria d'Obres i Serveis
- a la regidora Maria
Eugènia Sanz en matèria
de Promoció Econòmica,
Comerç i Atenció al Ciutadà
- al regidor Albert Iglesias
en matèria de Comunicació
i Medi Ambient.

25 de maig: Eleccions al Parlament Europeu

María Marcos, cessada del
govern
L’Alcalde, Ignasi Simón, va
cessar, el passat 31 de
març, mitjançant un Decret
d’Alcaldia, la segona Tinent
d’Alcalde, María Marcos, i li
va revocar la funció de
substitució de l’Alcalde i les
delegacions al capdavant
de les regidories d’Obres i
Serveis, Comunicació i
Atenció al Ciutadà, a més
de cessar-la com a
membre de la Junta de
Govern Local i com a
representant
de
l’Ajuntament en diferents
organismes i institucions.
A meitat de març, María
Marcos, número 2 de la
llista del PSC de Lliçà
d’Amunt, segona tinent
d’alcalde i
secretària
d’organització local del
partit, anunciava que
s’havia donat de baixa com
a militant. Malgrat aquest
fet, no va deixar el càrrec
de regidora i es va
mantenir
al
govern

María Marcos

municipal.
Però,
les
darreres
notícies
aparescudes a la premsa,
a finals de març, en què
s’anunciava que María
Marcos havia constituït
l’agrupació
del
Partit
Socialista (PS) de Lliçà
d’Amunt, del qual Marcos
és
secretària
d’organització,
va
desencadenar que, el passat 31 de març, l’Alcalde,
Ignasi Simón, la cessés en
el càrrec i li traiés totes les
atribucions.

Les banderes de l'Ajuntament,
a mig pal per la mort d'Adolfo
Suárez

Recordem que aquestes eleccions tindran nous col·legis electorals al
nostre poble.
A Espanya es votarà el 25
de maig però cada Estat
membre atén a les seves
pròpies lleis electorals,
motiu pel qual aquesta data
no serà la mateixa en tots
els països. Això sí: tots
podran exercir el seu dret al
vot del 22 al 25 d'aquest
mes.
En el cas dels espanyols,
elegiran a 54 eurodiputats
-del total de 751 - del
Parlament Europeu. Els
resultats dels 28 Estats
s'anunciaran la nit del
diumenge 25.
Aquestes eleccions tindran
nous col·legis electorals al
nostre poble: el pavelló de

l'institut Lliçà, el gimnàs de
l'escola Rosa Oriol i el
gimnàs de l'escola Martí i
Pol.
Les adreces d'aquests
nous col·legis electorals i
els barris als quals correspon anar-hi a votar són els
següents:
• Pavelló de l'institut Lliçà
(avinguda dels Països Catalans, 26-50; nucli urbà):
Nucli urbà, Ballestà, Can
Peret Manent, El Pla, La

Cruïlla, Migdia, una part de
La Serra, Santa Justa, Can
Farell, Can Franquesa, Can
Merlès, Can Xicota, El Pinar, Les Oliveres, Pineda
Feu i Raval d'en Xicota.
• Gimnàs de l'escola Rosa
Oriol (carrer de Marina, 626; Ca l'Artigues; però,
l'entrada al gimnàs és pel
carrer de Matarranya): part
de La Serra, Ca l'Artigues,
Ca l'Esteper, Can Costa i
Pineda del Vallès.
• Gimnàs de l'escola Martí i
Pol (carrer de Can Roure,
2-1 0; Can Roure): Can
Lledó, Can Roure, Can Rovira, Can Salgot, Mas Bo,
Palaudalba i Palaudàries.

L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt va decretar tres
dies de dol oficial per la
mort de l'expresident del
Govern
central Adolfo
Suárez (que va exercir la

presidència entre 1 976 i
1 981 ), el passat 23 de
març, als 81 anys d'edat.
Durant aquests dies les
banderes del Consistori van
onejar a mig pal.

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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Estiu esportiu

S'apropa l'estiu i la regidoria d'Esports proposa activitats esportives, per a totes les edats, per no quedar-se a casa i
per poder passar-ho bé durant les vacances d'estiu. I, per tercer any consecutiu, manté preus i descomptes.

Activitats esportives per a nens i nenes
Les activitats esportives que
ha organitzat la Regidora
d'Esports per aquest estiu
adreçades als nens i nenes
tornen a ser molt diverses: tot
tipus d'esports, tallers varis,
treballs manuals, balls, jocs
tradicionals, activitats a l'aire
lliure, bany diari a la piscina,
BTT, patinatge... i es tornarà a
organitzar una nit inoblidable
que comptarà amb la visita
d'indis i vaquers. A més, com
l'any passat, es practicarà
l'anglès per tal d'aprofundir en
la conversa en aquest idioma
i per aprendre vocabulari relacionat amb les activitats esportives que es realitzin.
Totes aquestes activitats estan adaptades a l'edat dels
participants i compten amb
monitors i monitores formats.
Requisits: Per participar-hi
cal tenir una franja d'edat determinada, que va des de P3
fins a 2n d'ESO.
Dies: Les activitats esportives de
l'estiu 2014 començaran el 30 de
juny i acabaran l'1 d'agost.

Horari: L'horari és matinal,

de 9h a 1 3h.
Lloc: El lloc depèn de cada
activitat: Pavelló d'Esports,
Piscina Municipal, Camp de
Futbol o altres instal·lacions
municipals.
Serveis: Com sempre, hi
haurà servei d'acollida: de
8.30h a 9h al Pavelló d'Esports i de 1 3h a 1 3.30h a la
Piscina Municipal. També hi
haurà servei de menjador de
1 3h a 1 5h a l'escola Països
Catalans.
Preus: Seguint la línia de fa
dos anys, es mantenen preus
i descomptes. En el requadre
adjunt a la notícia podeu
veure els preus de les activitats i del servei de menjador
segons la durada (d'un mínim de dues setmanes a un
màxim de cinc setmanes). El
servei d'acollida és gratuït.
Descomptes: Els nens i nenes
empadronats a Lliçà d'Amunt
poden optar a descomptes.
També els podeu consultar en
el requadre adjunt.

Inscripcions: Les inscripci-

ons per participar a les activitats esportives de l'estiu
201 4 es poden formalitzar
del 5 al 23 de maig, de dilluns a divendres, de 8h a
1 3h i de 1 6.30h a 22h, al
Pavelló d'Esports. La inscripció ha d'anar a càrrec
d'una persona major d'edat
que sigui el titular del compte corrent on es domiciliarà
el pagament.
Documentació: La documentació que cal aportar a
l'hora de fer la inscripció és
la següent: fotocòpies de les
dades bancàries on aparegui el nom del titular de
compte corrent, del DNI del
titular del compte corrent i
de la targeta sanitària, i foto
actual del participant.
Si un cop feta la inscripció
s'ha de tramitar la baixa o
fer alguna modificació hi
haurà temps de fer-ho fins al
6 de juny, omplint el document de baixa o modificació
corresponent.

Preus (rebut domiciliat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a descomptes.
- S'aplicarà un 30% de descompte sobre el preu a les famílies nombroses o monoparentals i un
25% de descompte en la inscripció del segon fill o filla (aquest descompte s'aplicarà al germà
de menor edat) (aquests descomptes no són acumulables i la condició s'ha de documentar amb
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en vigor, o fotocòpia del llibre de
família o DNI del segon germà).
- Les famílies que no percebin cap tipus de prestació econòmica podran gaudir del Casal d'estiu gratuïtament (cal sol·licitar un certificat a la Regidoria de Serveis Socials).

Reunió informativa

Per a totes les persones inscrites hi haurà una reunió informativa el dijous 1 2 de juny, a les 1 8.30h,
a l'escola Sant Baldiri.

Dancing Camp
Si t’agrada ballar i tens
ganes de passar una bona
estona fent coreografies de
diferents modalitats de ball,
apunta’t al Dancing Camp i
aprendràs jazz, funky, hiphop, ball modern, entre
altres.
Requisits: Per participar-hi
cal tenir una franja d'edat determinada, que va des de 2n
de Primària fins a 2n d'ESO.

Dies: de dilluns a divendres,

des del 30/6 a l'11 /7
Horari: de 1 7h a 1 9h
Lloc: Pavelló d'Esports
Preu: 30€ (rebut domiciliat a
la vostra entitat bancària)

Informació i inscripcions:

del 5 al 23 de maig, al Pavelló
d’Esports, de dilluns a divendres, de 8h a 1 3h i de 1 6.30h
a
22h,
tel.
938607025. Places limitades.

Documentació: fotocòpies de

les dades bancàries on
aparegui el nom del titular del
compte i del DNI del titular del
compte, i targeta sanitària del
participant.
Si un cop feta la inscripció s'ha
de tramitar la baixa o fer alguna modificació hi haurà temps
de fer-ho fins al 6 de juny, omplint el document de baixa o
modificació corresponent.

Gimnàstica aquàtica per a
adults i gent gran
La regidoria d'Esports organitza gimnàstica aquàtica
per a adults i gent gran.
Dies: dilluns, dimecres i divendres, del 30 de juny al 30
de juliol.
Horari: L'horari de les classes d'adults serà de 9h a
9.50h i de les classes per a
la gent gran, de 1 0h a
1 0.50h.
Lloc: a la Piscina Municipal.
Preus: Aquesta activitat és
gratuïta per a les persones
abonades al gimnàs del Pavelló. Per a la resta, els
preus són els següents (rebut domiciliat a la vostra entitat bancària):
- Gimnàstica aquàtica per a
adults: 34,50 euros
- Gimnàstica aquàtica per a
gent gran: 34,50 euros i per
a persones de més de 60
anys empadronades a Lliçà
d'Amunt, 1 8 euros.

Inscripcions: Les places

són limitades i les incripcions s'han de formalitzar a
partir del 5 de maig i fins al
límit de places, de dilluns a
divendres, de 8h a 1 3h i de
1 6.30h a 22h, al Pavelló
d'Esports.
Documentació: La documentació que cal aportar a
l'hora de fer la inscripció és
la següent: fotocòpia de les
dades bancàries on aparegui el nom del titular de
compte corrent, fotocòpia
del DNI del titular del compte corrent, i fotocòpia de la
targeta sanitària del participant.
Si un cop feta la inscripció
s'ha de tramitar la baixa o
fer alguna modificació hi
haurà temps de fer-ho fins al
6 de juny, omplint el document de baixa o modificació
corresponent.

Abonaments per accedir a la
Piscina Municipal
Per accedir a la Piscina Municipal, s'ha de comprar una
entrada, i els preus varien
en funció de l'edat de l'usuari.
També existeix la possibiitat
de comprar un abonament,
amb el qual l'entrada surt
més econòmica. Hi ha diferents tipus d'abonament:
per a tota la temporada, per
al mes de juny, per als mesos de juliol i agost, o per
als caps de setmana i festius.
A més, els usuaris empadronats a Lliçà d'Amunt poden accedir a descomptes
si són membres de família
nombrosa o monoparental
(un membre abonat, 25%
de descompte, i dos o més
membres abonats, 50% de
descompte) o si pertanyen a
una mateixa unitat familiar
(dos o més membres abonats, 25% de descompte).

Aquests descomptes no són
acumulables i la condició
s'ha de documentar.
Els abonaments es poden
formalitzar a partir del 5 de
maig, de dilluns a divendres,
de 8h a 1 3h i de 1 6.30h a
22h, al Pavelló d'Esports, a
càrrec d'una persona major
d'edat que sigui el titular del
compte corrent on es domiciliarà el pagament. A partir
de la data d'obertura de la
piscina (pendent de concretar), els abonaments s'han
de formalitzar en aquesta
mateixa instal·lació. La documentació que cal aportar
és la següent: fotocòpies del
DNI de cada abonat/da.
Si un cop feta la inscripció
s'ha de tramitar la baixa o
fer alguna modificació hi
haurà temps de fer-ho fins
al 6 de juny, omplint el document de baixa o modificació corresponent.

Preus
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Casal d'estiu

La regidoria de Joventut i el Grup d'Esplai han organitzat el Casal
d'estiu, amb l'objectiu que els nens i nenes visquin al màxim les
vacances d'estiu.
Al Casal d’Estiu els nens i
nenes
podran
passar
jornades plenes d’activitats:
es farà una hora de piscina
diària, una excursió, una
descoberta del
poble,
tallers, gimcanes, jocs,
esports i, per als més grans,
també es dedicaran estones
a fer deures, amb l'objectiu
que juguin, es diverteixin,
aprenguin i es relacionin entre ells.
Requisits: Totes aquestes
activitats s’adapten a les diferents edats dels participants, ja que el casal
s'adreça a nens i nenes que
cursen de P3 fins a 2n
d’ESO.
Dies: El Casal d'estiu d'enguany començarà el 30 de
juny i finalitzarà l'1 d'agost.
Lloc: es farà a l’escola
Països Catalans.
Horari: L'horari és opcional.
Es pot triar entre matí i tarda
(de 8.30h a 1 6.30h) o

només matí (de 8.30h a
1 3h). A més, la durada pot
ser de 3, 4 o 5 setmanes.
Serveis: També s’ofereixen
els serveis de menjador (de
1 3h a 1 5h) i d’acollida
matinal (de 7.30h a 8.30h).
Preus i descomptes: Per
tal de facilitar l’accés al màxim de nens i nenes, els
preus són força assequibles
i s'ofereixen descomptes als
empadronats al municipi.
Podeu consultar els preus i
els descomptes en el requadre adjunt.
Inscripcions:
Les
inscripcions tindran lloc del
5 al 30 de maig, de dilluns a
divendres, de 9h a 1 4h, i
dilluns i dijous, de 1 6h a
1 9h, a Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament. Fora d’aquest període
no s’admetrà cap inscripció
ni cap modificació si no estan degudament justificades.
Documentació: La docu-

mentació que cal aportar és
la
següent:
fitxes
d’inscripció, sanitària i
autoritzacions emplenades;
fotografia de carnet de l’infant; fotocòpies de la targeta
sanitària i de la cartilla de
vacunes; i fotocòpia de la
llibreta on es passarà la
quota d’inscripció.
L’Ajuntament i el Grup
d’Esplai
col•laboren
estretament amb la finalitat
d’educar entorn la vessant
afectivo-social: educar en
valors, educar per la
igualtat, educar per la pau i
el conflicte i educar per
l’esperit crític, doncs són els
eixos principals que fan de
les activitats del Casal
d’Estiu quelcom més que
entreteniment,
en
fan
experiències
vitals,
d’enriquiment i creixement
personal,
d’adquisició
d’autonomia i consciència
democràtica.

Curs de salsa cubana
La regidoria d'Esports ha organitzat un curs de salsa
cubana per ensenyar a ballar aquest estil de ball que
barreja diferents balls afrollatins.
Dies: dimarts, de maig a juliol
Horari: de 21 h a 22.30h
Lloc: gimnàs del Pavelló
d'Esports
Preu: no abonats/des al
gimnàs: 45€/curs (rebut domiciliat a la vostra entitat
bancària); abonats/des al
gimnàs:
5€/mes (es

carregaran a la quota
mensual del gimnàs).

Informació i inscripcions:

Pavelló d’Esports, de dilluns
a divendres, de 8h a 1 3h i de
1 6.30h
a
22h,
tel.
938607025. Places limitades.
Documentació: fotocòpies
de les dades bancàries on
aparegui el nom del titular
del compte i del DNI del
titular del compte.
El curs es portarà a terme
sempre i quan hi hagi un
grup mínim de 8-1 0 parelles.

Festival de cloenda
d'activitats esportives
El festival de cloenda de les
activitats esportives infantils i
per a adults que es realitzen
al Pavelló d’Esports tindrà
lloc el diumenge 1 de juny a
les 1 2h al mateix pavelló.
Tots
els
esportistes

participants oferiran una
exhibició de les activitats
que han estat realitzant
durant la temporada 201 3-1 4
com jazz, dance styles, gim
jove, activitat física de gent
gran, etc.

Preus (rebut domiciliat a la vostra entitat bancària)

Descomptes

Els nens i nenes empadronats a Lliçà d'Amunt poden optar a descomptes en la quota de la part del casal de matí.
- S'aplicarà un 30% de descompte sobre el preu a les famílies nombroses o monoparentals i un 25% de
descompte en la inscripció del segon fill o filla (aquest descompte s'aplicarà al germà de menor edat)
(aquests descomptes no són acumulables i la condició s'ha de documentar amb fotocòpia del carnet de
família nombrosa o monoparental en vigor, o fotocòpia del llibre de família o DNI del segon germà).
- Les famílies que no percebin cap tipus de prestació econòmica podran gaudir del Casal d'estiu gratuïtament (cal sol·licitar un certificat a la Regidoria de Serveis Socials).

Reunió informativa

Es farà una reunió informativa per a pares i mares el dia 5 de maig, a les 20h, a la sala d'actes
de la Biblioteca Municipal Ca l'Oliveres. També hi haura una reunió el dia 25 de juny, a les 1 9h,
a l'escola Països Catalans, per a pares i mares dels nens i nenes inscrits, on es podrà conèixer
l'equip de monitors i monitores, la programació del Casal d'Estiu i resoldre dubtes.

Informació

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'OAC de l'Ajuntament i al web municipal www.llicamunt.cat.
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L'Ajuntament rep la visita del director
general de centres públics del
departament d'Ensenyament

Amb aquesta visita, Antoni Llobet va copsar, de primera mà, la dispersió
del municipi i va tractar, més directament, temes d’interès educatiu pel
poble.
L’Ajuntament va rebre la visita, el passat 24 de març, del
director general de centres
públics del departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya,
Antoni Llobet; del director dels
serveis territorials Maresme i
Vallès Oriental del departament d'Ensenyament, JosepVicent Garcia; i de l'inspector
de l'àrea geogràfica Vallès
Nord d'aquests serveis territorials, Àngel Crespo, els
quals es van reunir amb l'Alcalde, Ignasi Simón, acompanyat de la regidora
d'Educació, M. Eugènia Sanz,
i del 1 r tinent d'Alcalde, Josep
Santiago.
El primer punt que es va tractar va ser els primers resultats de les preincripcions
escolars. Un altre punt de la
reunió va ser el nou projecte
educatiu de fusió de les dues
escoles del centre urbà. Sobre aquesta qüestió, el
director general va informar
que ja s’havien començat a
crear comissions internes de
treball per dur-ho a terme.
La construcció del segon
institut va ser el següent punt
que es va tractar. Les
autoritats locals van insistir a
obtenir una resposta sobre el
futur de la construcció d'aquest equipament als terrenys
cedits per l'ajuntament a la
zona de Sant Valerià. Llobet
es va comprometre a estudiar
la possibilitat d'iniciar un estudi preliminar sobre la viabilitat constructiva del centre.
Per finalitzar la reunió,
l’Ajuntament va plantejar el
tema de la formació
professional. Sobre aquest
punt, el director general va
manifestar la voluntat del
Departament d'Ensenyament
de recolzar projectes que
busquin fórmules de treball
conjunt entre aquest departament i el d’Empresa i
Ocupació, amb la implicació i
la col·laboració de les empreses del territori. En aquest
sentit, va assenyalar altres
indrets del país on les
experiències
d'aquesta
modalitat dual de formació
professional han resultat tot
un èxit. En la mateixa línia,
l'Ajuntament va plantejar la
possibilitat
de
reobrir
projectes
treballats
anteriorment per presentarlos
al
Departament
d'Ensenyament i veure'n la
possible viabilitat.
Posteriorment a la reunió, es

Alumnes de 3r de Primària
visiten l'Ajuntament
L'alumnat de 3r de Primària
de l'escola Miquel Martí i Pol
(2 grups) i de l'escola Països
Catalans (1 grup) van visitar
l'Ajuntament, els passats 20 i
21 de març respectivament,
en el marc de l'activitat anomenada "Conèixer l'Ajuntament", que l'administració
local ofereix als centres escolars dins del PAE (Programa
d'Activitats Educatives).
Els objectius d'aquesta activitat són apropar l'Ajuntament
als nens i nenes d'aquesta
edat, conèixer el mecanisme
de funcionament de l'admi-

nistració local i prendre consciència de pertànyer a una
comunitat
La sessió té una part teòrica,
on es parla de l'edifici de l'Ajuntament, el municipi, la població,
l'escut,
els
equipaments, les eleccions,
l'alcaldia i les regidories, la
junta de govern i el ple municipal, els diferents departaments, tasques i personal, i
els mitjans de comunicació
municipals. I, hi ha una part
pràctica, on es visiten els
diferents departaments de
l'edifici de l'Ajuntament.

Moment de la reunió

3r de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol
Antoni Llobet signant el Llibre d'honor de l'Ajuntament

3r de Primària de l'escola Miquel Martí i Pol
Visita a l'institut Hipàtia d'Alexandria

va fer una visita a peu pel
centre urbà per veure, in situ,
on s'ubiquen les escoles de
Sant Baldiri i Països Catalans.
També es va visitar l'institut
Hipàtia d'Alexandria, on el
director i el cap d'estudis van
fer una visita guiada mostrant
als visitants les deficiències
de l'equipament. El director
general, veient directament
les mancances, va assolir el
compromís de millorar el
manteniment
de
les
instal·lacions.

La segona part del recorregut
es va realitzar en cotxe amb
un passeig lent per la zona de
Sant Valerià amb la finalitat
de veure els terrenys on està
prevista la ubicació del segon
institut i, finalment, es va
visitar l'àrea exterior de
l'escola Miquel Martí i Pol.
Amb aquest recorregut el
director general de centres
públics, Antoni Llobet, va
poder conèixer de primera mà
la realitat territorial del municipi.

3r de Primària de l'escola Països Catalans
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Preinscripcions insuficients per obrir la
línia de P3 a Sant Baldiri
Un cop finalitzat el període de preinscripcions escolars de cara al
curs vinent, hi ha hagut 1 08 sol·licituds de P3 i 1 40 de 1 r d'ESO.
L'avaluació dels resultats de
la preinscripció, així com la
definició de les línies de P3,
van ser l'objecte de la reunió
de la Comissió de Garanties
d'Admissió, del passat 31 de
març, entre representants
locals dels municipis de La
Vall del Tenes, entre els
quals hi havia la regidora
d'Educació de l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt, Ma.
Eugènia Sanz, i l'inspector
de l'àrea geografica Vallès
Nord dels serveis territorials
Maresme i Vallès Oriental
del departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Àngel Crespo.
En la zona del nucli urbà,
aquest any, l'escola Sant
Baldiri va tornar a obrir la
preinscripció de P3 amb una
oferta de 25 places, després
que el passat curs es

tanqués la línia existent.
Però, la demanda no ha
estat suficient per tornar a
obrir una línia de P3 el
proper curs, ja que només hi
ha hagut 7 preinscripcions.
Pel que fa a l'escola Països
Catalans, l'oferta inicial de
places de P3 era de 25 i
s'han preinscrit 39 alumnes;
per tant, en aquesta escola
s'obriran dues línies de P3
que absorbiran tota la
demanda del nucli urbà.
A l'escola Rosa Oriol,
ubicada al barri de Ca
l'Artigues, l'oferta de places
de P3 era de 50, com l'any
anterior, i s'han fet 30
preinscripcions.
Pel que fa a l'escola Miquel
Martí i Pol, situada al barri
de Palaudàries, es partia
d'una oferta inicial de 24
places, i s'han preinscrit 32

alumnes; tot i que la
demanda
ha
estat
sensiblement superior a
l'oferta, la previsió inicial,
segons el Departament
d'Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya, és
mantenir una única línia de
P3 en aquest centre.
Pel què fa als resultats de
l'Educació
Secundària
Obligatòria (ESO), l'Institut
Lliçà ofertava 1 07 places de
1 r d'ESO i s'han fet 1 04
preinscripcions.
L'institut
Hipàtia d'Alexandria partia
d'una oferta inicial de 50
places de 1 r d'ESO i s'han
preinscrits 36 alumnes.
La Comissió de Garanties
d'Admissió es va tornar a
reunir el 30 d'abril, un cop
feta,
el
22
d'abril,
l'assignació provisional de
l'alumnat.

Els alumnes de l'institut Hipàtia d'Alexandria
exposen maquetes a la biblioteca
Els alumnes de 2n i 3r
d’ESO de l’Institut Hipàtia
d’Alexandria, a les hores de
visual i plàstica, han
elaborat unes maquetes,
com a resultat d’un projecte
de creativitat i disseny, que
tenia com a objectiu
combinar els elements
estètics amb els funcionals.
En aquest sentit, els
alumnes han elaborat
maquetes que reprodueixen
llocs reals (com, per exemple, la zona de pàdel de l’Aliança i el camp de futbol),
espais urbans o rurals, i

robots personals que tenen
una funcionalitat concreta
com
la
il•luminació
d’aquests espais o el
moviment de peces.
Tota aquesta tasca s’ha dut
a terme a partir de
coneixements teòrics i
pràctics que s’han impartit
des de la matèria de visual i
plàstica amb coneixements
de tecnologia.
Per altra banda, aquests
treballs han estat associats
a altres matèries, com és el
cas d’història, física o la
llengua pel que fa a

El jardí al pati de l'escola:
un espai d'aprenentatge
Situada en un entorn
privilegiat, l’escola bressol
municipal Palaudàries dóna
una especial rellevància a
l’espai a l’aire lliure i a
l’entorn natural que l'envolta.
Des de l’escola, les mestres
treballem per oferir un espai
exterior pensat i dissenyat
per tal que els infants puguin
trobar-hi
diferents
possibilitats de joc i
descoberta. Pensem en el
pati de l’escola no només
com un lloc d’esbarjo sinó
com
un
espai
d’aprenentatge i d´intercanvi
d’experiències entre iguals i
educadores.
El joc és una eina que
permet desenvolupar les
capacitats bàsiques dels
infants que els permetrà
ajudar-los a superar-se,
reelaborar
experiències
viscudes,
interactuar
socialment i regular els seu
comportament d’acord amb
el joc en què participen
tenint en compte els altres
infants.

espai on els infants poden
viure plenament el contacte
amb la natura, en un espai
pensat
pedagògicament,
que ha escoltat les
necessitats dels infants per
poder-les afavorir. Els
permet descobrir tot el que
la natura és capaç
d’ensenyar-los.
El nostre jardí està
organitzat
en
zones
diferenciades. Però la
bellesa, la màgia del jardí,
es crea sobretot amb la
presència de les plantes.

És l'equipament viu. És per
això que amb l’arribada de la
primavera volem fomentar i
potenciar el respecte i cura
per la natura entre els més
petits plantant plantes a les
jardineres i creant el nostre
petit hortet amb tomàquets,
enciams i maduixes.
També
donarem
la
benvinguda a les orenetes i
ocells que venen a veure’ns
amb
unes
casetes
dissenyades i guarnides pels
més petits.

Quin jardí volem i per
què?
Escola Bressol Municipal
Entenem el jardí com un Palaudàries

l’expressió escrita.
Durant aquest mes, els
lliçanencs i lliçanenques podrem gaudir de l’exposició
d’aquestes maquetes, que
tindrà lloc a la Biblioteca Ca
l’Oliveres.

Publicitat
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Es presenta "Descobrim Lliçà d'Amunt",
un nou llibre sobre el poble

Més d'un centenar de persones es van reunir, el passat 29 de març a
l'Ateneu l'Aliança, per assistir a la presentació del llibre Descobrim
Lliçà d'Amunt. Espais naturals, espais urbans i patrimoni religiós,
escrit per l'entitat local Grup l'Abans i editat per l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt.

L'Alcalde de Lliçà d'Amunt,
Ignasi Simón, va ser
l'encarregat d'obrir l'acte i va
iniciar la intervenció agraint
la feina feta per l'entitat
Grup l'Abans i, en general,
la de tota la gent gran del
poble per plasmar el seu
coneixement del poble i
deixar el seu testimoni en
aquest llibre. L'alcalde va
reconèixer l'estima de
l'entitat pel municipi i els va
encoratjar
a
seguir
treballant per al poble i per
a la protecció del seu
patrimoni.
Per la seva part, l'historiador
i professor Lluís Galobart va
assenyalar que el Grup
l'Abans esdevé un exemple
a seguir per la seva
dedicació i el seu esforç en
deixar un testimoni escrit
sobre la vida del poble.
Galobart, en el seu discurs,
va parlar dels canvis que es
reflecteixen en el llibre a
nivell geogràfic, demogràfic
i històric.
En el seu torn de paraula, la
presidenta del Grup l'Abans,
Vicenta Sibat, va fer unes
pinzellades sobre les tres
vessants del llibre: els
espais naturals, els espais
urbans i el patrimoni
religiós. La seva intervenció
va desvetllar algunes dades
interessants amb l'objectiu
d'animar al públic a
descobrir el poble i les
seves curiositats a través de
les pàgines del llibre. Per

Aplec de Sant Valerià

El segon cap de setmana
després de la primera Pasqua o Pasqua Florida arriba
l'Aplec de Sant Valerià
(abans se celebrava el se gon diumenge després de
Pasqua i era un dels aplecs
més populars de la comarca).
Així doncs, l'Aplec de Sant
Valerià s'enguany se cele brarà el diumenge 11 de
maig, a l'ermita de Sant Va lerià i el seu entorn.
L'aplec començarà a les 1 2h
amb un petit concert a càrrec d'alumnes de l'Escola de
Música de la Vall del Tenes.
La missa en honor a Sant
Valerià tindrà lloc a les

1 2.30h. Tot seguit, el Cor
Claverià L'Aliança cantarà
caramelles. L'Aplec acabarà
amb un vermut popular.
L'ermita de Sant Valerià està
situada dins el recinte de
Can Coscó, situada a l'oest
del terme municipal. Uns
quants segles enrere, esta va situada unes feixes més
avall, però durant la guerra
contra Felip V, l'ermita va
quedar força malmesa i, per
protegir-la, es va traslladar
dins del recinte del mas
Coscó. Així, la nova construcció data de principi del
segle XVIII. Sant Valerià i
Santa Cecília presideixen
l'altar.

Presentació del llibre "Descobrim Lliçà d'Amunt"

Veredicte del II Concurs de
Punts de llibre

El Grup l'Abans amb l'Alcalde i el regidor de Cultura

finalitzar la seva intervenció,
Vicenta Sibat va agrair la
col·laboració de totes les
persones que han fet
possible que aquest llibre
sigui una realitat.
El regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va ser l'encarregat
de cloure l'acte. En el seu
discurs va reiterar el seu
agraïment per a totes les
persones que formen part
de l'entitat i va manifestar la
seva voluntat per continuar
lluitant i protegint el
patrimoni del poble, fent
al·lusió a l'Ermita de Santa
Justa i Santa Rufina. Per
finalitzar la seva intervenció,
el regidor va llegir uns
emotius versos de Pere
Quart recollits en el llibre.
Descobrim Lliçà d'Amunt.
Espais
naturals,
espais

urbans i patrimoni religiós,

tal i com el defineixen els
seus autors/res, és "un altre
llibre per descobrir, conèixer
el nostre poble, on hem
nascut, on vivim. Un llibre
senzill, on les fotografies i el
text s'uneixen per informarte i també per animar-te a
anar a veure aquell lloc,
aquell
barri,
aquella
església o ermita. Tant és
que comencis pel capítol
primer com per el final, el
nostre poble és tot això i
molt més!".
El llibre té un preu de venda
al públic de 1 5 euros i es
pot adquirir a La botiga
(davant de l'Ajuntament), al
Supermercat Condis del c.
d'Anselm Clavé, al Quiosc
de La Cruïlla i a la llibreria
La Gralla de Granollers.

Ca l'Oliveres, en un anàlisi de biblioteques
La biblioteca Ca l'Oliveres ha
estat escollida, juntament
amb 1 0 biblioteques més, per
participar en la realització
d'una anàlisi per valorar la
qualitat i sosteniblitat dels
equipaments
bibliotecaris.
Aquesta acció està integrada

en el Pla d'actuació 201 4 de
la Gerència de Serveis de
Biblioteques, de l'Àrea de
Presidència de la Diputació
de Barcelona, i n'és l'objectiu
37: Analitzar la qualitat i l'estat
de 1 0 edificis avaluant les
seves característiques: el

funcionament, els espais i
l'equipament.
La voluntat d'aquest objectiu
és conèixer el funcionament
real tant de l'edifici com del
servei, un cop transcorregut
el temps suficient com per ser
capaços d'avaluar-los.

Categoria 5-8 anys: Mar
Parés Mateo (8 anys)

Categoria 9-11 anys: Eva
Guerrero Robles (11 anys)

Categoria 1 2-1 7 anys i Categoria 1 8-30 anys: desertes
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Lluís Oliván, al Club de Lectura de la
biblioteca

11 de maig, Sant Ponç a la
biblioteca

La tertúlia del llibre Lo que hay en el fondo comptarà amb la participació de l'autor.

En motiu de la celebració de
la diada de Sant Ponç, patró
dels herbolaris, la Biblioteca
Ca l'Oliveres portarà a terme
un taller de cosmètica natural i el sorteig d'un lot de llibres de plantes remeires.

Lo que hay en el fondo,

l’última novel•la de l’escriptor
local
Lluís
Oliván,
guanyadora del
Premi
València 201 3 de Narrativa
en castellà, és el darrer llibre
llegit per als participants al
Club de Lectura que
organitza la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
El dimarts 1 3 de maig a les

1 8.30h es portarà a terme la
tertúlia del llibre i es comptarà
amb la participació de l’autor
comentant la seva obra. La
sessió és oberta a tothom.
En Lluís Oliván és un dels
escriptors més prolífics que
tenim al municipi. Ha obtingut
diversos premis de novel.la i
de conte, tant en llengua
catalana com castellana.
És autor de les següents
novel•les:
• El Taxidermista (Viena
edicions 1 995 - Premi Sant
Celoni)
• El Món Líquid (Publicacions
UAB 2006 - Premi Valldaura)
• El Guardián de las
Hogueras (Edaf 2006 Premio Ciudad de Getafe)
• Un Pare Possible (Columna
edicions 2007 - Premi Fiter i
Rossell)
• Has Marxat Sense Avisar
(Columna Edicions 201 0)
També ha publicat els reculls
de contes:

•
Parcel.les
Habitades
(Columna Edicions 2008)
• Títulos Robados (Algaida
Editores 2008 - Premio
Alfonso de Cossio de relatos)
I la novel•la infantil: El Castell
del Doctor Franchini (Cruïlla
201 2)
Totes aquestes obres es
poden trobar a l’àrea de
“Col•lecció local” de la
Biblioteca, a la planta 1 , i es
poden agafar en préstec.

Veredicte del I Concurs de Dibuix i Pintura
per a Joves i Adults

La guanyadora, Rosa Hernández i, a la dreta, dibuix guanyador

Taller "Cosmètica natural,
una qüestió de salut"
Dimarts 6 i 20 de maig

A càrrec de Bea Quintana. Cal
portar davantal.
Horari: de 1 7.30h a 20h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia al tel. 93 860 71 1 6 o a
b.llicam.co@diba.cat. Places
limitades.
El taller se centrarà en
conèixer quins productes
naturals podem utilitzar per
a la pell, aprendre quines
necessitats i cures necessita
cada tipus de pell, i
finalment
aprendre
a
preparar-se
alguns
cosmètics d'ús habitual
(mascaretes facials, tònic i
crema corporal).

Concurs de Sant Ponç
Del 5 al 24 de maig

Al vestíbul de la Biblioteca hi
haurà una selecció de plantes
medicinals. Tothom qui vingui
podrà olorar i identificar les
aromes, i qui les encerti participarà en el sorteig d’un lot de
llibres
sobre
plantes
medicinals.
A la Biblioteca es poden trobar
els següents llibres relacionats
amb el tema:
- Vallès Casanova, Josep M.:
L'hort urbà: plantes aromàti
ques; manual de cultiu de
plantes
medicinals
i
aromàtiques en balcons i
terrats.
- Bosch, Carme: Guia del
recol•lector: remeis i usos de
les nostres plantes i bolets.
- Pascual, Ramon: Guia de
plantes per a nois i noies.
- Navarro, Claudina: El Libro de
la cosmética natural: todo lo
que necesitas saber sobre la
cosmética natural y bio.

Instants musicals a la
biblioteca
Des del passat mes de
febrer els alumnes de
l’Escola de Música de la Vall
del Tenes col•laboren amb la
Biblioteca
oferint
els
“Instants musicals”. Una
petita audició musical d’una
durada d’uns 20 minuts que
té lloc a l’àrea de música i
imatge de la Biblioteca.
L’objectiu de l’activitat és
donar a conèixer aquest
espai, i el fons musical de la
biblioteca,
així
com
promocionar els joves
alumnes de l’Escola de
Música i fomentar la música

en un entorn cultural.
Fins ara hem tingut
l’oportunitat d’escoltar un
quartet de saxos i un duo de
guitarres, amb molt bona
acollida per part del públic
assistent.
Les properes audicions es
portaran a terme els
següents dies:
Dijous 8 de maig a les 1 9h:
Trio de flautes a càrrec d'Aina Altimira, Mar Reus i Mariona Lahosa.
Dimarts 1 3 de maig a les
1 8h: Violoncel a càrrec
d’Anna Carreras.

Publicitat
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Mango, protagonista del Dia de la
Cambra al Vallès Oriental

El director general de Mango, Enric Casi, va explicar la trajectòria de
l'empresa i la seva projecció de futur amb el projecte de centre
logístic que està realitzant a Lliçà d'Amunt.
El director general de
Mango, Enric Casi, va
explicar la trajectòria de
l'empresa, des dels seus
inicis fins a l'actualitat, en el
marc del Dia de la Cambra
del Vallès Oriental, que es va
celebrar el passat 26 de
març al Teatre Auditori de
Granollers, amb més de 300
assistents, entre els quals
l'Alcalde de Lliçà d'Amunt,
Ignasi Simón, i el regidor de
Promoció Econòmica, Albert
Iglesias. La conferència de
Casi, titulada "Mango, des
d'una PIME a una
multinacional", també va
incloure la projecció de futur
de l'empresa i, en aquest
sentit, va fer esment del
projecte de centre logístic
que l'empresa està realitzant
al nostre municipi i que
suposa un clar revulsiu
econòmic així com una
important dinamització de
l'oferta laboral. Segons Casi,
les claus de l'èxit de Mango
són la innovació, la
tecnologia i la logística
integral, i va anunciar una
facturació de 1 3 milions
d'euros el 201 3 i més de 300
milions d'inversió l'any 201 4.
El director general de Mango
va parlar de la primera fase
d'inversió a Lliçà d'Amunt de
1 00.000 metres quadrats.
En el decurs de la vetllada
també es va fer el
reconeixement, mitjançant el
lliurament dels Premis
Cambra, a aquells projectes
empresarials del territori que
han destacat en àmbits com
ara l'emprenedoria,
la
internacionalització,
la
innovació o la responsabilitat

Publicitat

Dia de la Cambra del Vallès Oriental (Foto: Toni Torrillas)

Control del mosquit tigre
El mosquit tigre és originari
del Sud-est-asiàtic. L'estiu
de 2004 es va detectar per
primera vegada a Catalunya. El període d'activitat del
mosquit tigre asiàtic a
Catalunya comprèn des del
mes de maig fins al mes de
novembre. El moment de
màxima
expansió
de
l'espècie es dóna el mes de
setembre.
La prevenció és el millor
mètode de control d'aquest
mosquit. El més important i
efectiu és evitar la posta
d'ous i el creixement de les
seves larves aquàtiques, i
eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer. L'aplicació d'insecticides sobre el
mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne
la plaga. Per això cal evitar
les acumulacions d'agua a
casa .

Podem evitar l'entrada del
mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres
que n'impedeixin el pas per
finestres, portes i altres
obertures.
Per evitar les picades és
recomanable que porteu
roba de màniga llarga i
pantalons llargs, (millor si
són de color clar), així com
mitjons.
Per curar les picades renteu
i desinfecteu bé la zona de
la picada. El tractament és
simptomàtic; en cas que
persisteixin les molèsties
consulteu el vostre metge.
Si opteu per utilitzar un repel·lent cal fer-lo servir
només a l'exterior i durant
el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d'ús, especialment el
nombre d'aplicacions diàries permeses.

Crida la civisme
La Policia Local i la secció local de Protecció Civil van localitzar, el passat 20 de març, restes de vehicles a la zona del
bosc de Can Dunyó. L'Ajuntament fa una crida al civisme
per potenciar la convivència i la conservació del municipi.

L'Alcalde amb el director general de Mango (Foto: Toni Torrillas)

social corporativa.
El Dia de la Cambra és l'acte
institucional més rellevant a
les delegacions de la
Cambra de Comerç de
Barcelona. Aquest acte té
com a eix central una

ponència a càrrec d'una
personalitat del món social i
econòmic sobre temàtiques
d'interès per als agents
econòmics de cada comarca, a banda del lliurament
dels Premis Cambra.
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Taller de relaxació
El ritme de vida actual ens
porta a viure amb nervis,
presses i estrès; així,
acabem portant el nostre
cos al límit i perdent el
control de la ment. Per ajudar-te a frenar aquest ritme
o simplement perquè et vols
cuidar i et vols regalar un
temps de benestar, el Pla
d’Igualtat de l’Ajuntament,
dins de la programació
entorn del Dia Internacional
de la Salut de les Dones, et
proposa, un any més, el

taller de relaxació, conduït
per Esther Menéndez,
psicòloga del PADI.
Aquest taller es realitzarà
als centres cívics de Ca
l’Artigues i Palaudàries, i
oferirà
les
tècniques
necessàries per aconseguir
una relaxació completa:
muscular, emocional i mental.
El taller està obert a totes
les persones empadronades
a Lliçà d’Amunt.
Per formalitzar la inscripció

cal que uns adreceu als
mateixos centres cívics.

Dies:

26 de maig
2, 9, 1 6 i 30 de juny
7 de juliol

Centre Cívic Ca l’Artigues:
Tel. 93.860.73.50
Hora: 1 0.30h – 11 .30h

Centre Cívic Palaudàries:
Tel. 93.864.60.1 0
Hora: 1 2h - 1 30h

Taller sobre prevenció de riscos en la gent
gran
L'Ajuntament organitza una
segona jornada del Taller
sobre prevenció de riscos
en la gent gran.
Aquest taller, adreçat a la
gent gran, també és interessant per a cuidadorsfamiliars i professionals implicats.

El taller tindrà lloc el dimarts
1 3 de maig, a les 1 7h, al
Casal de la Gent Gran, i
tornarà a comptar amb la
visita del Dr. Eduardo Rojas
de
la
Federació
d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya (FATEC),
que parlarà sobre la pre-

venció de la pèrdua de
dignitat. També es comptarà
amb la participació dels
Mossos d'Esquadra, que
ens donaran consells per
evitar estafes, i de la Policia
de Proximitat, que ens parlarà de com evitar el
robatori a casa i al carrer.

Agenda dels Centres Cívics
Tallers per a mares/pares i
fills

Automaquillatge per a adults "Com
protegir-se del sol"; Maquillatge de
Fantasia per a infants; Desfilada de
moda amb els participants als tallers
(infants i adults). A càrrec d'Aroa Bartrina d'"Aroa Modas".

Dilluns 5 de maig

Horari: de 17:30 a 20h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Associació de Comerci-

Xerrada "Com se sent un nen
amb TDAH?

Es parlarà sobre els infants que pateixen aquest transtorn. A càrrec de Mariona Camps, membre de l'Associació
TDAH Catalunya. Adreçada a pares i
mares, i educadors/es.

Dilluns 19 de maig

Hora: 19h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

ants, Empresaris i Professionals de
Lliçà d'Amunt

Taller de cuina: "Les conserves"

Adreçat a joves.

Horari: de 19.45h a 21.45h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Hora: 17.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Tarda jove sobre rodes (patins, patinets, bici, skate, etc.)

Hora: 17.30h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Adreçat a joves

Hora: 17.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Taller "Personalitza les teves claus"
Dijous 8 de maig

Divendres 16 de maig

Dimarts 20 de maig

Dijous 22 de maig

Divendres 23 de maig

Hora: 17.30h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Taller de tastos: "L'oli d'oliva"
Dijous 22 de maig

Horari: de 19.15h a 21.15h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Taller de cuina: "Què hi posem al tupper?"
Dimarts 27 de maig

Horari: de 19.45h a 21.45h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Taller de tastos: "Avui tinc
convidats: Iniciació al tast de
vins i maridatge"
Dijous 29 de maig

Hora: 19.15h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues
Organitza: Ajuntament

Xerrada: "L'ecomenstruació"

Dins dels actes per a la
celebració del Dia Internacional de la Salut de la Dona,
des de la Biblioteca Ca
l’Oliveres s’organitza una
xerrada
sobre
l’ecomenstruació.
En aquesta xerrada podrem
conèixer quines alternatives
hi ha per reconciliar-nos amb
la nostra menstruació,
normalitzant-la i tractant-la
com el que és: una part més
de la nostra condició
femenina. Es parlarà de la
importància de no exposarnos als químics i de com
familiaritzar-nos amb el
nostre cos. Es parlarà de la
menstruació entesa com un
acte femení i no com un tabú,
per viure-la amb naturalitat i
comoditat. Actualment trobem

facilitats,
informació
i
productes pensats per
respondre a les demandes de
les dones conscients i
respectuoses amb el seu cos
i amb el medi ambient.
La xerrada anirà a càrrec de
Gemma Guillamón, mare,
assessora
d’articles
d’ecomenstruació i des de
2007 realitzant tallers i
xerrades per tot Catalunya
La cita serà el dimarts 27 de
maig a les 1 9h a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca
l'Oliveres.

Col·laboració de l'Escola
d'Anglès amb la biblioteca
Des de l’any passat que
l’Escola
d’Anglès
del
municipi col•labora amb la
Biblioteca Ca l’Oliveres
portant a terme una hora del
conte en anglès una vegada
al trimestre. L’activitat va
adreçada a infants a partir de
4 anys amb l’objectiu que es
familiaritzin amb la llengua
anglesa mitjançant un acte
tan quotidià com la narració
d’un
conte.
Durant
l’explicació es van mostrant
les il•lustracions per tal que
l’infant pugui seguir-ne la
història.
En acabar el conte també
s’ofereix un petit taller on els
nens i nenes fan alguna
manualitat relacionada amb
la història que s’ha explicat.
La
pròxima
sessió
emmarcada dins del cicle
“Contes al vol” tindrà lloc el
divendres 30 de maig a les

1 7:30h i s’explicarà el conte
“Sharing a Shell”. L'argument
d'aquest conte diu així: “Un
cranc busca una closca on
refugiar-se, però totes estan
ocupades. Quan una gavina
està apunt de menjar-se’l,
troba una closca per amagars’hi. Llavors, una anemone li
demana per compartir-la i,
quan veu que l’anemone
allunya els peixos que se’l
volen menjar, accedeix a
compartir la closca. Més
endavant, també convida a
viure amb ells un cogombre
de mar. Però tots tres
creixen i la closca/casa se’ls
queda petitab“.
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Ple ordinari del 27 de març
1 .- Aprovació de l'acta anterior.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets d'Alcaldia emesos del
dia 1 4 de gener al 7 de març,
que van del número 4 al 1 63.
ERC va preguntar un dubte
sobre el decret 46 i CiU va dir
que tenia dubtes d'aquest i
altres decrets i que els havia
formulat en l'apartat de Preguntes. L'Alcalde, Ignasi
Simón, va contestar el dubte
d'ERC i va dir a CiU que respondria als altres dubtes en
l'apartat de Preguntes, però
va recordar que el lloc per
fer-ho eren les Comissions
Informatives.

3.- Donar compte dels informes d'Intervenció del
quart trimestre de 201 3.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va posposar el comentari per al punt següent.

4.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost
municipal de 201 3.

El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va destacar tres
punts:
- s'han equilibrat els comptes:
s'ha ingressat més del que
s'ha gastat, els ingressos ordinaris han estat més alts
que les despeses ordinàries, i
el resultat pressupostari
ajustat ha estat de prop de
2,5 milions d'euros.
- hi ha hagut una important
amortització de capital i el
rati legal de deute viu a finals
del 201 3 s'ha situat en el
63,5%; les previsions per al
tancament del 201 4 són del
46,8%.
- s'ha aconseguit un romanent de tresoreria de
2.283.398.
El regidor d'Hisenda va comentar que l'Ajuntament té
l'economia sanejada, que no
ha de patir per pagar sous i
proveïdors, i que es troba
amb un bon escenari, en un
punt envejable per altres municipis de la comarca.
ERC va exposar que hi faltava una modificació del pressupost de finals d'any que
incorporava romanent de tresoreria per finançar una despesa. Jordi Juárez va dir que
ho aclariria i, si era cert, s'incorporaria, però que aquest
fet no feia modificar els resultats generals.
ERC també va exposar que
el romanent positiu s'havia de
contextualitzar i, en aquest
sentit, va dir que l'ingrés per
la llicència de Mango havia
ajudat i que s'havia gastat

menys que mai en inversions.
El regidor d'Hisenda va contestar que en aquests moments calia ser prudents i no
tocava fer grans inversions, i
va recordar l'increment d'ajuts a les famílies i els plans
d'ocupació que s'han creat,
entre altres ajudes socials.
També va afegir que la situació econòmica actual ens dóna capacitat d'invertir.
CiU va retreure que els
diners de Mango hagin servit
per tapar forats i no per fer
una gran inversió.
L'Alcalde va contestar que
aquests diners havien arribat
fa poc i que encara no s'havien gastat, i va recordar que
anteriors entrades de diners
de Mango havien servit per
finançar inversions.
Per la seva banda, ICV-EUiA
va retreure que hi hagués un
romanent però coses pendents de fer com les peticions de manteniment del
municipi.

5.- Aprovació inicial de Modificació Pressupostària
per crèdit extraordinari.

El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressupost
de l'exercici 201 4 per crèdit
extraordinari a finançar amb
el romanent de tresoreria per
a finançament afectat, amb
una
quantitat
de
2.064.501 ,28 euros.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que aquests diners
anaven destinats a l'EMO.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

6.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini
201 4-201 7.

El Ple va aprovar els Marcs
pressupostaris pels exercicis
201 4-201 7, els quals compleixen amb els objectius
d'estabilitat pressupostària i
de deute públic.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que es tractava d'una previsió que demana l'estat espanyol per veure la
tendència econòmica de l'Ajuntament. Simón va dir que,
els proper anys, es vol mantenir l'equilibri entre ingressos i despeses, destinar
l'estalvi a inversions bàsiques, reduir més el dèficit i
arribar a no deure diners als
bancs.
CiU va dir que no es creia
que es pogués arribar a un
dèficit tan baix.
L'Alcalde va respondre que

els crèdits tenen vida i que
els terminis els marca el
banc.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

però que calia un reglament
nou per introduir diferents
casuïstiques: lloguer, compra-venda, terminis, persona
encarregada, drets funeraris,
concessions, administració,
etc.
UNANIMITAT

7.- Aprovació definitiva de
les Contribucions Especials del carrer Mossèn Cinto
Verdaguer.

1 0.- Compatibilitat per a
l'exercici d'una activitat
particular per part d'un treballador municipal.

El Ple va estimar una al·legació i va desestimar la resta, i va aprovar definitivament
la imposisició de Contribucions Especials per a les obres
del Projecte d'Urbanització
del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i Rec de sots aigües,
pel que fa al carrer Mossèn
Cinto Verdaguer.
L'Alcalde va aclarir que les
al·legacions desestimades
volien incloure l'ateneu l'Aliança.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

8.- Ratificació del Conveni
d'indemnització pel rescat
de la concessió del servei
de recollida d'escombraries.

El Ple va acordar ratificar el
conveni signat entre l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i l'empresa Servicios Semat SA
signat en data 31 de gener
de 201 4
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que si s'hagués
mantingut la concessió fins al
febrer de 201 5, s'hauria pagat més del que ha costat
ara la indemnització i que
l'Ajuntament n'ha sortit beneficiat. Simón va explicar que
s'havien pagat dos imports:
els diners acordats en la negociació (11 0.000 euros) i
part de l'amortització per la
maquinària, els contenidors,
etc. (285.000 euros).
ERC va demanar d'afegir-hi
una llista taxada dels acords,
la qual cosa es va acceptar.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

9.- Aprovació inicial del
Reglament del Cementiri
Municipal.

El Ple va aprovar inicialment
el Reglament del cementiri
municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que, fins ara, hi havia un reglament general i
l'ordenança de bon govern,

El Ple va acordar reconèixer
la compatibilitat de l'exercici
de la professió de mecànic
amb la d'operari de la Brigada Municipal amb un seguit
de condicions.
CiU va comentar la necessitat d'un reglament regulador i
l'Alcalde va contestar que
primer seria necessària la
valoració de llocs de treball.
UNANIMITAT

11 .- Moció contra la reforma de Salut sexual i reproductiva i d'interrupció
voluntària de l'embaràs.

El Ple va acordar demanar al
Govern de l'Estat la retirada
de la reforma de la Llei
Orgànica 2/201 0, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva, segons la moció
presentada per l'entitat local
Amunt Dones.
Els grups polítics van argumentar el seu posicionament
a favor de la moció menys el
PP que, argumentant que es
tractava d'un avantprojecte
en fase de discussió, va abstenir-se en la votació.
PSC_ A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

1 2.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 3.- Mocions.

ICV-EUiA va presentar una
moció que proposava organitzar de forma consensuada,
entre totes les forces polítiques representades en el
consistori, un debat ampli
sobre el ROM, per adequar-lo
a les circumstàncies actuals.
L'Alcalde s'hi va manifestar
en contra i va argumentar
que considerava vàlid el
ROM aprovat el 2004 i que
creia que, tot i que s'hi podien
introduir alguns temes, era
milllor fer-ho a l'inici de mandat i no pas al final.
Aquest punt es va aprovar
amb el vot de qualitat de l'Alcalde, ja que faltava un regidor del PP i hi va haver un
empat en els vots.
PSC_ EN CONTRA

PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
ICV-EUiA va presentar una
altra moció que proposava
que es reparessin els desperfectes i s'adoptessin les
mesures de seguretat corresponents, a l'edifici escolar
de l'institut Hipàtia d'Alexandria, en un termini no superior a un mes.
La regidora d'Educació,
Eugènia Sanz, va recordar
que el manteniment de l'edifici escolar és competència
del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament està ajudant a la direcció del centre a
reclamar que es compleixi.
La moció es va aprovar amb
un canvi de l'anunciat, afegint
"reclamar al Departament
d'Ensenyament".
UNANIMITAT
CiU va presentar un moció
que proposava manifestar el
suport i l'adhesió de l'ajuntament de Lliçà d'Amunt a totes
les institucions i entitats de
les comarques de l'Ebre que,
en els darrers temps, han
manifestat els seu rebuig al
Pla Hidrològic de la conca de
l'Ebre presentat pel Govern
espanyol del Partit Popular.
La moció es va aprovar amb
els vots en contra del PP que
va justificar el seu sentit del
vot fent referència a la coherència amb el partit.
PSC_ A FAVOR
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR

1 0.- Preguntes.

ICV-EUiA va formular preguntes sobre els locals comercials del mercat municipal
de Ca l'Artigues; la reparació
i millora d'aceres; la reordenació del trànsit al voltant de
Francesc Macià; i la rotonda
de Ca l'Esteper.
CiU va formular preguntes en
relació a la baixa del partit la
regidora María Marcos; la
circulació viària al barri de
Sant Baldiri; la planificació
escolar; l'acte del Roure del
Tricentenari; la Xarxa d'espais de recerca intensiva de
feina; els escacs a l'escola; la
pobresa energètica; i preguntes sobre diferents decrets d'alcaldia.
ERC va formular preguntes
sobre el concurs de subministrament de làmpades per a
l'enllumenat públic i sobre el
recurs contra la nova "Ley de
Racionalitzación y sostenibilidad de la Administración
Local".

> 13

Figueras fabricarà les cadires de la seu de
l'ONU a Nova York
L'empresa Figueras International Seating amb seu al
nostre municipi ha guanyat
el concurs públic per equipar l'assemblea general de
les Nacions Unides (ONU)
a Nova York, a través de la

seva filial Figueras USA.
L'empresa de Lliçà d'Amunt
aportarà mes d'un miler de
butaques per a diverses
estances de la seu central
de l'ONU com l'amfiteatre
de l'assemblea general i un

Mango accelera l'expansió
La premsa del passat 3
d'abril es feia ressò de l'expansió de l'empresa Mango, implantada en 64
països. La companyia
presidida per Isak Andic va
tancar el 201 3 amb uns

guanys de 1 20 milions
d'euros i preveu crear al
llarg d'aquest any 2.000
llocs de treball i invertir 300
milions d'euros en més
obertures i sistemes logístics. Les notícies també es-

seguit de sales de conferència; la butaca escollida
ha estat un seient de dimensions reduïdes i plegable que compleix la
normativa de seguretat de
l'ONU.

mentaven que la firma té en
construcció a Lliçà d'Amunt
el nou centre logístic, que
incorporarà tecnologia punta; una inversió de 200 milions d'euros i un total de
330.000 metres quadrats.

La PAH de la Vall del Tenes
La Plataforma d'Afectats
per les Hipoteques (PAH)
de la Vall del Tenes està
formada per una sèrie de
persones, reunides en sistema assembleari, per ajudar en la lluita de tots
aquells afectats per la hipoteca. Compta amb el suport de la PAH de
Granollers i està en contacte amb totes les PAH de
Catalunya i Espanya. Es
reuneixen cada dimecres, a
les 1 9h, al número 3 del
carrer Montparadís de Bigues i Riells. Aquesta pla-

taforma anima a tots els
afectats de la zona a
anar-hi i exposar-hi el cas
particular per assessorarlos en el tema jurídic,
acompanyar-los als bancs
per renegociar les hipoteques i, si és necessari,
que la dació en pagament
sigui la manera de lliurar a
aquestes persones del
deute. Treballen per aturar
els desnonaments i que
tots els afectats per les
execucions hipotecàries
siguin reallotjats en un habitatge digne.

La banda lliçanenca "Los
Hermanos Cubero", un grup
de música singular
Enrique i Roberto són Los
Germans Cubero, "un dels
projectes més singulars del
panorama musical nacional
actual", segon la premsa
especialitzada.
Procedents de Guadalajara,
barregen el country i el
bluegrass amb la música
tradicional de l'Alcarria.
El 201 0 van rebre el primer
premi Agapito Marazuela a
l'apartat "Nova creació del
folklore".
Quique i Roberto Cubero
van haver de canviar
Guadalajara per Lliçà
d'Amunt als 20 anys. Però
se'n van endur amb ells un
pòsit de tradició folklòrica de
l'Alcarria, que combinat amb
la devoció pel country nordamericà ha donat fruit a una
proposta curiosa. En diuen
bluegrass de l'Alcarria i és
un repertori de jotes,
seguidilles i altres tonades
castellanes
interpretades
des de l'actitud de dos
músics de Kentucky. Amb

'Hagamos algo de ruido',
van vaticinar el salt a un
circuit i un públic que els ha
permès tocar en festivals
com el BAM.
Els Germans Cubero van
presentar el seu nou disc
"Flor de canciones" el 201 3.
Tretze temes en total,
quatre d'ells tradicionals i la
resta de nova composició,
tocant alguns dels ritmes
castellans;
vals,
jota,
corregut, cant de romiatge,
pasdoble, masurca, romanç,
cercaviles, ronda i alguna
cançó. Autoeditat com
Registres Cordaineros i
gravat en l'estudi domèstic
de La Alcarria chica, a Lliçà
d'Amunt. En aquest disc han
realitzat tots els processos
ells mateixos: producció,
enregistrament,
mescla,
masterització i disseny
gràfic, comptant amb la col ·
laboració del seu germà
Ernesto en el dibuix i sua
germana Elena en el text de
la contraportada.

Contacte:

pahvalldeltenes@gmail.com
facebook.com/pah.valldeltenes
twitter.com/PAHValldelTenes
pahvalldeltenes.blogspot.com

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.

Mónica Ortega Garcia,
nascuda
l'11 de març de 201 4

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Trullols: 1 , 3 i 4 de maig
Portabella: 1 0 i 11 de maig
Valeta: 1 7 i 1 8 de maig
Esplugas: 24 i 25 de maig
Galceran: 31 de maig
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

Maig de 201 4
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Grups Municipals
Davant
les
imminents
eleccions europees del proper
mes de maig, l'agrupació dels
Socialistes de Catalunya a
Lliçà d'Amunt va celebrar un
acte el passat 21 de març amb
l'assistència de mes de 1 50
militants i simpatitzants, acte
que va comptar amb la
presència del nostre batlle i
primer secretari Ignasi Simón,
el diputat a Madrid Román
Ruíz i, com no, en Javi López,
guanyador de la nova aposta
del nostre partit a les primàries
celebrades el passat 8 de
febrer.
Ja ho deia el gran filòsof i
escriptor Miguel de Unamuno,
"el progrés consisteix en
renovar-se", després el poble
se la va fer seva: "renovar-se o
morir".
Una renovació que s'inicia a
les llistes d'aquestes europees
tant al PSC com al PSOE i que
ja des de fa un temps aposta
la nostra agrupació.
Sang nova i per primera
vegada un cap de llista únic
dels Socialistes Europeus,
Martin Schulz, una gran aposta
dels socialdemòcrates per
mirar de donar un gir de 1 80° a
les polítiques de l'austeritat,
antisocials, i posar fi a aquest
camí de continuades retallades
imposades pels populars
europeus i la seva màxima
representant, Àngela Merkel.
Des
de
el
PSC/PES
manifestem fermament que la
Unió Europea (UE) ha de
canviar, creiem en una Europa
que progressi, que protegeixi,
que funcioni, hem de lluitar per
una Europa forta, socialment
justa i democràtica, que
prioritzi la creació d'ocupació,
una economia productiva, el
sentiment de pertinença a
Europa i el respecte a les
persones.
El proper 25 de maig podràs
decidir per primera vegada qui
vols que dirigeixi Europa, qui
serà el pròxim president/a de
la UE i per això necessitem el
teu suport, la teva ajuda.
Manifest: http://www.europees201 4.cat

El próximo 25 de mayo tendrán
lugar las Elecciones Europeas.
En ellas, los ciudadanos
elegiremos a los 751 diputados al
Parlamento Europeo, que serán
los encargados de representar
nuestros intereses en Europa
durante los próximos cinco años.
Quizás pueda parecer que el
Parlamento Europeo queda muy
lejos de nuestras preocupaciones
cotidianas y que las decisiones
que allí se toman no tienen un
reflejo real en nuestras vidas. Es
muy posible que los vecinos de
Lliçà d’Amunt consideren más
importante el mantenimiento y
limpieza de nuestras calles, el
buen funcionamiento de los
transportes o la seguridad en las
urbanizaciones. Tienen razón, sin
duda, y para el Partido Popular
de Lliçà d’Amunt, la principal
prioridad es garantizar el buen
funcionamiento de los servicios
municipales,
el
desarrollo
económico de nuestro municipio y
el bienestar de nuestros vecinos.
Pero al mismo tiempo, estamos
convencidos de la gran
importancia de la próxima cita
electoral del 25 de mayo. Y nadie
mejor que el Partido Popular para
seguir defendiendo desde los
máximos órganos de gobierno
europeo los intereses de todos
los catalanes y todos los
españoles. Intereses que se
pueden
ver
seriamente
amenazados por las aspiraciones
separatistas de los que hoy
gobiernan en Catalunya, más
preocupados en promover un
referéndum ilegal que en hacer
caso de los problemas de los
catalanes.
La independencia atentaría
contra el progreso y el futuro de
Catalunya y solo nos traería
aislamiento económico y político,
en un momento en que
precisamente se requiere todo lo
contrario: una Catalunya más
fuerte y una España más decisiva
dentro de la Europa de las
oportunidades. Esperamos que el
próximo 25 de mayo los
ciudadanos vuelvan a confiar en
el Partido Popular. Sólo así será
posible una Catalunya más fuerte
que traiga prosperidad para los
catalanes y, por supuesto, para
nuestros vecinos de Lliçà
d’Amunt. Desde el Partido
Popular de Lliçà d’Amunt
seguimos trabajando para que así
sea, gracias a la confianza que
los votantes depositaron en
nosotros en las municipales del
2011 y que, esperamos, nos
renueven en las próximas citas
electorales.

L’ajuntament presenta resultats
econòmics del 201 3. Sembla que
aquest any ens hem d’alegrar
amb ells. És un any fantàstic, en
què l’ajuntament ha tingut uns resultats millors que en plena
eufòria econòmica. Resultats
positius, endeutament petit,
recaptació rècord, mínimes
despeses en serveis.
En l’argumentari consistorial no hi
ha lloc per a la reflexió. I sembla
clar que les coses no van prou
bé. Un ajuntament que, en plena
crisi econòmica, incrementa la
pressió fiscal a tots els
contribuents per IBI, clavegueram
i escombraries per valor de 1 ,2
milions des de 201 0. Un
ajuntament que, gràcies a Mango,
fa una recaptació rècord en
ingressos per impostos de la
construcció: 2 milions més que
l’any anterior. Un ajuntament que
rep més subvencions que mai,
fins a 700.000 més que l’any
anterior. Com pot mantenir
aquesta pressió fiscal directa
sobre les famílies i tenir
superàvit? Com pot fer un discurs
social si castiga d’aquesta
manera la gent?
Això si, després ens diu que ja
treballen en els serveis socials
per a la gent més necessitada.
L’ajuntament a penes gasta en
serveis socials. 8 de cada 1 0
euros que hi destina són
subvencions de Generalitat i
Diputació.
Els estalvis de l’ajuntament han
estat sobretot en inversions. Per
segon any, les inversions reals no
han arribat ni a 1 milió d’euros.
Això representa que no hi ha
hagut cap obra important, només
la compra de vehicles vells, la
liquidació de les inversions en
escombraries
i
algunes
reparacions de clavegueram.
I és aquí on el discurs de
l’ajuntament perd la coherència.
Com es pot estar content de tenir
superàvit quan s’ha estat repetint
que no hi ha diners per justificar
la paràlisi de les inversions? Com
es pot presumir de bona gestió
quan es maquillen resultats per
ingressos sobrevinguts?
El criteri de comptabilitat no és
suficient per valorar la gestió de
l’ajuntament. Els estalvis i els
resultats han de comportar
necessàriament millores en els
serveis o baixades en els
impostos. En un moment en què
totes les famílies han de passar
amb menys ingressos que abans,
l’ajuntament ha d’ajustar també el
seu pressupost i fer tot allò que
sigui possible, sense demanar
més esforços als ciutadans.

I, no passa res...
- La segona tinent d’alcalde de
l’ajuntament, que també era la
secretària d’organització del Partit
dels Socialistes de Lliçà d’Amunt,
s’ha donat de baixa i ha constituït
un nou partit. La causa: ser massa
tebis amb el procés sobiranista.
Vaja, que els socialistes que s’han
quedat, són poc espanyols!
- El dimecres 1 9 de març, es va
inaugurar la nova rotonda de Ca
l’Artigues i Ca l’Estaper. A les
fotografies oficials només hi
apareixen l’alcalde i el tinent
d’alcalde. Saben que en un matí
d’un dia entre setmana la
ciutadania no acostuma a disposar
de temps per anar a veure com les
dues primeres autoritats locals
tallen una cinta i anuncien noves
rotondes?
- Aquesta rotonda de Ca l’Artigues
i Ca l’Estaper s’ha construït en un
indret on no hi ha cap construcció
que dificultés el seu disseny ni les
seves mides i els terrenys ocupats
són municipals. Per tant, cap
obstacle en fer una rotonda segura
i àgil. Resultat: unes giragonses
estretes, mal traçades les entrades
i sortides, conducció incòmoda,...
Qui són els responsables?
- L’ajuntament necessita contractar
un dinamitzador/a juvenil. És
curiós l’horari: dimarts i dijous de
1 0 a 1 del matí, i de dimecres a
divendres de 4 a 8 de la tarda. Són
els horaris que els joves
acostumen a tenir lliure per
dedicar-se a activitats diferents de
l’estudi o el treball. Els vespres i
els caps de setmana els tenen tots
compromesos. No serà que
busquen un dinamitzador/a de
despatx?
- Fa unes setmanes que
l’ajuntament ha introduït canvis en
la circulació dels vehicles en els
carrers del barri de Sant Baldiri,
que afecten sobretot les escoles,
el pavelló i la pujada i baixada dels
barris de les urbanitzacions. Un
tema
delicat:
persones
descontentes, altres satisfetes,
uns molestos, altres enfadats,...
Tant difícil és fer una proposta
tècnica
solvent,
explicar-la
especialment a les persones més
afectades, consensuar-la i, si
convé, posar-la a votació popular?
Ara serà complicat trobar una
sortida que no comporti vencedors
i vençuts.
- El govern municipal fa bandera
que amb la gestió directa dels
serveis estalvia diners. Amb
l’enllumenat públic és possible:
molts dies hi ha trams dels carrers
que estan a les fosques i han de
córrer els operaris municipals a
solucionar el problema.

El Gobierno Municipal se queda
en minoría, desde un punto de
vista local tiene su importancia,
pero tenemos que dar tiempo al
tiempo, se han de mover las fichas
necesarias para que cada uno
esté en el lugar que le
corresponde, “según su ideología”.
Lo que esperamos ICV-EUiA es
Coherencia Política.
Ahora toca “las elecciones €uropeas”.
- La Europa que queremos es bien
diferente a la actual UE, las
decisiones que se toman en el
Parlamento Europeo son tan
negativamente que hemos de
intentar demostrar que “si se
puede”, que hay esperanza si
unimos
fuerza,
propuesta,
alternativa y acción frente a esta
UE neoliberal y austericida y frente
a la política dictatorial de la Troika.
Tenemos que cambiar la situación
hacia,
- Una Europa Social: por la Europa
del trabajo, de los derechos
sociales, bienes y servicios
públicos. Por unas condiciones
laborales y sociales comunes, que
aseguren el trabajo digno y la no
competencia a la baja entre los
trabajadores y trabajadoras de los
estados miembros. Por una
economía europea al servicio de
las personas, pongamos los
recursos a favor de las políticas
sociales, no de los bancos. No debemos, no paguemos: por un
cambio en el BCE que evite la
especulación de los mercados.
- Una Europa Democrática: Un
proceso
constituyente
que
establezca unas nuevas bases
políticas de la Unión, con
instituciones democráticas al
servicio de la ciudadanía, que
defienda y amplíe los derechos y
libertades, que garantice el
derecho de las mujeres, que se
enfrente al racismo, la xenofobia,
etc., y que combata el discurso y
las propuestas de la extrema
derecha.
- Una Europa de los Pueblos: Se
ha de reconocer el ejercicio del
derecho a la autodeterminación en
la UE, donde la República
Catalana
pueda
expresar
libremente, su voluntad de
federarse con otros pueblos del
Estado español o Europeo. En el
marco europeo defendemos
también
alianzas
entre
federalistas, soberanistas e
independentistas.
- Una Europa por la Paz y Solidaria: No a la OTAN ni a la guerra
como medio para resolver
conflictos. Por un cambio de las
políticas migratorias de la UE. Una
Europa solidaria con otros pueblos
que luchan por su libertad, y que
promueva el multilateralismo en
condiciones de igualdad como
forma de relación entre pueblos.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies
laborables del mes anterior a la publicació, en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors
indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o
extractarles quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el
contingut de les opinions signades.
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Entitats

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

2a Prova Copa Catalana Internacional-Corró
d'Amunt
El diumenge 23 de març
varem disputar la 2a Prova,
un gran cap de setmana, ja
que va permetre a l'equip
instal.larse en la 5a posició
per equips del Campionat i
podem mirar encara més endavant. L'objectiu d’estar en
el TOP-5 l’estem assolint i,
per què no, ens agradaria
poder lluitar per coses més
importants.
Els resultats varen ésser els
següents :
Sara Gay:
Júnior Fem.
1 ª Posc.
Carlos Artigas:
Cadet
1 5ª Posc.
Ricard Rodríguez:
Cadet
1 8ª posc.
Marc Abellán:
Júnior
1 0ª Posc
Aleix Plancheria:
Júnior
21 ª Posc.
Joan Iglesies:

Master 40
1 4ª Posc.
Francesc Padró:
Master 40
28ª Posc.
Josep Franco:
Master 30
34ª Posc.
Carles Cabrera:
Master 30
48ª Posc.
Narcis Lopes:
Sub-23
9ª Posc.
Eva Bachs:
Elite Fem.
11 ª
Albert Soley:
Elite
27ª Posc.
Ivan Segarra:
Elite
42ª Posc.
Classificació per Equips:
5ª Posició!
En resum, molt contents per
poder assolir una 5ª posició
per Equips. Hem de comptar
que hi ha grans equips per
darrera nostre, però també
sabem que molts dels
nostres corredors encara
poden millorar els seus

5a Fira d'Intercanvi i Venda

L’ A.VV de Mas Bo i el Grup
Els Masbolaos us conviden
a la 5ª Fira d’Intercanvi i
venda de Mas Bo i Can
Lledó.
En aquests temps difícils
que ens toca viure, la Fira
pretén ser un espai lúdic
d’intercanvi i relació veïnal
on podeu intercanviar i
vendre (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 b
Ara que ja toquem la
primavera....
Anima’t
i
participa,
t’esperem!

resultats.
Felicitar tots els integrants
pels resultats obtinguts i, un
cop més, de manera especial, a Sara Gay per haver
aconseguit una victòria que
estem segurs que no serà la
única!, i a la resta animar-los
a seguir entrenant per seguir
evolucionant!
Agraim a TUBING FOOD,
MASSI, VALKIRIA, EBC,
INVERSE, NUTRISPORT,
SPIUK, ZERO FLATS,
SQUIRT,
OXD
i
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ
D’AMUNT el seu suport i
esforç per aconseguir tirar
endavant aquest projecte!
Seguidamet toca Open
d’Espanya a Jerez el 6 d’abril!
Molta sort!
TBikes

DIUMENGE 11 DE MAIG
Horari: de 9:00h a 1 4:00h
Lloc: Parc de la Unió (Local
Social Mas Bo – Can Lledó)
Barris: Mas Bo- Can Lledó
Organitza:
Grup
”Los
Masbolaos” i A.VV de Mas
Bo
Grup "Los Masbolaos" i A.
de Veïns de Mas Bo

Jornada de portes obertes de la Colla de
Gegants
Enguany la Colla de Gegants
celebra el 30è aniversari.
Per la Festa Major de 1 985
uns quants lliçanencs, amb
molt d'entusiasme i pocs
mitjans, varen crear els
nostres primers Gegants,
el Baldiri i la Quitèria,
acompanyats
pels
capgrossos. L'any 1 992
s’incorporen el Julià i la
Montserrat i , des d'aleshores, són els encarregats de

representar-nos arreu dels
Països Catalans, amb el
gegantó Xavi Calamar, que
es va incorporar l'any 1 995.
El Baldiri i la Quitèria es
reserven per la nostra Festa
Major.
Amb motiu del 30è aniversari
estem
preparant
un
programa especial d'actes,
però més enllà de la
celebració volem que tothom
conegui la Colla de Gegants.

És per això que us hi
esperem: podreu provar els
gegants,
conèixer
als
músics, comentar, mirar,
preguntar... I acabarem amb
un picapica tots plegats!
Us hi esperem !
DISSABTE 1 0 DE MAIG, DE
11 H A 1 3H, AL LOCAL, C.
BARCELONA; AL PATI DE
L'ESCOLA DE MÚSICA!
Colla de Gegants

Informaciones del club
Shorin-Ryu
Campeonato de Cataluña
El 29 de marzo del 201 4 se
celebró en Montcada i Reixac
el Campeonato de Cataluña
organizado por la Federación
Catalana de Karate.
El resultado de los
competidores del club ShorinRyu karate de Lliçà d’Amunt
fué el siguiente:

• cadete femenino -55 kg
3º clas.: Judit Rando
• cadete masculino -70 kg
3º clas.: Alex Redondo
• senior femenino – 65 kg
3º clas.: Noemí Rodríguez
• senior femenino + 65 kg.
subcampeona: Angela Gutiérrez

Campeonato de Cataluña
Katas Kyokushinkai i Fk
Resultados de nuestros
competidores/as del club
Shorin-Ryu:
En la categoria senior mixto:
• subcampeona:
Noemí
Rodríguez
En la categoria cadete

masculino:
• campeón: Roger Vara
• subcampeón: Alex Redondo
En la categoria infantil:
• campeona: Sara Vallet
• 3ª clasificada: Judit Rando
Felicidades!

Valencia 201 4
Kumite:
Alevín 8-9 años masculino
- Campeón: Alex Ruiz
Alevín 8-9 años femenino
- Campeona: Aroa Tejada
- 3ª clas.: Paula Ruiz
Infantil 1 2-1 3 años masculino
- Campeón: Adam Medrano
Infantil 1 2-1 3 años femenino
- Campeona: Judit Rando

Kata:
Alevín 8-9 años mixto
- Campeona: Núria Pérez
- Subcampeón: Marc López
- 3ª clas.: Alba Mataró
Infantil 1 2-1 3 años mixto
- Subcampeona: Sara Vallet
- 3º clas.: Adam Medrano
Cadete 1 4-1 5 años masculino
- 3º clas.: Alex Redondo

Club Shorin Ryu

Vine! Caminant coneixerem
Lliçà
Una nova primavera està
omplint els camps de tots
els colors del verd i ens
convida una vegada més a
posar-nos en camí per
conèixer un altre espai de
Lliçà.
Si ens voleu acompanyar,
ens trobarem a la Biblioteca,
i per l'antic camí de Ca
l'Oliveres ens acostarem a
la riera i anirem pujant cap a
la resclosa de Can Roca
Vell, la mina de Can Felip,
pont de Santa Justa, fins la
resclosa on comença el rec
de Sotsaigües, els platans
de Can Feu.

Com hem fet en les altres
sortides, de tant en tant,
gent gran del poble ens
aniràn parlant dels camps,
collites, recs i cases que
anirem trobant.
Recordeu que és una
sortida de 1 0 a 1 2 del
migdia perquè tinguem
temps d'anar al mercat i de
fer el dinar.
Serà el diumenge 1 8 de
maig.
Us esperem i parleu-ne amb
la gent que sabeu que vol
conèixer el poble.
Grup l'Abans

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Casal de la Gent Gran

Agenda
Exposició de les obres del I
Concurs de Dibuix i Pintura
per a Joves i Adults

Hora: 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament

Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament

Taga.

Fins el 3 de maig

Exposició de les obres del II
Concurs de Punts de Llibre

Caminada matinal

Diumenge 18 de maig
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: aparcament del costat

Fins el 3 de maig

de l'Ajuntament
Organitza: UEC Vall del Tenes

93 843 57 25

Exposició "La nostra col·lecció secreta"

Diumenge 18 de maig

93 841 46 52

Horari: dimarts, dijous i divendres, de 18

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
CEIP Sant Baldiri
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

Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament

Fins el 31 de maig

a 20h, i dissabtes, d'1 1 a 13.30h
Lloc: Espai Garum Secret (Anselm
Clavé, 6)
Organitza: Espai Garum

Taller de pintar roba
Dimecres

Horari: de 10h a 12h o de 16h a 18h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner
Informació i inscripcions: 93 841 71

Escola Bressol Municipal
Palaudàries

23 (Montse)
Preu: sòcies, 3 euros; no socis/es, 10
euros
Organitza: Associació Amunt Dones

Escola de Música La Vall del
Tenes

Espai de trobada entre familiars i infants
de 0 a 3 anys.

93 841 53 31

93 864 59 54

93 841 48 86

Espai Jove El Galliner

Magarrufes

Dimecres 7 de maig

Esplai

Horari: de 17:15 a 19h
Lloc: escola bressol municipal Nova Es-

Farmàcia Esplugas

Organitza: Ajuntament

93 860 72 27

93 841 56 95
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

purna

Espectacle "Ménage à trois"
Acàrrec del grup de teatre Filagarsa.

Dissabte 10 de maig

Hora: 22.30h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: socis i altres descomptes, 8 euros;

no socis, 10 euros; infants i joves fins a
16 anys, 6 euros
Venta d'entrades anticipades: oficina i
per Internet a www.espaia.cat
Organitza: Ateneu l'Aliança

INS Hipàtia d'Alexandria II

Caramelles de Pasqua

Jutjat de Pau

Hora: a partir de les 9.30h
Llocs: Joan Vilageliu, El Molinet, Can

93 841 62 1 6
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

Diumenge 11 de maig

Joan Pou, Can Masclans, Can Parellada, Can Salvi i Ermita de Sant Valerià
(12.45h)
Organitza: Associació Cor Claverià L'Aliança

10è Concurs fotogràfic Memorial Joan Soley
Dissabte 17 de maig

Veredicte, lliurament de premis i obertura
de l'exposició.

Vine! Caminant coneixerem
Lliçà
Hora de sortida: 10h
Lloc de sortida: biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Grup l'Abans

Espectacle infantil "Pinotxo"
Acàrrec de la companyia Dreams.

Diumenge 18 de maig

Hora: 12h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: infants fins a 12 anys i socis, 3 euros; majors de 12 anys i no socis, 5 euros
Venta d'entrades: a taquilla
Organitza: Ateneu l'Aliança

Espectacle "Actea Canta Beatles"
Acàrrec del cor femeníActea.

Diumenge 25 de maig

Hora: 18h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: socis i altres descomptes, 8 euros;

no socis, 10 euros; infants i joves fins a
16 anys, 6 euros
Venta d'entrades anticipades: oficina i
per Internet a www.espaia.cat
Organitza: Ateneu l'Aliança

Tapping: Autogestiona la teva
salut
Dissabte 31 de maig

Horari: d'1 1h a 13h
Lloc: sala d'actes de la biblioteca
Informació i inscripcions: 670213144
Preu: sòcies, gratuït; no socis/es, 5 euros
Organitza: Associació Amunt Dones

1r Trail Nocturn L'Aliança Lliçà
d'Amunt

93 841 44 29

Espai Jove El Galliner

l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25

Taller de polseres i trenes de
fil

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l’OAc de

Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports

Dilluns 5 de maig

Decora la teva habitació amb
Goma Eva
Dimarts 6 de maig

93 860 70 25

Taller de gorres

93 860 70 80

Tarda de cine

Policia Local
Protecció Civil
93 841 65 41

Dijous 15 de maig

93 841 91 69

Dilluns 19 de maig

Recollida de trastam a domicili
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

Taller de Smoothies (batuts)
Torneig de Play Station III
Dilluns 20 de maig

Renovacions, baixes i altes.

Del 5 al 25 de maig

Horari: d illuns de 1 6h a 20h i de di-

marts a divendres de 9.30h a 1 3.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran (les baixes o renovacions es poden fer per
telèfon: 93 841 61 55)
Documentació: Fotocòpies dels DNI i
la quantitat de percepció de les pensions dels interessats per poder gestionar l'alta de la solicitud de l'Imserso.

Programa de Termalisme
(temporada des setembre a
desembre)
Sol·licituds.

Fins al 16 de maig

Associació del Casal d'Avis:
Viatge al Valle del Jerte i Extremadura Monumental amb
AVE
De l'11 al 15 de maig

Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran

Preu: 498 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Sortida a la Granja de la Fageda d'en Jordà i dinar a la
Font del Grèvol
Dissabte 17 de maig

Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran

Preu: 44 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Viatge cultural i gastronòmic a La Rioja i La Rioja
Alavesa
Del 4 al 8 d'agost

Hora de sortida: 8h
Lloc sortida: Casal de la Gent Gran
Preu: 585 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dimecres 11 h
Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres 2, 9,
16, 23 i 30 de maig 1 6.30h Casal
de la Gent Gran

Bingo: Dissabtes 3, 10, 17, 24 i

31 de maig 1 7h Casal de la Gent
Gran

Cafè-ball (música gravada):

Darrer diumenge de mes de 1 7 a
20h Casal de la Gent Gran

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Excursió a Temps de Flors
(Girona)
Diumenge 18 de maig

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
Ball: Diumenge 11 de maig (segon diumenge de mes)

Biblioteca Ca l'Oliveres

(alta) VEU Taller de lectura Niu de paraules

Hora de sortida: 21.30h
Lloc de sortida: plaça de Catalunya
Preu: socis, 10 euros; no socis, 12 eu-

A càrrec de Judit Ortiz. Adreçat a joves
a partir de 1 4 anys i adults.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Places limitades.

Dissabte 14 de juny
ros)

Inscripcions:

http://www.lalianca.cat/trail/inscripcions-2/ Cal xip groc, si no se'n
té, s'ha de demanar de lloguer en el moment de fer la inscripció (preu: 2 euros) i
retornar-lo al final de la cursa. Pagament
amb targeta de crèdit.
Organitza: Ateneu l'Aliança

en veu alta

Dimecres 7, 14, 21 i 28 de maig

Dissabte 17 de maig

"Contes per fer-se gran". A càrrec de
Núria Alonso. Per a nens i nenes de 0 a
3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Sant Ponç: Taller "Cosmètica Taller creatiu
20 de maig
natural, una qüestió de salut" Dimarts
Farem un àlbum de fotos amb la tècnica
Dimarts 6 o 20 de maig

A càrrec de Bea Quintana. Cal portar
davantal. Adreçat a adults.
Horari: de 1 7.30h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Places limitades.

scrapbooking. A càrrec de Carme Romero i Agnès Navarro. Per a nens i nenes a partir de 4 anys i joves.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a
partir del 5 de maig. Places limitades.

Dijous 8 de maig

Acte emmarcat en el Dia de la Salut de
la Dona. A càrrec de Gemma Guillamón.
Hora: 1 9h

"Deixa'm llegir!" Club de lec- Xerrada: "L'Ecomenstruació"
tura per a joves
Dimarts 27 de maig
Hora: 18h
Inscripcions: el mateix dia, fins a les
18h

Decorem la vidriera de l'Espai Jove
Dilluns 26 de maig

Assessoria laboral

Divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de
maig

Dilluns 12 de maig

Ajuntament:
Imserso

Cursa nocturna (Lluna plena el 13 de
juny). Recorregut: 11,3 km, dels quals
14% urbà i 86% rural i de bosc.

93 841 77 70

Local Social Can Xicota

Activitats per a la gent gran

És recomanable portar un pendrive a
la sessió.

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

Organitza: Ajuntament

Amb el llibre Els jocs de la fam de Suzanne Collins. A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli.
Hora: 1 8h

Instants musicals

Dimarts 8 i dimarts 13 de maig

Petita audició musical d'una durada de
vint minuts. A càrrec d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall del Tenes.
Hora: 1 8h

Club de lectura

Dimarts 13 de maig

Amb el llibre Lo que hay en el fondo de
Lluís Oliván. Es comptarà amb la visita
de l'autor.
Hora: 1 8.30h

Contes al vol

Divendres 30 de maig

Hora del conte en anglès + Manualitat.
"Sharing a Shell". A càrrec de l'Escola
d'Anglès. Adreçat a nens i nenes a partir
de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

Concurs de Sant Ponç
Durant el mes de maig

Al vestíbul de la Biblioteca trobaràs una
selecció de plantes medicinals. Vine,
olora i identifica! Participaràs al sorteig
d'un lot de llibres de plantes remeieres.

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.

