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Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

De nou, ja tenim el setembre aquí, que a més d’anunciar-nos la fi del bon temps i l’inici de
la caiguda de les fulles, també és un mes que ens anuncia la tornada a la feina, la tornada
a l’escola, a les activitats extraescolars, als cursos i tallers per a la gent gran i no tan gran.
Podríem dir que és el mes que ens torna al dia a dia, però a Lliçà d’Amunt, al nostre
poble, això no és del tot cert, perquè és un dels mesos on hi ha més activitats
programades i de gran calat, i on allarguem unes setmanes més les ganes de continuar al
carrer fent gresca, essent la Festa Major i les 24 Hores Internacionals de Resistència de
Ciclomotors de la Vall del Tenes les més destacades pel nombre d’activitats que es fan i el
gran públic que es concentra.
A més, durant aquest setembre, també tenim l’Aplec de Palaudàries que enguany celebra
el desè aniversari juntament amb la celebració dels deu anys del centre Cívic de
Palaudàries amb un munt d’activitats que sorprendran a petits i grans. I no podem deixar
de banda les Jornades Europees del Patrimoni que es celebraran el darrer cap de
setmana del mes.
I, sense deixar de banda els aniversaris, aquest any celebrem també els trenta-cinc anys
de les 24 Hores, una efemèride prou important que ens mostra que aquesta cursa tan
internacional està totalment consolidada gràcies a l’empenta del Grup 24 Hores, que amb
la seva capacitat de treball, la seva suor i constant innovació han aconseguit ser el
referent d’aquest tipus de proves de resistència a nivell mundial.
I continuant parlant d’efemèrides i de consolidació d’actes multitudinaris, aquesta Festa
Major també celebrem els deu anys de la Comissió de festes, els trenta anys dels
Gegants i Geganters i del Grup del Ball de Gitanes i els vint anys de la Juguesca. Una
Festa Major potent, carregada d’actes per totes les edats i gustos, per a què sortim tots
plegats al carrer a gaudir-la i a fer-la més nostra que mai.
Només em resta dir-vos que, en nom de tot l’Equip de Govern i del personal municipal de
l’Ajuntament, us desitgem una molt bona Festa Major.

Enquesta ciutadana

Quin nom escolliria per a la rotonda de l'Av. dels Països Catalans?

L'Ajuntament va engegar un concurs per posar un nom relacionat amb
el Tricentenari 1 71 4-201 4 a la rotonda situada a la cruïlla de l'avinguda
dels Països Catalans amb la carretera de Granollers. En la primera fase del concurs, obert a tota la ciutadania, es podien enviar propostes
de nom. Amb totes les propostes rebudes, un jurat va fer una selecció
de cinc noms i, seguidament, es va obrir una votació popular on-line.
El resultat ha estat que, de les 760 persones que han participat a la
votació, un 50% ha escollit el nom de Tricentenari; un 27% ha preferit
Herois Catalans (1 71 4); un 1 9% ha triat Sebastià Dalmau i Oller; un
4% ha estat per Antoni Viladomat i Manalt (1 678-1 755); i Antoni Desvalls i Vergós (1 666-1 724) ha aconseguit un 1 % dels vots.
*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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La Festa Major ja és aquí

Del dimecres 1 0 al diumenge 1 4 de setembre, els lliçanencs i
lliçanenques celebrem la Festa Major.
Una de les novetats de la
Festa Major d’aquest any
és el Pregó, el divendres
1 2 de setembre, que anirà
a càrrec de quatre entitats
que estan d’aniversari. Enguany es commemoren els
30 anys de la Colla de Gegants i Geganters i del Ball
de Gitanes, els 20 anys de
La Juguesca de l'ateneu
L'Aliança i els 1 0 anys de
la Comissió de Festes.
Serà una Festa Major "per
bufar espelmes!".
La Festa Major d'aquest
any començarà el dimecres
1 0 de setembre amb la
XXVIII edició del Sopar de
les Àvies, l'obertura de
l'Embarraca't i la segona
edició del Muntronik Festival.
L'edició d'enguany del Sopar de les Àvies comptarà
amb la participació de 55
àvies que cuinaran per a
500 comensals aproximadament, entre els quals les
autoritats locals i un convidat especial, la identitat del
qual sempre és una sorpresa, igual que l'espectacle final. Els tiquets per
assistir a aquest sopar s'han d'adquirir els dies 4 i 5
de setembre, de 9h a 1 3h,
a l'OAC de l'Ajuntament; el
preu és de 25 euros. Les
places són limitades. Les
àvies cuineres poden recollir els seus tiquets els dies
2 i 3 de setembre.
L'Embarraca't, l’espai de
referència de la Festa Major, al Pinar de la Riera,
torna totalment renovat,
amb una nova distribució i
un escenari més gran per
donar cabuda a diferents
actuacions programades
durant aquests dies (karaoke, concerts, sessions de
DJ, havaneres, el "Vaparir
Tour" de Ràdio Flaixbac,
exhibicions...); hi trobareu
el millor ambient amb les
barraques de les entitats.
El Muntronik Festival, que
es va estrenar l'any passat,
és un festival de música
electrònica que inclou un
concurs de DJs. Es comp-

El Formigueig

tarà amb la presència de
DJ professionals de gran
renom
nacional
i
internacional com Fatima
Hajji.
Els actes de la Diada Nacional de Catalunya centraran el matí del dijous 11 de
setembre. A la nit, hi haurà
teatre amb l'obra "Els homes són de Mart i les dones de Venus" a càrrec de
l'actor Jordi Martínez; les
entrades anticipades, que
tenen un preu de 5€, es
poden adquirir a l’OAC de
l’Ajuntament entre els dies
1 i 1 0 de setembre (hi ha
descomptes per a joves i
aturats empadronats al
municipi);
si
encara
queden
entrades,
es
vendran a taquilla, al preu
de 7€, el mateix dia de la
representació, a partir de
les 21 h.
La Festa d'Homenatge a la
Vellesa, que arriba a la
XXXVIII edició, tindrà lloc
el divendres 1 2 de setembre, dia festiu local. Després d'un dinar de
germanor, els 400 avis i
àvies assistents (prèviament inscrits) podran gaudir del concert de tarda de
l'orquestra Selvatana, la
qual també amenitzarà el
ball de la nit.
Les entitats seran les protagonistes del cap de
setmana. El dissabte 1 3 de
setembre, hi haurà el
Formigueig de la Comissió
de Festes, el Correfoc de
la Colla de Diables i, com a
novetat, un Correaigua
(anomenat Llevataques).
Tornarà a haver-hi concert
a la tarda, amb l'orquestra

La Chatta, i ball a la nit,
amb la mateixa orquestra.
El diumenge 1 4 de setembre, acturan la Colla de
Gegants i Geganters, que
estrenaran els gegants
Baldiri i Quitèria renovats, i
el Ball de Gitanes, que
presentaran un nou llibre
anomenat "El conte de les
Gitanes". I, aquest any, hi
haurà un espectacle de fi
de festa que combinarà
foc, llum i so, el qual no
deixarà indiferent a ningú.
I, tota la setmana, des del
dilluns 8 fins al diumenge
1 4 de setembre, s'aniran
succeïnt les proves de La
Juguesca, entre les quals
hi haurà la Cercavila, el divendres 1 2 de setembre, i
l'Estirada del tractor, el
darrer dia.
La Festa Major també estarà plena d'activitats infantils i esportives. I, els
dies previs, podrem gaudir
de cinema a la fresca.
Tampoc us podeu perdre
les exposicions: "Art al Casal", de treballs realitzats
en els diferents tallers del
Casal de la Gent Gran, i
"Qui se'n recorda", d'elements i materials de les
entitats que aquest any celebren aniversari rodó.
Aquesta edició de l' Infor
ma't conté el programa de
la Festa Major, el qual
també podeu consultar al
web municipal.

Actuació de la Colla de Gegants i Geganters

Actuació de la Colla de Gitanes

La Juguesca

Segueix la Festa Major a les
xarxes socials: #Lliçàdefesta

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.
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Lliçà commemora el Tricentenari durant
la Diada Nacional de Catalunya

La celebració de la Diada Nacional de Catalunya canviarà d'ubicació
i tindrà lloc al voltant de la rotonda del Tricentenari.
Aquest any 201 4 es
compleix el 300 aniversari
dels fets de l’11 de setembre
de 1 71 4 i l’Ajuntament ha
volgut commemorar aquesta
efemèride.
Els actes de la Diada Nacional de Catalunya, el dijous
11 de setembre, canviaran
d’ubicació i se centraran en
la commemoració del
Tricentenari
amb
la

descoberta d’un monòlit i la
hissada d’una senyera a la
rotonda del Tricentenari, la
rotonda de l'avinguda dels
Països Catalans amb la carretera nova de Granollers, la
placa amb el nom de la qual
també es descobrirà aquest
dia. Com cada any, es llegirà un manifest i les entitats
locals, inclosos els partits
polítics, faran ofrenes florals.

També es farà un reconeixement a les entitats locals
que aquest any celebren
aniversari rodó. Aquest acte
matutí també compta amb
un esmorzar previ, que es
farà al Parc del Tenes, i l'actuació del Cor Claverià l'Aliança, que acaba amb la
cantada conjunta d'Els Segadors, himne oficial de Catalunya.

L'Aplec de Palaudàries celebra el 1 0è
aniversari

Tricentenari, nom de la
rotonda de l'Av. dels Països
Catalans
La proposta Tricentenari ha
estat la més votada en el
procés participatiu que es va
iniciar el passat 1 de juny
per posar un nom relacionat
amb el Tricentenari (1 71 4201 4) a la rotonda situada a
la cruïlla de l'avinguda dels
Països Catalans amb la
carretera de Granollers.
El procés, obert a tota la
població, es dividia en dues
parts, una primera part per a
l'enviament de propostes de
nom i una segona part per a
la votació popular de les

cinc
propostes
seleccionades pel jurat.
El 21 de juliol es va tancar el
procés de votació amb 759
vots i Tricentanerari va ser la
proposta guanyadora amb el
50% dels vots.
Les cinc propostes de nom
eren les següents:
- Tricentenari
- Sebastià Dalmau i Oller
- Antoni Viladomat i Manalt
(1 678-1 755)
- Antoni Desvalls i Vergós
(1 666-1 724)
- Herois Catalans (1 71 4)

Després de la Festa Major, arriba l'Aplec de Palaudàries.
L'Aplec de Palaudàries, que
enguany celebra el 1 0è aniversari, tindrà lloc el diumenge 21 de setembre. Com
cada any, hi haurà una celebració eucarística en aquesta església parroquial; serà a
les 1 7h. Després, cap a les
1 8h a la mateixa església,
Gustavo Them, professor de
l'Escola de Música de la Vall
del Tenes, i Tobias Gossmann, oferiran un concert de
guitarra i violí. Per acabar, hi
haurà un petit aperitiu per a
tots els assistents.
Recordem que l'Església
Parroquial de Sant Esteve
de Palaudàries està situada
a l'extrem de ponent del
terme actual de Lliçà d'Amunt. La parròquia és esmentada per primera vegada
en un document de l'any
1 059. El 1 835, en disgregar-se la Baronia de Mont-

Rotonda del Tricentenari

2n Concurs d'Instagram
sobre la Festa Major
Església Parroquial de Sant Esteve de Palaudàries

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

cementiri i la masia, sobresurt sens dubte la torre campanar,
probablement
aixecada durant el segle XV.
La volta de canó que cobreix
la nau, el mur nord i una part
del mur de ponent són encara vestigis de la primitiva
edificació romànica.

Les Jornades Europees del Patrimoni
ens porten al barri de Can Ballestà

La regidoria de Cultura i el Grup l'Abans organitzen conjuntament l'edició
d'enguany.

La caminada de l'edició d'enguany de les Jornades Europees del Patrimoni ens
portarà pel barri de Can Ballestà. Com sempre, serà una
visita guiada amb experts: la
historiadora Cinta Cantarell i
membres del Grup l'Abans.
L’itinerari passarà per Can
Pau Prat, Can Ballestà, Can
Guineu, Can Xic Corder, Can
Lluci, Can Sanalla vell i nou,
i Can pujal. A més, contemplarem les vistes a Lliçà
d'Amunt i a la serralada
litoral.
Es
tractaran
temes
arquitectònics, d’història, de

Caminada de l'any passat

natura, paisatge, plantes...
tot és patrimoni.
La caminada tindrà lloc el
dissabte 27 de setembre. Se
sortirà a les 9h des de La
Cruïlla.
Per participar en aquesta
sortida no cal formalitzar cap
inscripció.
L'activitat és totalment gratuïta. Només cal portar aigua
i esmorzar.
Per a més informació, podeu
posar-vos en contacte amb
la Regidoria de Cultura a
través del telèfon 93 841 52
25 o el correu electrònic cultura@llicamunt.cat.

#Lliçàdefesta

Per segon any, amb l'objectiu
d'ajudar a promocionar la
festa gran del nostre poble,
l'Ajuntament ha organitzat el
segon concurs d'Instagram
sobre la Festa Major. Podrà
participar-hi
qualsevol
persona, major de 1 3 anys,
que faci una fotografia a
través
de
l'aplicació
Instagram i la publiqui amb
l'etiqueta
(hashtag)
#Lliçàdefesta durant la Festa
Major, del 1 0 al 1 4 de
setembre.
Totes les fotos publicades en
aquesta xarxa social amb
l'etiqueta (hashtag) #Lliçàdefesta seran sotmeses a votació popular per mitjà dels
"likes" (m'agrada) de l'aplicatiu. Seguidament, un jurat
triarà les quatre fotografies
guanyadores, d'entre les 1 5
més votades per la
ciutadania.
El
premis,
patrocinats

íntegrament per alguns
establiments de restauració
del municipi, són:
• un esmorzar de forquilla al
Restaurant La Cruïlla
• un dinar al Restaurant Can
Roca Vell
• un sopar al Restaurant el
Nou Pinar
• un assortit de productes de
pastisseria de la GranjaPastisseria El Molinet.
El veredicte es farà públic el
divendres 26 de setembre al
web municipal i a les xarxes
socials
municipals,
Facebook i Twitter. Les
imatges
publicades
a
Instagram amb l'etiqueta
#Lliçàdefesta es podran
visualitzar a través de l'eina
Statigram fent una cerca de
l'etiqueta (cal tenir en
compte que la cerca a
través de l'etiqueta mostrarà
totes les imatges, tant les de
201 3 com les que es facin
en l'edició d'enguany) o bé a
través del Facebook de
l'Ajuntament on s'inclourà la
galeria d'imatges del concurs.
Podeu consultar les bases
d'aquest concurs al web municipal.
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Les 24 Hores de Resistència en
Ciclomotors arriben a la 35a edició

Les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del
Tenes incorporaran una cursa infantil.

La 35a edició de les 24 Hores
Internacionals
de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes, organitzades pel Grup 24 Hores,
tindran lloc els dies 5, 6 i 7
de setembre, en el circuit
que es munta per a l'ocasió
al Pinar de la Riera.
Les incripcions anticipades
es van tancar amb una vintena d'equips, entre els quals
un conjunt holandès integrat
només per noies.
Un any més, també s'organitzaran activitats paral·leles
a la zona del Pinar de la Riera: concerts, paradetes, activitats infantils, espectacles,
etc.
La
principal
novetat
d'enguany és la incorporació
al programa d'una cursa de
resistència infantil. La prova
durarà una hora i està
adreçada a nens i nenes de
8 a 1 6 anys.
La lliçanenca Gemma Aparici
va tornar a esdevenir la
guanyadora del concurs de
cartells organitzat pel Grup
24 hores. El disseny guanyador serà la imatge
representativa d’aquesta 35a
edició i l'artista local Raúl
Salvatierra l'ha grafitejat en
el mur del carrer d'Anselm
Clavé que està al costat de
l'església, on estarà exposat
durant tot un any.
Per a més informació: comptes de Facebook i Twitter de
les 24 hores i al web oficial
www.24hores.cat.

Inscripcions per a la nova
temporada d'activitats del
Pavelló d'Esports
El dilluns 1 5 de setembre s’obrirà el període d’inscripcions
per a les activitats esportives
de la temporada 201 4-1 5 que
s’organitzen des de la
Regidoria d’Esports i que es
realitzen al Pavelló d’Esports.
S’ofereixen
activitats
esportives
variades,
adreçades a nens i nenes
des de P5 a 2n d’ESO, com
Jazz, Dance styles, GimJove, etc. Les places són limitades.
També es pot optar per fer
bàsquet, futbol sala, futbol,
BTT o patinatge artístic i, per
aquests esports, cal adreçarse directament a l’entitat o
club esportiu corresponent
per formalitzar les inscripcions i demanar informació.
A més, hi haurà Activitat
Física per a la Gent Gran.
Les places també són limitades.

Inscripcions i informació:

A partir del 1 5 de setembre,
de dilluns a divendres, de 8h
a 1 3h i de 1 6.30h a 22h, al
Pavelló d’Esports; telèfon 93
860 70 25.

Documentació necessària:

Fotocòpia de les dades
bancàries, fotocòpia del DNI
del titular del compte i
fotocòpia de la targeta
sanitària de la persona participant.
Per a l'Activitat Física per a la
Gent Gran:
- alumnes nous: fotocòpia de
les
dades
bancàries,
fotocòpia del DNI del titular
del compte i fotocòpia de la
targeta sanitària.Consultar si
hi ha places.
- alumnes de l’any passat: no
cal portar cap documentació,
només confirmar la inscripció, si no es va fer al mes de
juny.

El Pavelló d'Esports rep la
certificació energètica
La Diputació de Barcelona ha
lliurat a l'Ajuntament el
Projecte de certificació
energètica
del
pavelló
d'esports. L'objectiu d'aquest
treball
és
disposar
d'informació objectiva sobre
l'eficiència energètica, el
consum d'energia i les
emissions de CO2 d'aquest
equipament.
La certificació, realitzada pel
Servei d'Equipaments i Espai
Públic de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, ha obtingut una
qualificació energètica E.
El treball realitzat inclou un
seguit de mesures per
disminuir el consum energètic
i les emissions de CO2 del
pavelló d'esports per poder

obtenir una certificació D de
qualificació energètica. Les
propostes
presentades
suposen inversions entre els
1 .000€ i els 25.000€, i
reduccions de les emissions
de CO2 entre el 1 0% i el 30%.
El procediment bàsic per a la
certificació de la eficiència
energètica dels edificis ve
regulada pel Reial Decret
235/201 3.
Amb aquest treball, que ha
tingut un cost de 1 .944€ que
ha assumit la Diputació de
Barcelona, Lliçà d'Amunt
disposa d'un document guia
per
aconseguir
uns
equipaments
més
respectuosos amb el medi
ambient i donar compliment al
decret 235/201 3.

Exposició de les 24H
En motiu de la XXXV edició
de
les
24
Hores
Internacionals
de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes, la

Biblioteca de Ca l'Oliveres
acull una petita exposició
d'aquests 35 anys d'història.
Es pot visitar fins a finals de
setembre.

Exposició de les 24H a la Biblioteca

Setembre de 201 4
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Torna el Muntronik Fest

La regidoria de Joventut ha organitzat la segona edició del Muntronik
Fest, el festival de música electrònica que inclou un concurs de DJ.
Per segon any consecutiu, la
regidoria de Joventut ha organitzat el Muntronik Fest,
més de sis hores de música
electrònica, que inclou un
concurs de DJ.
Dotze joves, la majoria de la
comarca, s’han presentat a
aquest concurs, dels quals
tres han estat escollits per
punxar el dimecres 1 0 de
setembre i competir davant
un jurat d’alt nivell. Els
concursants seran DJ Marc
Grau, DJ Marc López i
Carlos B, que ens oferiran
les seves sessions durant la
primera part del festival,
acompanyats
dels
DJ
guanyadors de l’edició
anterior del Muntronik Fest:
DJ Jordi Soley i DJ Coldex.
En la segona part del festival, es comptarà amb la
presència
de
DJ
professionals de gran renom
nacional i internacional,
alguns dels quals hauran fet
de jurat. Gaudirem de la
presència de César Almena,
Javi Molina i Fatima Hajji.
Aquesta última, la DJ
espanyola més internacional,
ens oferirà el millor Hard
Techno actual, on busca el
seu propi so utilitzant
mescles amb constants
referències a la seva
ascendència àrab, plasmat
en una gran varietat de
ritmes africans i groove, per
no deixar de ballar, gaudir i

XXVII 1 /3 de Marató de la Vall
del Tenes
La XXVII edició d'1 /3 de Marató de la Vall del Tenes
tindrà lloc el dijous 11 de setembre. Se sortirà, com
sempre, de Pinedes Castellet
de Santa Eulàlia de Ronçana
(9h), s'atravessarà Lliçà
d'Amunt fins arribar a Lliçà
de Vall i es tornarà de nou
cap a Pinedes Castellet
(11 .30h).

Per inscriure't:

somriure.
Presentant i guiant-nos a
través del festival tindrem a
Lil Xoko i també el
videojockey Oriol Torres,
referent al nostre país i un

http://inscripcions.champiochi
p.cat/inscripcions/ca/1 -3-demarato-de-la-vall-del-tenes

Aquí pots comprovar la
teva inscripció:

http://inscripcions.championchip.cat/inscripcions/ca/1 3-de-marato-de-la-vall-deltenes/comprovant
El nombre màxim de
participants és de 400 corredors.

dels més respectats en
l'escena internacional gràcies
a les seves sessions virtuals.
Per a més informació, podeu
consultar la pàgina web
www.espaijovegalliner.cat.

Inici de curs al Galliner

El dilluns 1 5 de setembre comença una nova temporada a l'Espai Jove
El Galliner.

Assessoria laboral per a joves

Encara no saps què és el
Galliner? És un espai situat
a l’edifici de la Biblioteca Ca
l’Oliveras ideat per a què els
joves de 1 2 a 30 anys de
Lliçà d’Amunt puguin gaudir
d’un punt de trobada de
lliure accés, gratuït i adequat
a les seves necessitats.
A l'Espai Jove el Galliner els
joves poden venir a fer
tallers de manualitats,
d’estètica, de graffitti, de
cuina... També poden venir
a parlar, a jugar al futbolí, al
ping-pong, a la Play III o a la
Wii. Poden passar la tarda a
l’ordinador, poden fer deures
o entretenir-se a Internet
sense límits. Poden passar
la tarda al sofà mirant el
sostre o compartir amb les
dinamitzadores alguna de
les seves últimes anècdotes.
Poden fer propostes sobre
el que els agradaria i poden
demanar pintura i un paper i
posar-se a crear. És un

L’Assessoria Laboral per a
Joves, que actualment
s’ofereix a l’Espai Jove el
Galliner els divendres de 1 6h
a 20h, és un servei que té
com a objectiu general facilitar
l’accés al món laboral als
joves de 1 6 a 30 anys de Lliçà
d’Amunt.
Consta de quatre activitats
principals: la cartellera de
feina,
l’assessorament
personalitzat, les xerradestaller i el club de feina.
La cartellera de feina és un
espai actualitzat on els
usuaris i usuàries poden fer
consultes autònomament de
les ofertes de feina
gestionades pel SEOVT i la
Oficina Jove i, en cas d’estarhi interessats, poden enviar el
currículum.
L’orientadora
explica com vehicular el
currículum.
Tant les xerrades-taller com el
club de feina són dos espais
participatius i formatius on

espai fantàstic per venir a
passar la tarda i estar a
gust.
I també és un PIJ. Què és
un
PIJ?
Un
Punt
d’Informació Juvenil. És un
lloc on els joves es poden
informar sobre tots els
temes dels que tinguin
dubtes relacionats amb la
seva vida com a jove. Poden
parlar i assessorar-se en
assumptes relacionats amb
la sexualitat, les amistats, la
feina, la formació, la
mobilitat
internacional,
l’associacionisme,
l’emancipació, l’habitatge,
etc. Aquí trobaran les
respostes que busquen!
Va! Si ets jove, no t’esperis
més i vine!
Per poder accedir a tots els
serveis que ofereix el
Galliner només és necessari
fer-se el carnet de soci. És
totalment gratuït i per fer-lo
només et demanen la

fotocòpia del DNI, de la
targeta sanitària i dues fotos
de carnet. Si ets menor
d’edat, també necessiten la
fotocòpia del DNI del pare,
mare o tutor legal.
A partir del 1 5 de setembre,
vine al Galliner!
Per a més informació, pots
adreçar-te al número 11 del
carrer de Castelló de la
Plana, de dilluns a divendres, de 1 6h a 20h, o bé
trucar al 93 860 70 01 ,
seguir la pàgina web
www.espaijovegalliner.cat o
el facebook “Espai Jove El
Galliner”.

compartir
diverses
experiències i aprendre sobre
temàtiques relacionades amb
el món laboral i formatiu.
Per últim, l’assessorament
personalitzat consisteix en
una hora de dedicació
exclusiva per al consultant
durant la qual l’orientadora va
guiant el procés de recerca de
feina (entrevista personal,
revisió del CV, itineraris,
derivacions al SEOVT, etc.).
Aquest
assessorament
s'acostuma a fer en vàries
sessions. El procés és el
mateix si es tracta d’una
assessoria formativa, però
amb l'objectiu de triar l’itinerari
formatiu adequat.
Pots demanar cita trucant al
93 860 70 01 ; presencialment
a l'Espai Jove el Galliner; per
correu
electrònic
a
elgalliner@llicamunt.cat; o bé
al formulari que trobaràs a la
pàgina
web
www.espaijovegalliner.cat.
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L'Alcalde estrena web

A partir de l'1 de setembre, es posa en marxa un nou web, el de
l'Alcalde: www.llicamunt.cat/alcalde.
El web de l'Alcalde, actiu a
partir de l’1 de setembre,
respon a la voluntat de
donar més transparència a
l’acció de govern i posar a
l’abast de tothom
la
informació d’interès sobre
l’alcalde del municipi, Ignasi
Simón.
Aquesta
pàgina
web
s’estructura en vuit apartats,
a través dels quals les
persones usuàries poden
trobar dades sobre la
biografia i el currículum de
l'Alcalde, llegir les seves
editorials publicades en el
butlletí Informa’t,
els
discursos i salutacions, i
articles i entrevistes fetes
per diversos mitjans de
comunicació.
El web també compta amb
informació sobre l’equip de
govern,
una galeria
multimèdia, un espai de
contacte
perquè
la
ciutadania pugui adreçar els
seus suggeriments i/o comentaris,
i una relació
d’alcaldes del municipi des
de 1 901 fins a l'actualitat
extreta
del
Diccionari
biogràfic
Alcaldes
i
Alcaldesses del Vallès Oriental.
Aquest nou web segueix la
mateixa línia de disseny que
el
portal
municipal
(www.llicamunt.cat).
La
pagina d’inici es divideix en
quatre àrees: la capçalera
amb imatges a la part
superior, el menú de
continguts
a la part
esquerra i dues columnes a
l’àrea central que contenen
la
informació
més

Tal i com informàvem en
l'anterior edició de l’ Informa’t,
la regidoria de Joventut ha
posat en funcionament un
portal
web:
www.espaijovegalliner.cat
(també s'hi pot accedir des
de
www.llicamunt.cat/joventut).
El projecte d'un punt
d'informació juvenil a la xarxa
i a l'abast de tots els joves
del municipi ja va començar
amb l'antic Bloc d'El Galliner
fa més de 3 anys. Ara, el
Bloc ha evolucionat cap
aquest Web per ampliar el
servei que la regidoria donava actualment als joves.
D'aquesta
manera,
augmenta
el
catàleg
informatiu amb recursos
sobre itineraris del sistema
educatiu, recerca de feina,
emancipació,
associacionisme, etc. D'altra
banda, el portal segueix
apostant per la informació de
proximitat i apropa als joves
les activitats del municipi que
siguin del seu d'interès.

Aquest canvi de programari,
deixant enrere l'estructura de
Bloc i convertint-lo en un
espai Web, també recau en
la necessitat d'aconseguir
una
pàgina
dinàmica,
interactiva i adaptable a tots
els dispositius (ordinadors,
smartphones i tauletes).
Una de les característiques
més especials d'aquest web
és la possibilitat que els
propis joves puguin participar
en l'elaboració dels continguts, ja sigui a través
d'articles d'opinió, fòrums de
debat, enquestes, etc.
D'aquesta manera, la regidoria de Joventut s'adapta, un
cop més, a les necessitats
dels joves implementant les
noves tecnologies que van
sorgint dia a dia en la vida
dels adolescents i joves.

Web de l'Alcalde

destacada i actual del web.
Una de les columnes inclou
les notícies i l’agenda de
l’alcalde, així com un vídeo
de benvinguda al nou web.
L’altra columna conté la
galeria d’imatges, una caixa
de Twitter amb les darrers
piulades del seu compte i un
apartat de dreceres directes
a continguts interns del
portal.

Aquesta nova eina permetrà
conèixer més a fons
l’alcalde i el seu projecte de
poble.

Compte a Twitter per a l'Alcalde

L'Alcalde del municipi, Ignasi Simón, disposa d'un compte institucional a
la xarxa social Twitter.
Aquesta iniciativa té com a
objectiu
fomentar
la
proximitat i la transparència
de la figura d'alcalde envers
la ciutadania.
En
el
seu
perfil,
@IgnasiSimon, es pot fer el
seguiment de l'agenda
d'alcaldia, així com de
l'actualitat municipal, d'una
forma dinàmica, propera i directe.
La seva primera piulada va
ser: "Ja sóc a Twitter. Em
podreu seguir en el dia a dia
com a Alcalde de Lliçà
d'Amunt i l'actualitat municipal".
Per completar aquest procés
de presència a Internet,
aquest mes de setembre,
s'ha posat en marxa el web
institucional de l'Alcalde.

El web de Joventut, en
funcionament

Web de la regidoria de Joventut

Nou servei d'atenció de la
regidoria de Joventut
La regidoria de Joventut ha
posat en marxa un nou servei
d'atenció: ara els joves també

poden fer arribar els seus
dubtes a través de Whatsapp
al número 673 930 937.

Twitter de l'Alcalde
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Per molts anys Biblioteca!

El 1 0 de setembre farà 4 anys que es va inaugurar la Biblioteca Ca
l'Oliveres.
Durant aquests 4 anys, a
part de consolidar algunes
activitats que són un
clàssic a les biblioteques,
com el club de lectura i les
activitats de contacontes, la
Biblioteca Ca l'Oliveres ha
apostat per altres activitats
més dinàmiques i que
busquen la col•laboració
amb altres serveis del
territori, com els Instants
musicals en col· laboració
amb l’Escola de Música de
la Vall del Tenes, el
Concurs de dibuix al vidre
organitzat per la biblioteca i
l’Espai Jove El Galliner,
l’Hora del conte en anglès
que es porta a terme
gràcies a la col•laboració
de l’Escola d’Anglès del
municipi, i el Fem-la Petar,
un grup de conversa en
català en col· laboració amb
el Voluntariat per la
Llengua del Consorci de
Normalització Lingüística
del Vallès Oriental.
Com a activitats de l’any,
cal destacar la creació del
Club de lectura “Deixa’m
llegir” amb el qual es
fomenta la lectura entre el
públic jove, que ha tingut
un èxit sorprenent, i el
recital poètic portat a terme
el Dia Mundial de la
Poesia, el 21 de març, on
van participar persones de
totes les edats recitant una
poesia.
Un altre gran èxit de la
biblioteca és tot el treball
que s’està realitzant amb
les escoles i instituts del
municipi: des de les visites
escolars que passen per la
biblioteca a fer formació
d’usuaris i foment de la
lectura, passant pels lots
de préstec que es deixen a

Publicitat

Sorteig de lots de llibres i
concurs de fotografia
Com cada any, per celebrar
l'aniversari, la biblioteca
sortejarà dos lots de llibres
entre totes les persones que
facin ús del servei de
préstec entre el 1 0 i el 30 de
setembre. Durant aquest
mes també es podrà
escriure una dedicatòria o
felicitació en el llibre de
visites que es trobarà a l’entrada.
I, com a novetat d’aquest
any, també es podrà
participar en el Concurs de

Fotografia "Objectiu Literari"
Només cal que segueixis la
pàgina de la Biblioteca Ca
l'Oliveres a Facebook i hi
pengis les millors fotografies
relacionades amb la lectura,
els llibres i/o la nostra biblioteca amb l'etiqueta #ObjectiuLiterari.
Qui
guanyi
s'emportarà una càmera
compacta
digital
amb
prestacions d'una rèflex.
Podeu consultar les bases al
bloc i al Facebook de la biblioteca i al web municipal.

L'escriptora Sílvia Soler
visita la Biblioteca
Nota: Les dades estadístiques relatives als quatre anys engloben
els mesos de setembre a juny. Per tal de fer períodes equitatius,
els mesos de juliol i agost no s’han tingut en compte.

les escoles per tal
d’ampliar la informació del
que s’està treballant, fins al
projecte
“Maletes
viatgeres”
que
s’està
portant a terme als cursos
d’educació infantil i que ha
tingut una molt bona
acollida entre les famílies
que reben les maletes
viatgeres a casa.
Com a activitats futures, es
té previst crear un grup de
lectura en veu alta adreçat
a gent gran, amb la
col•laboració del Casal de
Gent Gran i amb voluntaris
joves, i treballar la
creativitat i imaginació dels
infants a partir de 8 anys a
través d’un taller creatiu
pensat per a ells, el
Recrea’t, dinamitzat pel
personal de la biblioteca.
A part de les activitats, si

observem els gràfics de les
dades estadístiques, veiem
que el nombre de visites ha
disminuït respecte a l’any
anterior, i diríem que
s’estabilitza, després del
trasllat de l’Espai Jove El
Galliner a l’edifici a finals
del 201 2 que va comportar
un gran nombre de visites
a la biblioteca. El servei de
més ús continua sent el
préstec, que ha augmentat
6.040 documents prestats
respecte a l’any passat,
una gran satisfacció per la
biblioteca. I tant el servei
d’internet i +, com el servei
wifi, pugen en usos
respecte als 3 anys
anteriors. Unes dades molt
positives valorant que hi ha
més persones que fan ús
de la biblioteca, i no només
que la visiten.

L'escriptora i periodista catalana Sílvia Soler, autora de
les novel·les L'estiu que co
mença, Petons de diumenge
i 39+1, entre d'altres, inaugurarà, aquest setembre, la
nova temporada del Club de
Lectura de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, un acte que
compta amb la col·laboració
de la Institució de les Lletres
Catalanes.
Al llarg de la seva trajectòria
laboral, Sílvia Soler també
ha exercit de redactora de

L'escriptora Sílvia Soler

programes de ràdio i de
col·laboradora en diferents
mitjans de comunicació com
l'Avui, El Punt, Presència i
TV3.
Soler ha estat guanyadora
del Premi Prudenci Bertrana
2008 amb Petons de diu
menge i del Premi Ramon
Llull 201 3 amb L'estiu que
comença.
Fins fa poc, TV3 estava
emetent la sèrie "39+1 ", inspirada en el seu llibre del
mateix nom publicat el 2005.
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El Centre Cívic Palaudàries celebra el
1 0è aniversari

El mes de setembre de l'any 2004 Lliçà d'Amunt va inaugurar un
equipament que oferia dos serveis al sector de Palaudàries: Escola
Bressol i Centre Cívic. 1 0 anys després, la Coordinadora d'Activitats ha
organitzat diferents actes per commemorar l'aniversari.
La celebració del 1 0è aniversari del Centre Cívic Palaudàries tindrà lloc el
dissabte 20 de setembre. La
programació de l'aniversari
inclourà tastets gratuïts de
diferents activitats que es
realitzen al centre cívic, un
mercat de segona mà, activitats per a la mainada, la
presentació de l'avantprojecte d'un nou Casal de la
Gent Gran per aquesta zona, sopar i ball. Aquesta
programació ha estat organitzada per la Coordinadora
d'Activitats, l'òrgan participatiu del centre cívic format
per usuaris i usuàries de les
activitats, que es reuneix
periòdicament per tractar
temes que afecten el funcionament de l'equipament:
horaris, noves activitats, necessitats, etc. Des dels
inicis, quan l’edifici encara
estava en fase de
construcció, ja es va crear
una comissió que durant
bastants anys es va
denominar “Mesa Cívica”, la
qual va preparar els actes
de inauguració i va establir
els criteris de funcionament
del centre, que han perdurat
fins ara.
El Centre Cívic Palaudàries
s’ha consolidat com un
equipament de referència
per a la ciutadania dels
barris propers però també
per a la resta del municipi.
Són moltes les persones,
entitats i grups que han
passat per aquest centre i
n'han contribuït a la millora
del funcionament i dels
serveis.

Programació del 4t trimestre
dels Centres Cívics

Inauguració del Centre Cívic Palaudàries el setembre de 2004

Publicitat
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La Biblioteca commemora el Tricentenari Taller de folrar llibres
llibres per a l’escola.
La Biblioteca Ca l'Oliveres
i l'Any Vinyoli
Durant el taller, cada nen/a
vol ajudar les famílies a
Durant aquest 201 4 se celebren dues efemèrides de gran
importància pel nostre país: els 300 anys dels fets de l'11 de
setembre de 1 71 4 i els 1 00 anys del naixement del poeta Joan
Vinyoli. Per donar-ho a conèixer a la població, la Biblioteca Ca l'Oliveres
ha organitzat, durant aquest mes de setembre, diferents activitats
relacionades amb aquestes dues commemoracions.

El dilluns 8 de setembre

tindrà lloc un acte per celebrar
l’Any Vinyoli, una sessió sobre
la correspondència que varen
mantenir durant anys Miquel
Martí i Pol i Joan Vinyoli, on
també es llegiran poesies dels
dos poetes. L’acte porta per
títol “La paraula des del moll
de l’os” i anirà a càrrec del
grup Para bé l’Orella format
per Antonio Bermejo, Teresa
Arrufat, Maite Mompart i a la
guitarra Anna González.
Dimarts 9 i dimecres 10 de
setembre es faran dos actes
relacionats
amb
el
Tricentenari, un per a adults i
un altre per a infants. El
dimarts els protagonistes
seran els lliçanencs i lliçanenques, els quals llegiran
fragments de textos que ens
parlen dels fets del 1 71 4, amb
la col•laboració de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes. El
dimecres els més petits
podran gaudir de la sessió de
contes que porta per títol “Avi,
què va passar al 1 71 4?” amb
contes que expliquen al públic
més jove què va passar a
Barcelona amb el rei i la

La Biblioteca Ca l'Oliveres
ofereix una guia de lectura
amb els documents que
disposa de les dues
efemèrides. Alguns d’ells
són:

- Munné-Jordà, A. ; dibuixos:
Òscar Julve. Aquell dia de
1714. Barcelona. Abadia de
Montserrat, 201 3.
- Martín, Andreu. Cicatrius de
1714. Alzira. Bromera, 201 3.
- Pongiluppi, Guillem H.
Hernàndez Cardona, F.
Xavier. 1714: el setge de
Barcelona. Barcelona. Angle,
201 2.
- Sánchez Piñol, Albert. Victus:
Barcelona 1714. Barcelona.
La Campana, cop. 201 2.
- Tobar, Pau. El Pas dels
maulets. Picanya. Edicions del
Bullent, 201 3.
- Alcoberro, Agustí. Barcelona
1714: els gravats de la Guerra
de
Successió.
Badalona.

Efadós: Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, 201 3.
- Vinyoli, Joan. Obra poètica
completa. Barcelona. Edicions
62: Diputació de Barcelona,

Cursos de català per a adults
Després d'un parell d'anys
sense cursos de català per
a adults en el nostre poble,
degut a la recessió econòmica,
aquest
any
l'Ajuntament i el Consorci
per a la Normalització
Lingüística
tornen
a
organitzar cursos de català
per a adults a Lliçà
d'Amunt.

2001 .

-

Núria Candela diu Joan Vi
nyoli. [enregistrament sonor].

Música i cant per Eduard
Iniesta.

és identificar situacions de
necessitat d'aquest col•lectiu
específic per poder informar
sobre els recursos socials i
comunitaris existents.
A partir de l'1 de setembre, els
professionals de l'empresa
"Fundació Desenvolupament
Comunitari"
iniciaran
entrevistes amb 70 persones
d'aquest perfil, prèviament
informades sobre el projecte.
Des de l'Ajuntament es valora

positivament
aquest
programa, ja que ajudarà a
preparar noves actuacions i a
millorar els serveis que
s'ofereixen i que poden
beneficiar a tot el col•lectiu de
gent gran del municipi.
Per a més informació sobre el
programa, cal adreçar-se als
Serveis socials municipals (c.
de Rafael Casanovas, 8, 1 a
planta) o trucar al telèfon 93
860 72 20.

Nou taller de relaxació
A causa de l’èxit de
participació i de la demanda
de persones que no els era
possible desplaçar-se als
centres cívics per dur a terme els tallers de relaxació
que es van organitzar entre
maig i juny, aquest any s'ha
programat un tercer Taller
de Relaxació, al nucli urbà,
concretament al Casal de la
Gent Gran. Constarà de 4

podrà folrar 5 llibres, amb
l’acompanyament d’un adult.
Cada participant haurà de
portar els llibres que vulgui
folrar i la biblioteca hi posarà
el material necessari.
El taller tindrà lloc els dies 3 i
4 de setembre de 1 7h a 1 9h.

Coronela i què celebrem els
catalans aquest 201 4.

L'Ajuntament participa en el programa "Els
serveis socials més a prop"
La Regidoria de Benestar i
Família participa en el programa "Els serveis socials més a
prop". Aquest projecte, de
l'àmbit de l'atenció domiciliària,
està impulsat per la Diputació
de Barcelona.
El programa està adreçat a la
gent gran de més de 80 anys
que viu sola i el porta a terme
l'empresa
"Fundació
Desenvolupament Comunitari.
La finalitat d'aquest programa

preparar la tornada a
l’escola i portarà a terme un
taller per aprendre a folrar
llibres.
Aquest taller va adreçat a
pares i mares amb nens i
nenes escolaritzats i que
tinguin la necessitat de folrar

sessions, que tindran lloc els
divendres 26 de setembre i
3, 1 7 i 24 d’octubre, de
1 0.30h a 11 .30h. Les
inscripcions s'han de formalitzar al mateix Casal, de
dilluns a divendres, entre les
9.30h i les 1 3.30h.
Aquests tallers, organitzats
pel Punt d’Assessorament
per a Dones sobre Igualtat
d’Oportunitats
(P.A.D.I.),

adscrit a la regidoria de Benestar i Família, es van
iniciar l’any 2008 i es
programen un cop l’any. Hi
ha persones que s’inscriuen
cada any i han incorporat la
relaxació a la seva rutina
diària; aquestes persones
valoren molt favorablement
tant els nous exercicis que
s’introdueixen cada any com
la repetició dels més bàsics.

Informació i inscripcions:

• del 1 5 al 30 de setembre,
de dilluns a dijous, de 1 7h a

20h, a la Biblioteca Ca
l'Oliveres (c. de Castelló de
la Plana, 11 ).

Curs de nivell I1 :

• Durada: 45 hores
•,Horari: dilluns i dimecres
de 1 9.30h a 21 h
• Lloc: Sala polivalent de la
Policia Local (c. de Rafael
Casanovas, 8)
• Inici del curs: 1 d'octubre
del 201 4
• Últim dia del curs: 28 de
gener del 201 5

Comencen les obres
d'ampliació del Casal de la
Gent Gran
Les obres d'ampliació del
Casal de la Gent Gran es
preveu que comencin
aquest mes de setembre i
que finalitzin al voltant de
cap d’any.
Les obres consistiran a
ampliar la sala d’actes cap
a l’oest afegint-hi una forma
triangular amb els costats
paral•lels als límits de la
finca. D’aquesta manera, la
planta esdevindrà trapezoïdal i tindrà una superfície
de 1 47,1 9 metres quadrats
útils.
La superfície de l’ampliació
serà de 66,50 metres
quadrats construïts i 59,05
metres quadrats útils, i
l'estètica serà la mateixa de
l’edifici existent.
Actualment, a la finca que
ocupa el Casal de la Gent
Gran també hi ha una antiga escola, utilitzada en part
per l’Ajuntament com a
arxiu i en part pel
Departament
d’Ensenyament
de
la

Generalitat com a aules
provisionals de l’INS Hipàtia d'Alexandria.
S’ha previst que, en el
transcurs de les obres,
s’afecti el mínim possible
les activitats del propi Casal
i les de l'institut, i el trànsit
del carrer.
El projecte d’ampliació del
Casal de la Gent Gran va
sortir a concurs al febrer de
201 4 i al juliol es va
adjudicar a l’empresa
Construcciones Pintura y
Mantenimiento SAU, que va
presentar la millor oferta
d’entre les vuit que s’hi van
presentar, tenint en compte
els aspectes tècnic i
econòmic d’acord a les
bases del concurs.
El preu de licitació era de
75.295,32 euros i es va adjudicar per 67.372,96
euros. L’obra compta amb
el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona,
que ha concedit un ajut de
9.81 3,75 euros.
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Millora forestal al bosc de Can Montcau

La bassa de Can Dunyó, a
l'Inventari de Zones Humides
de Catalunya

El bosc de Can Montcau és
una zona verda urbana de
tipus forestal situada entre la
carretera C-1 7 i el polígon
industrial del mateix nom. Es
tracta d’una superfície
d’unes 6 hectàrees amb un
bosc mixte de pi i alzina. Els
pins, molt alts i prims i amb
molta densitat, han provocat
que l’arbrat propi de la zona,
les alzines, no tingui prou
llum per desenvolupar-se
correctament i el resultat és
un bosc de poc valor
ecològic amb molts arbres
tombats i morts, al qual s’hi
ha de sumar un risc
d’incendi important com a
conseqüència de la seva
proximitat a la carretera C1 7.

Recentment, la bassa de Can
Dunyó ha estat inclosa en
l’Inventari de Zones Humides
de Catalunya, fruit de la visita
i valoració dels tècnics del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya.
Segons informen al seu web,
“les zones humides són uns
dels ecosistemes més
diversos i rics biològicament
però, alhora, particularment
fràgils i vulnerables. (...)
l'inventari ha identificat i
delimitat
2.977
zones
humides. S'han generat fitxes
per 329 zones humides, de
les quals 25 corresponen als
conjunts dels estanys alpins
més representatius. En
aquestes fitxes s'ha realitzat
una caracterització ecològica,
una avaluació de l'interès i la
problemàtica de conservació
i també s'han definit criteris i
recomanacions per a la
gestió de cada una
d'aquestes. La resta de
zones humides corresponen
a 2.069 estanys alpins i 579
molleres i torberes que s'han
delimitat en la cartografia
digital.”
La bassa de Can Dunyó té el
codi 060041 04 i disposa
d’una fitxa descriptiva, de

L'Ajuntament millora l'estat del bosc de Can Montcau amb l'extracció
selectiva d'arbres perquè l'arbrat propi de la zona pugui
desenvolupar-se i per reduir els risc d'incendis i plagues forestals.
Per millorar l'estat d'aquesta
zona es va redactar un Pla
Tècnic de Gestió i Millora
Forestal, com si es tractés
d’una zona forestal, el qual
proposava
l’extracció
selectiva de la major part
dels pins blancs de la zona,
deixant alguns pins més
madurs
i
singulars.
L’actuació també incloïa la
retirada dels arbres morts,
fet que redueix el risc
d’incendis i de plagues
forestals. Totes les restes
vegetals s'han triturat i
s'han utilitzat com a
encoixinat de les zones
enjardinades del polígon
industrial.
Atès que la tala d’arbres es
volia fer en època estival es

va contractar un ornitòleg
perquè fes un cens d’aus
per valorar la presència i/o
nidificació d’alguna espècie
d’interès. El cens va
detectar una posta d’una
parella de rapinyaires
(astor), amb un règim de
protecció especial, fet pel
qual, tot i que els polls
estaven a punt de sortir del
niu, es va dissenyar una
zona de seguretat a un radi
de 1 00 metres del niu (més
de 3 hectàrees) on no s'ha
tallat
cap
arbre.
Posteriorment es podrà
ampliar l’actuació fins a 50
metres del niu. Aquesta
mesura
permetrà
salvaguardar el niu per a
futures postes.

Millora del Parc del Tenes

Aquest estiu s'han iniciat les obres de millora del Parc del Tenes, entre el
carrer de l'Aliança i la carretera de Granollers.
L’obra de millora del Parc
del Tenes va a càrrec de
personal de l’Ajuntament
contractat mitjançant plans
d’ocupació. Es divideix en
diferents fases i es preveu
que estigui enllestida la
primera setmana del mes de
setembre.
En un primera fase s'ha fet
la tala dels arbres que quedaven al passeig, per poder
aixecar la vorera i refer-la de
nou. S’ha aprofitat aquesta
reparació per redescobrir els
escocells que es van tapar
durant les actuacions que es
van dur a terme l’any
passat. Acabades les obres
es tornaran a replantar
arbres nous, perquè l’espai
pugui ser transitable a peu.
En l’adequació de la resta
de l’entorn, l’actual canal
d’aigua es reconvertirà en
un parterre enjardinat de

Bassa de Can Dunyó

Obres de millora del Parc del Tenes

plantes
autòctones
i
aromàtiques. Altres millores
previstes dins la mateixa
actuació són la neteja i

pintat de les baranes que
donen a la rotonda, així com
la substitució de les
papereres existents.

L'Ajuntament destina més de 1 6 mil
euros en ajuts d'escolarització

Per primera vegada, l'ajut de material escolar s'ofereix a la població en
general.
Per primera vegada, per
aquest curs escolar 201 41 5, l'Ajuntament ofereix
l'ajut de material escolar a
la població en general. De
totes les demandes rebudes, s’han aprovat ajuts
totals o parcials en material
escolar a 1 23 nenes i nenes
del
municipi,

escolaritzats als diferents
centres escolars del poble.
Per aquests ajuts s’ha
destinat un pressupost total
de 4.806,38€.
Per altra banda, l'import
total d’ajuts socials per
escola bressol, tant per les
quotes mensuals com pel
menjador de tot el curs, ha

estat de 11 .332,99€.
L’objectiu d’aquests ajuts
d’escolarització és garantir
el
desenvolupament
formatiu dels nens i nenes
del municipi, i ajudar a les
famílies a cobrir part de les
despeses que suposen el
començament de curs escolar.

manera que rep així un
primer reconeixement sobre
el seu valor natural.
Al Vallès Oriental, com a la
majoria del nostre país, els
espais
humits naturals
(estanys, aiguamolls, etc.)
són força escassos. La
majoria han desaparegut per
acció de l’home i per aquest
motiu
les
basses
constitueixen, probablement,
els punts d’aigua més
abundants del territori i un
refugi important per a la
flora i la fauna aquàtiques.
Per tal que la bassa de Can
Dunyó esdevingui un espai
de fauna d’interès és molt
important no introduir-hi
espècies de fauna exòtiques,
tals com tortugues o peixos,
que
impossibilitarien
totalment la presència
d’espècies autòctones.
La bassa compta actualment
amb un rètol informatiu al
costat del camí fluvial del riu
Tenes, des d’on hi ha un únic
punt d’accés que, a través
d’un corriol, arriba a una
pantalla de fusta que fa
funcions d’aguait de l’espai a
la zona sud-oest de la bassa.
No és permès de sortir
d’aquesta zona, sinó és per
finalitats de manteniment,
educació o recerca.

Foto: Manel Isnard, Consorci del Besòs

Protecció dels embornals del
carrer d'Anselm Clavé
La Diputació de Barcelona ha
col·locat reixes de protecció
als embornals en un tram del
carrer d'Anselm Clavé, entre
els carrers de Francesc
Macià i de Baronia de
Montbui, amb la finalitat de
millorar el drenatge d'aquesta
via urbana. Aquesta obra era
una reivindicació històrica

que, finalment, la Diputació
de Barcelona, com a titular de
la via, ha portat a terme. Els
antics embornals eren
simples forats just al caient de
la vorera, la qual cosa
comportava un perill per a
bicicletes i motos, per la seva
grandària. En total, s'han
cobert nou embornals.

Antic embornal

Nou embornal
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Ple ordinari del 24 de juliol
1 .- Aprovació de l'acta anterior.

El Ple va aprovar l'acta de la sessió ordinària del 29 de maig.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets
d'Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets
d'Alcaldia emesos del 1 2 de maig
al 4 de juliol, que van del número
295 al 405.

3.- Designació de les Festes Locals per al 201 5.
El Ple va acordar com a festes locals per a l'any 201 5 els dies 7 de
gener i 1 0 de setembre.
UNANIMITAT

4.- Modificació, creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

L’Alcade, Ignasi Simón, va explicar
que es tractava de la creació d’un
nou fitxer de Registre de llicències
per a la tinença de gossos de
races potencialment perilloses, de
la supressió de fitxers duplicats i
de la modificació de la denominació d'un fitxer.
UNANIMITAT

5.- Aprovació inicial de la Modificació de la Plantilla de Personal.

El regidor de Recursos Humans,
Jordi Juárez, va explicar que la
manca d’inscripcions a les escoles
bressol ha motivat el tancament
d’aules a Palaudàries, cosa que fa
que sobrin dues mestres i una
ajudant de cuina. El regidor va
assenyalar que la proposta era
amortitzar aquestes places i
reubicar a les persones, les dues
mestres com a tècniques auxiliars
adscrites a educació i cultura i
l’ajudant de cuina com a conserge
del camp de futbol. Juárez també
va assenyalar que les places de
cultura i educació actualment es
subcontracten i, per tant, suposaria
un estalvi en el pressupost i una
millora del servei.
ERC va fer puntualitzacions sobre
aquest tema. En primer lloc, va comentar la manca de solucions per
incentivar que les famílies puguin
assumir el cost d’aquest servei
públic, com establir quotes en
funció de les rendes familiars, la
qual cosa fa que no es pugui cobrir
la demanda potencial del municipi.
En segon lloc, va parlar de la
repercussió en el pressupost de la
creació de les noves places, ja
que, segons la plaça, depèn d’un o
altre orgànic, i, per tant, hi hauria
d’haver
una
modificació
pressupostària lligada a la creació
de les places, per determinar de
quina partida es treu el cost. ERC
també va qüestionar de quina manera legal es faria per adjudicar
aquestes places a les mateixes
persones reubicant-les. Per tot
això, va demanar de deixar el punt
sobre la taula, per resoldre
aquestes mancances.
Jordi Juárez va explicar, en relació
a la quota de l’escola bressol, que
s’havia introduït una rebaixa del
1 0%. També va comentar que, a
l’inici de la legislatura, la
Generalitat ingressava 1 .800 euros
per alumne a l’any, però que, en
els darrers tres anys, no s'havia
rebut cap ajuda econòmica. El
regidor també va dir que
s’assumeix la gestió d’aquest
servei, tot i tenir un cost molt
elevat, perquè es considera un
servei indispensable.
ERC va comentar que l’any 201 3

s’havia rebut un ingrés de 300.000
euros. L’Alcalde, Ignasi Simon, va
aclarir que es tractava d’un ingrés
de l’exercici 2011 -1 2.
El regidor de Recursos Humans va
assenyalar que, deixant de banda
la qüestió econòmica, la realitat és
que hi ha menys nens i, per tant,
menys inscripcions.
L’alcalde va afegir que el passat
any hi havia 1 0 aules que no
estaven plenes i aquest any s’ha
fet una distribució que permet
funcionar amb 8 aules a ple
rendiment, el que fa que s’hagin de
tancar 2 aules. També va
assenyalar que el capítol I del
pressupost és la massa salarial i,
per tant, no cal fer modificacions
pressupostàries si la creació de les
places no suposa un increment del
capítol.
Davant d’aquests apunts, ERC va
comentar que, a banda de com es
faci la gestió i l’organització del
servei, els nens empadronats no
havien baixat tant en relació a l’any
anterior com els alumnes inscrits.
CiU es va mostrar d'acord amb la
plaça de conserge del camp de
futbol, però tenia dubtes sobre les
dues educadores per realitzar
tasques externalitzades, com el
reforç escolar i el PAE, que tenen
un cost inferior en relació al sou
d’aquest personal. Davant de la
manca d’informació, CiU també va
demanar que aquest punt quedés
sobre la taula.
ICV-EUiA va plantejar com havia
de fer-se el procés d’amortització i
creació de places de manera legal
i si la convocatòria hauria de ser
pública.
La regidoria no adscrita també va
mostrar dubtes davant la manca
d’informació. Va assenyalar que,
tot i la bona intenció per la creació
de llocs de treball, no entenia
perquè aquestes persones es
reubiquen i altres s’havien acomiadat, i també va plantejar que la
resta de la ciutadania hauria de
tenir accés a aquestes places. Per
tot això, també va sol•licitar que es
deixés el punt sobre la taula.
L’Alcalde va comentar que aquest
punt no es podia deixar sobre la
taula perquè sinó aquestes
persones al setembre serien
acomiadades. Ignasi Simón va
explicar que la informació s’havia
donat
a
les
comissions
informatives i que les persones fixes, que havien passat una oposició, podien ocupar les noves
places. Fent referència al cost, va
aclarir que suposaria una estalvi
pel capítol II, ja que s’assumirien
feines que actualment estan
externalitzades.
El regidor de Recursos Humans
va afegir que aquestes persones, a
banda de les feines externes,
també farien tasques de suport a
les regidories on estan adscrites.
ERC va proposar, donada la
urgència de la qüestió, una altra
via basada en la creació de les
tres places comentades sense
l’amortització prèvia de les places
actuals, per poder moure
horitzontalment
a
aquestes
persones dins de l’organització.
Es va modificar el sentit de la
proposta d’acord i es votar la
creació de les tres places sense
l’amortització de les actuals.
PSC_ A FAVOR
PP_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ

NO ADSCRITA_ ABSTENCIÓ

6.- Afers urgents.
6.1 .- Aprovació del nom de la rotonda de l'avinguda dels Països
Catalans.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que la urgència venia motivada
perquè la intenció era posar nom a
la rotonda de l’avinguda dels
Països Catalans el dia 11 de
setembre i aquest tipus de
qüestions han de passar pel Ple.
El nom es va sotmetre a votació
popular, a través del web
municipal, i el procés va finalitzar
el 21 de juliol .
Un cop aprovada la urgència per
unanimitat, el regidor de Cultura,
Albert Iglesias, va explicar que el
mes de juny es va posar en marxa
aquest concurs perquè la gent
enviés propostes de nom
relacionades amb el Tricentenari;
amb les propostes enviades un
jurat va triar les cinc més adients i
aquestes es van sotmetre a
votació popular. La consulta ha
tingut 759 vots i el 50% d’aquests
han estat per la proposta Tricentenari.
UNANIMITAT

7.- Mocions.

ICV-EUiA va presentar quatre mocions:
- Una moció de suport al poble
palestí, on es demanava que les
institucions catalanes trenquessin
les relacions i acords amb les
institucions israelianes còmplices
de l’opressió del poble palestí, que
el Parlament de Catalunya rectifiqués la negació al dret
d’autodeterminació del poble palestí i que l’Ajuntament de
Barcelona
revoqués
l'agermanament amb Tel Aviv. El
portaveu del grup va afegir que
davant la situació actual calia
posar fre a aquesta massacre i
reconèixer a Palestina com a país.
ERC va assenyalar que votaria a
favor tot i no ser la moció que ells
haurien fet, ja que consideren que
són més els actors i els factors
implicats en la situació, que fan
que “el poble palestí sigui una
víctima dèbil”.
CiU va comentar que, tot i estar
plenament d’acord amb un procés
de pau just, s’abstindria per alguns
dels punts demanats a la moció.
La regidora no adscrita va comentar que era complicat decidir si o
no perquè hi ha diversos punts a
tenir en compte, però es va posicionar a favor perquè “evidentment,
s’ha de parar la massacre”.
El PP va comentar que es tractava d’una situació dramàtica que
exigia un cessament de les
hostilitats per les dues parts i que
calia buscar vies negociables per
solucionar aquest conflicte històric.
Referent a la moció, va manifestar
que no estava d’acord amb el nom
d’assassí per denominar a un
poble, per cap de les dues
bandes, i per això s’abstindria en
la votació.
El PSC va recolzar la moció i va
afegir que, malauradament, hi havia moltes altres guerres que
haurien de desaparèixer.
PSC_ A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
- En una altra moció, ICV-EUiA reclamava a l’Estat espanyol

impulsar un procés per plantejar la
República i altres models d’estat
utilitzant tots els mecanismes que
preveu la Constitució Espanyola;
declarava esgotat el model d’Estat
actual i feia una crida a la
ciutadania per exigir la reforma de
la Constitució i la convocatòria
d’un referèndum, on sigui la
ciutadania qui decideixi amb els
seus vots la forma d’Estat que
prefereix.
El PP va defensar el paper de la
monarquia parlamentària com a
símbol de la unitat de l’estat i
fonamental per garantir la
imparcialitat, l’estabilitat política i
la convivència; va assenyalar que
tenim una democràcia consolidada
i estable, on la constitució és el
punt de referència bàsic i que
qualsevol intent de canvi ha de
tractar-se en el Congrés dels
Diputats i no a l’Ajuntament.
ICV-EUiA va aclarir que ells no
afirmen que la monarquia no sigui
democràtica
ni
sol•liciten
l’abdicació, sinó que la petició de
la moció es basa en la possibilitat
de la ciutadania per decidir sobre
el model d’estat que desitja.
PSC_ A FAVOR
PP_ EN CONTRA
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
- L'altra moció d'ICV-EUiA sol•licitva a lAlcalde que retirés la
demanda interposada al senyor
A.M.
L’Alcalde va aclarir que no s’havia
presentat cap demanda sinó una
querella criminal per presumptes
injúries i calúmnies per part del
senyor A.M. També va dir que el
que es requeria a la moció no era
competència plenària, ja que es
tractava d’una decisió exclusiva de
la víctima dels fets. Ignasi Simón
va comentar que havien existit
converses amb el grup d’ICV-EUiA
amb l’objectiu de trobar una
solució extrajudicial i que no pretenia enganyar a ningú, només exigir
el reconeixement dels fets i les
disculpes del senyor A.M., el qual
eludeix la responsabilitat. Per
finalitzar la seva intervenció,
l’Alcalde va comentar que li
agradaria poder parlar amb ell per
veure si es pot arribar a algun tipus
d’entesa.
El portaveu d’ICV-EUiA va
puntualitzar que aquestes coses a
vegades van lligades al càrrec
públic que s’ocupa i que els fets es
poden portar d’altres maneres; i,
tot i no ser competència plenària,
va reiterar la sol•licitud per intentar
solucionar aquest tema.
ERC va manifestar que, davant
d’un tema tan personal i sense
conèixer el contingut, és difícil
opinar, però va assenyalar, igual
que ICV-EUiA, que hi ha coses
que van amb el càrrec i que s’ha
de trobar alguna altra manera que
no sigui passant pel jutjat.
CiU també va dir que s’havien de
trobar altres vies de solució, però,
donat que es tractava d’un tema
concret entre dues persones, va
dir que s’abstindria a la votació.
La regidora no adscrita va mostrar
dubtes sobre si s’havia de votar o
no una moció sobre un tema que
no era de competència plenària;
tot i així, va afirmar que esperava
que tot es pogués solucionar de la
millor manera possible.
El PP va comentar que es tractava
d’un tema personal entre el senyor

A.M. i l’Alcalde.
PSC_ EN CONTRA
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ ABSTENCIÓ
- La darrera moció d’ICV-EUiA era
de suport als set encausats de la
PAH per faltes contra l’ordre públic.
La moció exigia a Catalunya Caixa
la retirada de la denúncia, que
adoptés posicions negociadores i
que s’avingués a solucionar
favorablement els casos dels veïns
de Lliçà d’Amunt afectats per la
hipoteca de l’entitat.
El PP va manifestar que no corresponia a les assemblees polítiques
fer declaracions de suport o crítica
sobre procediments o resolucions
judicials. "Es pot manifestar la
solidaritat amb les persones, però
respectant el dret de les parts en
conflicte", va dir. I va afegir que
"cap causa justifica la falta contra
l’ordre públic".
CiU va explicar que, tot i la seva
intenció de votar a favor de la
moció, no podia estar d’acord en
determinades faltes contra l’ordre
públic, ja que no tot està permès.
ICV-EUiA va argumentar que
algunes situacions extremes
poden portar a prendre mesures
desesperades, però el que calia
valorar era el fons de la moció.
PSC_ A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
ERC_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
ICV-EUiA_ A FAVOR
NO ADSCRITA_ A FAVOR
El PP va presentar una moció pel
dret a l'habitatge on proposava
continuar treballant en mesures
municipals d’acord amb la legalitat
i competències existents amb
l’objectiu de garantir el dret a
l’habitatge de la població, així com
constituir una Taula del Dret a
l’Habitatge de Lliçà d’Amunt.
ERC va manifestar desconcert
davant d’aquesta moció, ja que la
creació d’una Taula del Dret a
l’Habitatge hauria de ser una acció
de govern que s’aprovés en el Ple i
no una moció.
EL PP va aclarir que era una
moció que presentava el seu grup
polític i que si s’aprovava es posaria en marxa el que es proposava.
UNANIMITAT

8.- Preguntes.

ICV-EUiA va formular preguntes
sobre els habitatges de protecció
oficial, el trànsit al carrer de Sant
Baldiri, el torrent del carrer de Pep
Ventura, les subvencions a les
escoles bressol municipals, la
contractació de personal, la PAH
de Lliçà d'Amunt, la rotonda entre
els carrers de Matarranya i de Ca
l'Artigues, la denúncia de
l'Ajuntament respecte al tema de la
pujada de l'aigua i la sol•licitud de
l'AV de Ca l'Artigues per a la
realització d'un pas peatonal i
l'enllumenat públic en una zona del
barri.
La regidora no adscrita va formular
preguntes sobre perquè no se la
va convocar a les comissions
informatives del passat 1 7 de juliol,
la cancel•lació dels deutes de
l'EMO, la disposició a mans del
partit del càrrec d'alcalde en cas
d'imputació, si l'alcalde té alguna
activitat laboral al marge de
l'Ajuntament i la despesa en
defensa jurídica per part de
l'Ajuntament.
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La Parròquia canvia de rector

A partir de l'1 de setembre, la Parròquia tindrà nou rector. Mossèn Aaron de Larrazabal substituïrà Mn.
Ricard Casadesús, que marxa a la Parròquia de Vilanova del Vallès.

Gràcies Mossèn Ricard...
Llegeixo l’escrit que ens has
adreçat a tots en el
suplement local del Full
Dominical,
d’aquest
diumenge. Sincerament, les
paraules que sobresurten en
aquesta valoració, ràpida, són
d’agraïment i reconeixement
d'aquests quatre anys, que
han passat molt de pressa.
Hauran estat moltes homilies,
reflexions, petites idees que
ens han omplert i/o ofert, a
l’eucaristia, al despatx, a la
plaça o al carrer.
En aquest període has tingut
ocasió d’obrir el Banc
d’Aliments que, inicialment va
estar al Casal Parroquial i ara
al carrer de Sala Ambròs, i
que permet la distribució
d’aliments, amb una funció
social, que es complementa
amb el Rober de Càritas; hi
ha hagut altres fets que
deixaran empremta i que
formaran part de la petita
història parroquial d’aquests
anys.
Al cartell que hi ha davant de
l’entrada de l’església diu que
l’any 1 01 4 és la primera
referència que tenim com a
parròquia a Lliçà d’Amunt:
són 1 000 anys exactes en
què gent d’aquest poble va
començar a donar i a fer
tangible una història, un
compromís; al llarg d’aquests
anys hi ha hagut un testimoni
permanent
d’aquest
compromís i, a la vegada,

l’Església ha estat el referent
dels
moments
més
importants de la vida de
cadascú, i entre tots hem
d’intentar que ho continuï
essent.
Al mateix dia de Sant Pere i
Sant Pau, quan en finalitzar la
missa del diumenge, vaig ferte avinent la meva felicitació,
amb el full a la mà (de la
noticia impresa del web del
Bisbat), ho feia amb el meu
millor desig: jo que,
professionalment he treballat
en una entitat bancària i he
passat per diferents pobles,
he agraït conèixer nous
indrets i persones, noves
realitats, que formen part de
les vivències que vas
adquirint.
Lliçà d’Amunt formarà part de
la teva vida i vivència:
moments durs amb la malaltia
i mort del teu pare; d’altres,
com dius, alegres en els
moments dels sagraments i
dolorosos en l’adéu de
membres de la comunitat; tot
un reflex de la dura realitat
del dia a dia. Anys que també
han
estat
difícils
econòmicament i social per a
moltes persones i veïns que,
malgrat la voluntat i recursos
disponibles, no poden arribar
a les necessitats de tothom.
Has estat el mossèn que ha
portat aquesta serenor, després de dues situacions
patides per la Parròquia, que

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

han desencisat persones i
esperances i que, difícilment,
han creat comunitat. Segur
que ens cal canviar moltes
coses però, primer, cal que
ens n’adonem. Penso que a
l’Església hi continua havent
persones i cors als quals
tornar a parlar de coses
importants, de valors, de fe,
d’esperança; estem saturats
de tanta hipocresia, de
missatges consumistes i de
satisfaccions immediates, i es
fa necessària la teva
aportació i el teu tarannà.
Ara, en aquesta nova
experiència, només vull
desitjar-te el millor: que
puguis
envoltar-te
de
persones i d’un equip que,
mantenint la flama de la fe,
encara pensin que és
possible fer coses i de
transmetre un missatge més
clar, més definit i menys
limitat, a la vegada que
formar una comunitat activa,
implicada en la societat i
exemple i motor per als altres.
M’agradaria
que
t’emportessis el millor del que
has viscut i de les persones
que has conegut; tan de bo et
pogués dir que som un
exemple, però ens queda
molt per reflexionar...
Amb tot el meu respecte i
ànims,
Feliu Monés, feligrès de la
Parròquia

Esplugas: 6 i 7 de setembre
Portabella: 11 , 27 i 28 de setembre
Galceran: 1 3 i 1 4 de setembre
Trullols: 20 i 21 de setembre
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

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.

Publicitat
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Grups Municipals
Perplejidad al ver la demagogia que hacen los compañeros de ERC en su revista municipal.
Una rotonda que podemos admitir fallos pero que debía hacerse. Allí donde existía un cruce peligroso que ellos fueron incapaces de llevar a cabo, se hace una rotonda
que cumple todos los parámetros de seguridad, recordamos que cuando ellos gobernaban regalaban asfalto a los pueblos vecinos.
Nunca reconocieron su error de asfaltar calles de otros municipios con nuestro dinero.
Están dando apoyo al gobierno de la Generalitat con recortes incluidos y critican las escuelas de las cuales son culpables ellos con su apoyo implícito a un gobierno de
derechas. Se autoproclaman juntamente con ICV que son de izquierdas. Solo recordarles que bajo su gobierno supuestamente de izquierdas se subieron los
impuestos al máximo legal y nosotros los estamos bajando. No recuerdan que hace unos años el pacto para la gobernabilidad del municipio pasaba por un pacto ERC,
ICV y PP y se dedicaron a pregonar a los cuatro vientos que los señores del PP eran buenas personas hasta que los dejaron tirados en el último segundo. No ser de
izquierdas es externalizar todos los servicios del ayuntamiento a empresas privadas subiendo el coste de la vida en Lliçà. Como ustedes hicieron.
Ser de izquierdas es asumir todos los servicios desde el Ayuntamiento, rebajar la deuda, sanear las arcas públicas, hacer planes de ocupaciones para desempleados
del municipio, dar trabajo a los jóvenes del pueblo en los Casals d'Estiu y próximamente prepararlos para que puedan entrar a trabajar a Mango. Claro, se fue Simon
porque ustedes asustan y si no llega a ser por nosotros y nuestro trabajo Mango también se hubiera ido. Rogamos no se las den de izquierdas si tienen tanto que
ocultar. Nosotros podemos gobernar con un partido de derechas y tirar hacia delante toda la política de izquierdas que queramos. Querer es poder. Ustedes lo
intentaron, hacer gobierno de izquierdas, y demostraron que si quieren pueden ser más de derechas que el gobierno que apoyan en la Generalitat.
Recordarles que un pueblo gobiernan las personas y no los intereses ni las banderas y nosotros tenemos a un gran Alcalde que lo demuestra a diario, Nacho Simón.

Los señores de ERC afirman en un artículo publicado en su columna del Informa’t número 77 que la rotonda de Ca L’Estaper es una pifia. Y nosotros les queremos
recordar que las pifias las hicieron ellos cuando gobernaron entre 2003 i 2007. Pifias que el pueblo de Lliçà d’Amunt no debe olvidar. Cuando llegaron al gobierno, lo
primero que hicieron los republicanos fue echar al Secretario del Ayuntamiento aun sabiendo que no lo podían hacer, tal y como les advertimos en aquel entonces
desde el partido Popular. Nos hicieron caso omiso y la justicia condenó al Ayuntamiento, lo que obligó a todos los vecinos de Lliçà a pagarle al secretario 354.364,57
euros aproximadamente, además de su reincorporación al trabajo.
Otras de las grandes pifias de ERC fue la compra de de un terreno en Ca L’Artigas, concretamente en la Calle Matarranya donde se han construido las viviendas de
Protección Oficial. Sus propietarios no deberían olvidarlo. En febrero del 2007, prácticamente en campaña electoral, el gobierno de ERC e ICV-EUiA decidió
comprar este terreno por un valor de 4 millones de euros más IVA, cuando previamente, en enero de 2006, habían formalizado ellos mismos un contrato de opción
de compra con un terminio de 6 meses y por valor de 2 millones más IVA. Conclusión: se acabó pagando el doble de lo que se había acordado. Vale la pena señalar
que el coste de las viviendas para sus actuales propietarios hubiese sido de 30. 000 euros menos si la compra del terreno se hubiera realizado un año antes.
Pifia también es redactar el proyecto de la piscina cubierta en una zona inundable y tener que acabar tirándolo a la papelera, con un coste de mas de 250.000 euros
para el municipio. Pifia es tener que redactar otro proyecto y volver a licitar las obras en el Barrio de Ca l’Oliveras y el Pla con el coste económico que supuso para
todos los propietarios.
Pifia, desde luego, la que ERC e ICV-EUiA hicieron cuando gobernaron, creando una tasa municipal de limpieza de las franjas contra incendios forestales con la que
pretendían cobrar un impuesto injusto y poco solidario, y que nosotros conseguimos retirar. Veritas liberabit vos.

El POUM quedarà aprovat definitivament les properes setmanes, impulsat per PSC i PP, en minoria a l'ajuntament, només per maquillar la seva debilitat.
Estem segurs que la majoria de regidors no tenen consciència de la transcendència del planejament urbanístic que estan aprovant, i votaran a favor per
pura disciplina.
El nou planejament urbanístic no serà millor que l'actual, no ajudarà a resoldre cap dels problemes territorials del nostre poble. Al contrari, perdrem
definitivament l'oportunitat de millorar la complicada situació urbana de Lliçà d'Amunt. Continua planejant edificar, en terrenys no adequats, edificis en
altura que desdibuixaran encara més el centre urbà. Imposa edificar més de 500 habitatges al pla del Tenes, en paral•lel a Països Catalans, que faran
encara més dispers el centre. Preveu executar infraestructures sense cap viabilitat, com un carrer paral•lel a Ramon Llull o un pont entre Can Rovira Nou i
Can Rovira Vell. Obliga a l'ajuntament a reconvertir edificis antics que no té capacitat econòmica per fer-se càrrec de rehabilitar. Normativament no millora
les zones de ciutat jardí, ni resol els problemes dels habitatges bifamiliars, ni el tractament de les cases en sòl rústic, ni facilita la regularització de zones
ara edificades a precari. En resum, no s'assembla al planejament que es va presentar fa 4 anys, per les correccions a què ha obligat la Generalitat, però
tampoc no resol res.
Si aquest planejament s'acaba aprovant s'haurà perdut una oportunitat única, purament per maquillar la feblesa dels socis de govern de PSC i PP. El
problema és que aquest maquillatge es fa condicionant el desenvolupament del nostre poble pels propers decennis. I aquest preu no hem d'estar
disposats a pagar-lo.
El cas Pujol
Davant la confessió de l’expresident Pujol sobre una herència a Andorra no declarada i dels suposats casos de corrupció dels seus familiars, la gent de Convergència Democràtica de
Catalunya volem expressar els següents sentiments:
- Demanar perdó. Aquesta notícia perjudica el país i les seves persones. Molts ens hem sentit ferits. Un graó més en el descrèdit actual dels polítics.
- Indignació. Hem tractat i coneixem l’expresident. És un home perspicaç. Cal una explicació clara sobre l’origen de les fortunes que amuntega la seva família. Que la justícia actuï ràpid.
I, si és mentida, que ho demostrin.
- Compassió. Una de les trajectòries públiques més brillants del catalanisme del segle XX pot acabar de manera miserable. El final de l’expresident es pot convertir en un calvari:
acarnissament dels detractors i menyspreament dels seguidors.
- El gra de la palla. Tinguem el cap clar. Hi ha interessos molt poderosos que volen aprofitar aquests fets per enterrar el nacionalisme català. L’obra de l’expresident Pujol i dels seus
governs és decisiva en la configuració del país actual. La història ja en farà el judici definitiu.
- Vigència de CDC. Els partits polítics estan condicionats pels seus líders. Però estan configurats per les persones i les idees. Des de la Generalitat i els ajuntament, també a Lliçà
d’Amunt, volem continuar treballant per una Catalunya més pròspera, més lliure, més solidària i més culta.
- El president Mas. És la persona escollida per una majoria per governar el país en aquests moments convulsos. Estem al seu costat. En les properes setmanes haurà de prendre,
conjuntament amb altres forces polítiques, decisions molt importants pel nostre futur col•lectiu.
- La bona gent. No ens podem desanimar. El que ha passat és gros. Però no s’hi val quedar-se a casa. La política existeix. I si nosaltres no hi som, uns altres ens la faran. I pot ser que
tampoc sigui allò que volem.
- La nació. Catalunya té futur. Depèn de les persones que hi vivim. Per tant, reafirmem la democràcia. Participem en la diada de l’11 de setembre. Exercim el dret a decidir el proper 9N.

Estamos viviendo una situación a nivel municipal muy extraña, no tanto como a nivel autonómico o estatal que es asquerosamente indecente, pero
muy extraña. Un equipo de gobierno que hace algún tiempo lo vemos agotado, desanimado, desmotivado, consumido, desalentado, padece de un
pasotismo hasta ahora desconocido, ¿será porque quieren divorciarse los del PSC y los del PP y no saben como hacerlo?, un equipo de gobierno que
habiendo agotado los proyectos e ideas del anterior equipo de gobierno, ERC y ICV-EUiA, no tienen ni proyectos ni ideas propias, es lo que necesita
nuestro municipio; ahora solo se dedican a gestionar, han perdido hasta la costumbre de gobernar, ¿será porque están en minoría?. Ejemplo: las
mociones siempre las presentan los grupos de la oposición, para que el gobierno municipal haga alguna cosa, es muy extraño que el grupo popular
presente una moción y pida el apoyo de los grupos de la oposición, sobre la creación de una “Mesa por el derecho a la vivienda en Lliçà d’Amunt”,
cuando ¡que casualidad! el concejal de vivienda es precisamente el Sr. Ariza, además de 1 er teniente de alcalde y la Sra. Roca es la concejala de
bienestar y familia, ambos del PP, es increíble que recurran a una moción, cuando desde el propio gobierno ya podrían haber creado esa Mesa hace
más de 3 años, demostrando que de verdad están en contra de los desahuciados y por una vivienda digna para todos, según dice la constitución, a
esto peyorativamente hablando, se le llama “populismo” ¿No será que están esperando a que falte poco para las próximas elecciones municipales para
hacer alguna cosa?, Lliçà sigue teniendo los mismos problemas años tras años, el mantenimiento de los servicios básicos, como son: cloacas, limpieza
de los parques, las calles, aceras, lugares de los contenedores de basura, el agua, asfaltado de calles, el POUM, colegios, instituto... ¡¡¡Lliçà d'Amunt
se merece más!!!
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Entitats
El butlletí té un espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algun
partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

Ara a treballar per al Museu Municipal
Serà una mostra permanent
de com era una Masia o
Casa de Pagès.
Per veure les eines que es
feien servir per treballar la
terra i saber-ne el seu nom.
Com es feia el transport de
persones, de productes del
camp, de mercaderies, etc.
Conèixer les eines de
paletes, fusters i ferrers, que
feien i mantenien les cases,
també
fabricaven
i
arreglaven les eines del
camp.
I les que feien servir els
barbers,
perruqueres,
sabaters... i moltes més
coses que constituien la vida
quotidiana del Lliçà agrícola
fins els anys 50-60.
Tantes i tantes coses que, ja
fa anys van anar a parar a
les golfes o apilades en un
racó d'aquelles corts on hi
havia el bestiar.
Com ha canviat el nostre
poble en pocs anys, quantes

coses han quedat enrera, ja
no en parlem, van perdent
fins i tot el seu nom.
Perquè això no passi, us
animem a treballar plegats
per FER EL MUSEU
MUNICIPAL
o mostra
permanent de la Masia,
eines, etc.
La gent del Grup l'Abans, en
estreta col.laboració amb
l'Ajuntament, us fa saber que:
Estem col.laborant en la
recollida d'objectes que es
vulguin deixar o donar per al
Museu, i en fem l'inventari.
L'Ajuntament facilita el seu
transport al lloc on de
moment es guarden, fins que
es disposi del lloc on
s'ubicarà el Museu.
La persona o familia que
vulgui DEIXAR o DONAR
objectes per al museu
signarà el corresponent
document
oficial
a
l'Ajuntament.
Sempre constarà qui és el

donant.
Aquest Museu Municipal pot
ser realitat ben aviat.
Des d'ara us animem a fer
memòria i a pensar que entre
tots podem aconseguir que el
nostre poble pugui tenir,
també, una presència el més
completa possible del nostre
passat en el nostre present.
Si vols més informació, que
t'ajudem a triar, anar a lAjuntament, etc., posa't en
contacte amb nosaltres.
Si vols participar, podem fer
un grup que treballi només
aquest projecte. S'ha de
recollir el material, fer-ne
l'inventari, planificar amb
detall la seva exposició, etc.
Pensem-hi, parlem-ne, pot
ser que a casa tinguis,
objectes, eines, coses
d'abans que ens serveixin
per anar fent, completant
aquest projecte.
Grup L'Abans

Vols jugar a futbol amb l'Associació de
Futbol Veterans de Lliçà d'Amunt?
Si t'agrada el futbol, ets del
poble, major de trenta anys i
tens ganes de tornar a jugar a
futbol, no ho dubtis, posa't en
contacte amb l'Associació de
Futbol Veterans de Lliçà
d'Amunt i tornaràs a gaudir del
Futbol.
Ja fa més de deu anys, un
grup d'amics del poble van
crear l'Associació de Futbol
Veterans Lliçà d'Amunt, amb
la intenció de promoure
l'esport de futbol en la
categoria de veterans. La
filosofia de la nostra
associació es passar-ho bé i a
més a més jugar a futbol, amb
el bon rotllo que ens
caracteritza.
A part d'entrenar un cop per
setmana i jugar el dissabte a la
tarda a la lliga oficial de
veterans de la AEC84,
organitzem
altres
esdeveniments per poder
gaudir dels amics, sopars,
costellades, sortides de cap de
setmana, etc.
Si tens ganes de fer nous

amics al poble gaudint de
l'esport del futbol, posa't en
contacte amb nosaltres al
telèfon
699927662
o
mitjançant correu electrònic
veteransllicamunt@gmail.com,
i et respondrem tots els dubtes
que et puguin sorgir.
També ens pots trobar en el
període de la festa major a la
nostra caseta de l'espai
barraques, on com cada any
estem presents. De totes ma-

neres, si ja ho tens clar i vols
venir directament a entrenar al
camp municipal de futbol de
Lliçà d'Amunt, el proper
dimecres 1 7 de setembre a les
20:30h començarem els
entrenaments i t'hi esperem.
Prepara les botes de futbol i
vine a formar part del nostre
equip!
Associació de Futbol Veterans
de Lliçà d'Amunt

Aula Artística

Reiki Solidari al centre cívic
Palaudàries
Vols venir a rebre una sessió
de Reiki i alhora contribuir a
una causa solidària per al
nostre municipi?
El Reiki és una teràpia
japonesa de canalització de
l’energia que ens envolta,
serveix per potenciar la
nostra capacitat autocurativa
i crear un estat d’harmonia i
equilibri físic, mental i
emocional. La persona que
rep Reiki s’estira en un
ambient relaxat i tranquil i el
practicant va posant les
mans suaument al cos des
del cap fins als peus.
Proporciona una sensació
de relaxament i de benestar,
és una ajuda en casos
d’estrès, dolències físiques
com el mal de cap, mal
d’esquena, etc., estimula les
capacitats
personals
d’autocuració, puja l’estat
d’ànim, afavoreix un canvi
positiu
d’hàbits
i
comportaments
més
saludables.
Els Amics del Reiki de Lliçà
d’Amunt som un grup de
voluntaris que practiquem
aquesta teràpia a tothom qui
vulgui a canvi d’aliments que
entreguem mensualment al
Banc d’Aliments de Lliçà

d’Amunt, ajudant d’aquesta
manera a les famílies del
nostre poble que més ho
necessiten. Estem tots els
dijous al centre cívic de
Palaudàries de les 1 9.30h
fins a les 20.45h. No fa falta
demanar hora. Només has
de portar aliments de llarga
durada (llaunes, oli, llegums,
pasta, etc.) per valor d’uns
4€. És un grup obert a
tothom, tant a les persones
que vulguin rebre una sessió
com a terapeutes de Reiki
que vulguin practicar de
forma
desinteressada.
Tothom és benvingut, us hi
esperem a tots!
Si vols venir a conèixer-nos,
el dissabte 20 de setembre,
amb motiu del 1 0è
Aniversari del Centre Cívic
de Palaudàries hi haurà
jornada de portes obertes
per donar a conèixer les
activitats del centre. Els
Amics del Reiki hi serem de
11 h a 1 2 h, aclarirem els
vostres dubtes i podreu venir
a provar-ho sense cap
compromís. Hi serem per
una bona causa. T’hi apuntes?
Amics del Reiki

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

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Agenda
Primer Concurs de Postals
per al Món

Activitats per a la gent gran

Fins l'1 d'octubre

Associació del Casal Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàd'Avis:

Informació i bases:

www.espaigarum.es/postalart-ca
Organitza: Màrius Gómez

Cap de setmana a Lourdes
27 i 28 de setembre

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

Biblioteca Ca l'Oliveres
Taller de folrar llibres

Dimecres 3 i dijous 4 de setembre

El personal de la biblioteca
ensenyarà a folrar els llibres.
Adreçat a pares i mares amb nens
escolaritzats i que tinguin la
necessitat de folrar llibres per
l’escola. Durant el taller cada nen/a
podrà folrar 5 llibres, amb
l’acompanyament d’un adult. La
biblioteca hi posarà el material
necessari.
Horari: de 1 7h a 1 9h

La paraula des del moll de
l'os
Dilluns 8 de setembre

A càrrec del grup Para bé l’orella
(Antonio Bermejo, Maite Mompart,
Teresa Arrufat i a la guitarra Anna
González). Sessió sobre la
correspondència que varen mantenir
durant anys Miquel Martí i Pol i
Joan Vinyoli, on també escoltarem
poesies dels dos.
Hora: 1 9h

Lectura de textos sobre el
Tricentenari
Dimarts 9 de setembre

Lectura de textos sobre el 1 71 4 per
part de diferents usuaris de la
Biblioteca i amb la col•laboració de
l’Escola de Música de la Vall del
Tenes.
Hora: 1 9h

93 841 62 1 6

Jutjat de Pau

Contes al vol

Dimecres 1 0 de setembre

A
càrrec d’Albert Estengre . Contes
que expliquen al públic més jove el
que va passar a Barcelona amb el
rei i la “coronela” i què celebrem els
catalans el 201 4. Adreçat a infants
a partir de 4 anys.
Hora: 1 8h
Avi, què va passar al 1714?

Club de lectura

Dijous 1 8 de setembre

de Sílvia Soler. Visita de l’escriptora i periodista
Sílvia Soler, amb la col•laboració de
la Institució de les Lletres
Catalanes. (Obert a tothom). Si vols
participar a les tertúlies del Club de
Lectura posa’t en contacte amb la
Biblioteca.
Hora: 1 8.30h
Petons de diumenge

Local Social Ca l’Artigues

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 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

Dilluns 1 5 de setembre

Personalitza la teva carpeta
Dimarts 1 6 de setembre

Berenar de final d'estiu
Dijous 1 8 de setembre

Taller de Gorres I

Dilluns 22 de setembre

Taller de Gorres II

Protecció Civil

Dimarts 23 de setembre

Recollida de trastam a domicili

Taller de polseres de fil

93 841 65 41

93 841 52 25

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues

Dijous 1 0 de juliol

Gran

1 r aniversari del Cafè-Ball

A
càrrec de Toni Giménez. Adreçat a
famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del 1 5 de
setembre. Places limitades.
Hora: 11 h

La Biblioteca fa 4 anys!

- Si fas préstec del 1 0 al 30 de
setembre entraràs en el sorteig de
dos lots de llibres.
- Concurs de fotografia a través de
Facebook.

Espai Jove El Galliner
Personalitza la teva agenda

mes de 1 7 a 20h Casal de la Gent

Ali Alau. Les primeres moixaines.

Local Social Can Costa
Local Social Ca l’Esteper

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

Dissabte 27 de setembre

93 860 70 64

93 841 55 63

Activitats fixes:
Botxes: Dilluns i dimecres
11 h Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres
1 6.30h Casal de la Gent Gran
Bingo: Dissabtes 1 7h Casal de
la Gent Gran
Cafè-ball (música gravada): Darrer diumenge de

mes (1 4 de setembre) 1 7h

Niu de paraules

Organitza: Ajuntament

93 860 72 1 6

Estada en hotel de tres estrelles en
règim de pensió completa.
Hora de sortida: 7.1 5h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 1 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

ries:
Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h
Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h
Ball: Segon diumenge de

Coneix el Galliner

Dimecres 24 de setembre

El cafè-ball amb música gravada, que cada darrer diumenge de mes de 1 7h a 20h
se celebra al Casal de la Gent
Gran, va ser un èxit de públic
el passat mes de juliol. Unes
80 persones s'hi van aplegar,
totes vestides de blanc, en

una convocatòria que es va
anomenar "festa blanca".
Aquest mes de setembre (diumenge 28), aquesta activitat
celebrarà el 1 r aniversari i hi
haurà una "festa de gala".
Associació del Casal d'Avis

Tapes de tardor

Dijous 25 de setembre

Decora la teva tassa
d'esmorzar
Dilluns 29 de setembre

Clauers de feltre

Dimarts 30 de setembre
* Les activitats comencen a les
1 7.30h, són gratuïtes i cal inscripció prèvia. Per participar-hi
cal tenir el carnet del Galliner.
Per a més informació es pot
consultar
la
web
www.espaijovegalliner.cat.

Nota
El BANC D’ALIMENTS DE CÀRITES té necessitat d’un
CONGELADOR GRAN DE CÀRREGA SUPERIOR.
Persona de contacte, voluntària de Càrites: Joan Rovira
(tel. 663 94 45 06).

Organitza: Ajuntament

649 63 01 34

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

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat. No hi tenen cabuda les enti
tats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a objectiu la divulgació de temes polítics.
Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

