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La nova escola bressol, més a prop
L’Ajuntament, a través de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), va treure a concurs, el novembre passat, l’execució de les obres del
nou edifici de l’escola bressol municipal L’Espurna situada a la plaça del Consell de Cent,
entre els carrers de Llívia, Prat de la Riba i
Folch i Torres. El preu de licitació era de
1.062.216,38 euros més IVA.
PÀG. 3
L’Ajuntament necessitava adjudicar les obres d’execució
del nou edifici de l’escola
bressol municipal L’Espurna
a la plaça del Consell de Cent
abans de finalitzar l’any
2007, per tal de disposar
d’una subvenció de la Generalitat. Hi ha una subvenció
demanada i concedida de
575.000 euros per a la creació

Nº 207 Promoción de 4 casas
agrupadas 2 a 2 y 2 casas
aisladas en Can Rovira.
Amplio jardín, piscina…
DESDE 445.000 € (74 MM)

Nº 253 Torre de obra nueva de
250 m2 y terreno de 500 m2
aprox. Salón comedor, cocina, 3
baños, 3 hab. (1 suite con
vestidor), lavadero y garaje 2
coches y amplia sala polivalente.
DESDE 327.600 € (54.5 MM)

de noves places d’infants de 0
a 3 anys.
El nou edifici de l’escola bressol
municipal L’Espurna ha d’estar
enllestit per al començament
del proper curs escolar 20082009, ja que en el nostre municipi existeix un dèficit de places
escolars per a infants de 0 a 3
anys, que aquest nou edifici,
més gran, intentarà solucionar.

Nº 067 Torre de obra nueva de 4
hab., 2 baños, salón comedor con
salida a terreno, amplia cocina,
garaje y lavadero. Calefacción,
aluminio climalit, gres rústico.
Terreno de 600 m2 aprox.
462.800 € (77 MM)
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OPINIÓ
Editorial
El motor de l’Ajuntament està a ple rendiment, la construcció de nous equipaments i
serveis pels ciutadans de Lliçà d’Amunt comença a ser una realitat.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Només entrar a governar varem accelerar les
obres iniciades del nou Casal de la Gent
Gran per poder inaugurar-lo per la Festa
Major, coincidint amb el dia d’Homenatge
a la Vellesa.
També s’estan fent col·lectors en alta a Can
Farell i Can Franquesa.
Les obres de la biblioteca es van posar en
marxa. El 19 de novembre de l’any passat es
van adjudicar les obres de la segona fase i última d’aquest nou equipament cultural.

L’Espurna de la Plaça Consell de Cent, amb
una capacitat per 115 nens/es, i que intentarem que pugui estar funcionant el curs escolar 2008/2009.

A finals del mes de novembre es van iniciar
les obres de construcció d’una segona deixalleria i magatzems annexes, en el camí de
Palau. Unes instal·lacions que ja estaran en
funcionament a principis d’any.

Però farem molt més, perquè Lliçà d’Amunt té molts dèficit que s’han d’anar resolent i no poden esperar més.

El dia 3 de desembre es va publicar el concurs per les obres de la nova escola bressol

Enquesta ciutadana

L’any 2008 s’han d’iniciar les obres de
construcció del segon ambulatori. El Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya té quasi enllestit el projecte

executiu i només manca fer la licitació de
l’obra.
L’any 2008 també hauria de ser l’any d’inici
de les gran obres d’equipaments i serveis: la
piscina coberta, els pisos de promoció pública
a Can Salgot i Ca l’Artigues, les obres d’urbanització del Raval d’en Xicota II i la renovació
de l’enllumenat de Can Farell, entre altres.
Sabem que hi ha molta feina a fer, però hi
ha il·lusió i estem preparats i capacitats per
assumir-la i executar-la.

Què li sembla que l’Ajuntament inverteixi en escoles bressol?

Jo penso que sí, que cal que inverteixi, perquè afavoreix totes
les famílies en el sentit que el
pare o la mare puguin anar a
treballar. I, per a l’infant també
és important, perquè l’ensenyament sempre és bo, sigui a partir de l’edat que sigui.

A mí me hace el efecto que sí que
es conveniente porque hay muchas madres que trabajan y, entonces, por dejar a los hijos en algún sitio. Y, de paso, los niños a
estas edades aprenden muy rápidamente. Yo tengo un nieto de
un año y medio y me quedo maravillada de las cosas que aprende;
este niño aprende una barbaridad
y muy deprisa.

Yo creo que el dinero se podría
destinar a otra cosa porque considero que los niños de 0 a 3 años
tienen que recibir el cariño de los
padres. No tienen que estar en
una guardería ni en ningún sitio,
sino con sus padres. Y los padres
tendrían que recibir una ayuda
de quien sea que permita poder
educar a sus hijos en esa edad.

Yo ya no lo utilizo porque mi
crío ya tiene 9 años, pero a mí
me parece genial. Es muy importante que los niños, desde pequeños, estén con otros niños y
aprendiendo cosas que cuando
llegan a la escolarización obligatoria les son muy útiles y llegan
más preparados. Me parece genial que se invierta en eso.

Molt bé. Crec que és més important per als pares que per als nens,
perquè els pares que treballen,
què fan amb els nens? De 0 a 3
anys, els nens han d’estar amb els
pares i gaudir, però als pares els va
bé mentre treballen. Ens agradi o
no, és així.

Francesc Febrer
Ca l’Artigues

Nuria Giner
Ca l’Esteper

Carlos Gómez
Can Rovira

Óscar Doménech
Can Farell

Montse Jiménez
Can Salgot

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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Les obres de l’edifici escolar municipal
de la plaça Consell de Cent, més a prop
L’Ajuntament, a través de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), va treure a concurs, el novembre passat, l’execució de les
obres del nou edifici de l’escola bressol municipal L’Espurna situada a la plaça del Consell de Cent, entre els carrers de Llívia, Prat de la Riba i Folch i Torres. El preu de licitació era de 1.062.216,38 euros més IVA.

IMATGE DEL NOU EQUIPAMENT ESCOLAR MUNICIPAL

L’Ajuntament necessitava adjudicar les obres d’execució del
nou edifici de l’escola bressol
municipal L’Espurna a la plaça
del Consell de Cent abans de
finalitzar l’any 2007, per tal de
disposar d’una subvenció de la
Generalitat. Hi ha una subvenció demanada i concedida
de 575.000 euros per a la crea-

ció de noves places d’infants de
0 a 3 anys.
El nou edifici de l’escola bressol municipal L’Espurna ha
d’estar enllestit per al començament del proper curs escolar
2008-2009, ja que en el nostre
municipi existeix un dèficit de
places escolars per a infants de
0 a 3 anys, que aquest nou edi-

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

“Acabem d’arribar”, un projecte
per als nouvinguts
El projecte “Acabem d’arribar”, adreçat a les persones
nouvingudes de Lliçà d’Amunt, es va iniciar el mes d’octubre passat.
Aquesta iniciativa de la regidoria de Benestar i família de l’Ajuntament té la voluntat de
dotar de recursos als immigrants per facilitar la seva integració al municipi i, així, ferlos partícips de la vida social de
Lliçà d’Amunt.
El projecte consta de dues
actuacions. Per una banda,

des del Consorci de Normalització Lingüística, es facilita l’aprenentatge de la llengua catalana com a vehicle
imprescindible de comunicació. I, per altra banda, des de
l’Ajuntament, s’ofereix un
espai per proporcionar coneixements de l’entorn social
de Lliçà d’Amunt.
Segons els organitzadors, aquest
nou servei compta amb un
nombre d’inscripcions elevat i
una bona acollida per part dels
participants.

fici, més gran, intentarà solucionar.
Segons els autors del projecte,
Codina, Prat, Valls i arquitectes
associats S.L., es tracta de la
construcció de nova planta
d’una escola bressol, de 836.65
m2 de superfície total, de dues
línies escolars pels nens de 0 a 1
any i tres línies escolars pels
nens d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys.
El programa de l’escola consisteix en dues aules per a 8 nens

de 0-1 anys, tres aules per a 13
nens de 1-2 anys i tres aules
per a 20 nens de 2-3 anys. Les
aules aniran acompanyades per
una zona de lavabos o canviadors en el cas dels més petits.
Hi ha també una sala polivalent, l’àrea de cuina amb el rebost, el safareig i els vestuaris
pels cuiners i l’àrea administrativa, formada per la secretaria,
un despatx, una sala de reunions, un magatzem, un vestuari, un lavabo adaptat i una
habitació per guardar els cotxets. En últim lloc es necessitarà una sala d’instal·lacions.
Es proposa un edifici de caràcter interiorista, on les aules s’aboquen en un pati central i només tenen obertures indirectes
al carrer per a la necessària ventilació. L’escola s’organitza
amb dues barres que contenen
tot el programa, una sala polivalent al centre de l’edifici i el
passadís que lliga tots els espais
i que abraça el pati de l’escola,
orientat a sud. L’accés se situa a

MEDI AMBIENT

Ja es pot presentar la sol·licitud de bonificació
de la taxa de residus per ús de la deixalleria i
demanar el carnet de l’any 2008
A partir del dimecres 2 de gener ja es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) la sol·licitud de bonificació del 15% de la taxa de residus per haver utilitzat la deixalleria durant l’any 2007. A la
l’hora de presentar la sol·licitud, cal adjuntar el carnet de la
deixalleria del 2007 amb les 10

caselles segellades. Per obtenir
la bonificació, les visites han
d’haver estat fetes d’una manera repartida durant tot l’any.
Per altra banda, i atès que es
manté aquesta bonificació
per l’any 2008, també es podrà aprofitar per recollir el
carnet de la deixalleria per
aquest any.

la cara nord, en el punt més alt
del terreny, i entre la sala polivalent i l’àrea administrativa.
La barra situada a l’est conté
tots els espais de la cuina i safareig i sis aules de nens d’1 a 2
anys i de 2 a 3 anys, amb els
tres lavabos compartits entre
dues aules. La barra situada a
l’oest conté l’àrea administrativa i les dues aules dels nens
de 0 a 1 anys, amb un lavabo
compartit. Aquests tenen un
pati propi. L’aula polivalent se
situa entre les dues barres, al
costat nord, entre l’àrea de la
cuina i l’administrativa. Cada
aula té un espai de dia en contacte amb el pati i una zona de
dormir. Una única coberta
unifica tota l’escola on només
hi sobresurt el mur que tanca
l’escola bressol, on s’hi col·locaran les plaques solars. Cada
aula té un armaris per guardar
joguines i matalassos i una
zona de penjadors i prestatges
per a guardar les coses de cada
nen.

93 841 91 69, nou telèfon
per concertar la recollida
de trastam a domicili
Des del mes passat, l’empresa concessionària del servei de recollida de residus
s’encarrega de concertar les
recollides de trastam a domicili i, per tant, cal trucar
al telèfon 93 841 91 69.
La recollida de trastam i residus voluminosos és un servei
municipal que es fa al mateix
domicili de l’interessat i pel
qual només cal trucar per
concertar el dia de recollida.
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Comença la construcció de la nova
deixalleria de Palaudàries
Les obres de construcció de la segona deixalleria del municipi, a Palaudàries,
van començar el 23 de novembre passat.Aquesta instal·lació de recollida selectiva complementarà la que ja funciona al centre des de l’any 1999 i donarà
servei a tot el sector occidental del municipi: els barris de Can Salgot, Mas Bo,
Can Lledó, Can Roure, Palaudalba, Can Rovira Nou i Can Rovira Vell, amb un
volum total de població d’uns 5.000 habitants.

CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA DEIXALLERIA

La deixalleria de Palaudàries tindrà una superfície de 3.500 m2 i
dos nivells per facilitar la descàrrega dels residus des dels vehicles als contenidors. El seu disseny facilitarà l’entrada i sortida
tant de vehicles particulars com
dels camions per retirar els contenidors plens. Des del punt de
vista urbanístic i paisatgístic, la
deixalleria es construeix en un
terreny d’equipaments que

queda protegit visualment del
carrer de Palau per una pantalla
vegetal.
Es preveu que les obres durin
unes 6 setmanes amb un cost
aproximat de 250.000,00 euros, dels quals 148.000,00 seran aportats per l’Agència de
Residus de Catalunya, organisme adscrit al Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

L'ALCALDE I ELS REGIDORS D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMETS, I OBRES I SERVEIS

La millora de la mobilitat
de la zona de Palaudàries, en marxa
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha sol·licitat a l’Ajuntament de Parets del Vallès que reculli la proposta de millora de la mobilitat
de la zona de Palaudàries, elaborada per l’arquitecte municipal i pel tècnic de mobilitat de l’administració local lliçanenca, en el
seu Pla d’ordenació urbanística municipal, en l’enclau de Can Vila-Rosal, per tal de descongestionar la carretera de Palaudàries
al seu pas pels barris de Mas Bo, Can Lledó i Can Salgot.
La proposta de millora de la
mobilitat de la zona de Palaudàries es concreta en l’obertura
de dos vials, als carrers d’Alcúdia i al passeig de Sant Valerià,
a Lliçà d’Amunt, així com la
prolongació del carrer de Sant
Josep, de Lliçà de Vall, que permetran la connexió amb la carretera de Palaudàries. A més,
s’inclou la construcció d’un giratori a la carretera de Palaudà-

ries que ha de fer de ròtula per
accedir als nous vials i, a la vegada, ha de fer la funció d’element regulador de la velocitat.
En els darrers 30 anys, la carretera de Palaudàries ha sofert
una gran transformació, originada pels desenvolupaments
urbanístics que s’han produït,
tant industrials com residencials. D’aquest manera, el camí
rural original s’ha conformat

com un important eix d’accés i
comunicació al Polígon Industrial de Palaudàries i als sectors
residencials de Can Prat, La
Caseta i Can Salgot, de Lliçà
de Vall; a la finca de Can VilaRosal, de Parets del Vallès; i als
sectors residencials de Can
Lledó, Mas Bo, Can Salgot,
Palaudalba, Can Roure i Can
Rovira, de Lliçà d’Amunt. Els
índexs actuals de trànsit provo-

quen problemes permanents a
la carretera de Palaudàries.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt proposa en el terme municipal de Parets del Vallès les
següents actuacions: la continuació del passeig de Sant Valerià des de Mas Bo fins a la
finca de Can Villa-Rosal, per
tal de millorar la mobilitat del
trànsit provinent de la carretera C-155 de Granollers a Sa-

badell; la connexió del carrer
d’Alcúdia de Mas Bo fins a la
prolongació del passeig de
Sant Valerià, que actualment
no té sortida; i la connexió del
giratori que se situaria a la intersecció de la carretera de Palaudàries amb el passeig de
Sant Valerià amb el carrer de
Gandia de Mas Bo i amb les
urbanitzacions de La Caseta i
de Can Prat de Lliçà de Vall.
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Tres dones, tres veus

La soprano lliçanenca
Elena Mejías actuarà
en el Concert de Cap d’Any
Dins de la programació de Nadal d’aquest any, la regidoria de Cultura
destaca el Concert de Cap d’Any “Tres dones, tres veus”. Es tracta d’un
concert-espectacle d’òpera, teatre musical i cançó espanyola, a càrrec
d’una mezzo-soprano i dues sopranos, una de les quals, Elena Mejías,
és de Lliçà d’Amunt. El director d’escena és David Cuspinera.

“Aimer, boire et chanter” de Strauss – Assumpta Cumí, Francesca Masclans i Elena Mejías
“Habanera” de “Carmen” – Georges Bizet – Assumpta Cumí
“Je dis que rien ne m’épouvante” de “Carmen” – Georges Bizet – Francesca Masclans
“Je veux vivre” de “Roméo et Juliette” – Charles Gounod – Elena Mejías
“Bêlle nuit” de “Les contes de Hoffman”– Jacques Offenbach - Assumpta Cumí i Francesca
Masclans
“Voi che sapete” de “Le nozze di Figaro”– Wofgang Amadeus Mozart – Elena Mejías
“Non so più” de “Le nozze di Figaro”– Wolfgang Amadeus Mozart – Francesca Masclans
“Che farò” d”Orfeo ed Euridice” – Cristoph Willibald Gluck – Assumpta Cumí

“Andaluza” de “Cuatro piezas españolas” – Manuel de Falla – Piano solo
“El paño moruno” de “Siete canciones populares españolas”– Manuel de Falla – Assumpta Cumí
“El majo discreto” de “Colección de tonadillas– Enric Granados – Francesca Masclans
“De los álamos, vengo” de “Cuatro madrigales amatorios” – Joaquín Rodrigo – Elena Mejías
“Las mañanitas” de “Don Gil de Alcalá” – Manuel Penella – Assumpta Cumí, Francesca Masclans i Elena Mejías.

Pròleg de “West Side Story”- Leonard Bernstein
“I feel pretty” de “West Side Story” – Leonard Bernstein – Francesca Masclans

ELENA MEJÍAS

ELENA MEJÍAS
Soprano
HISTORIAL:
Nacida el año 1974 en la Línea
de la Concepción - Cádiz.
A la edad de 14 años, crea, dirige y realiza como locutora un
programa de radio dedicado a
la actualidad musical, en la
emisora local de la Línea de la
Concepción “Radio Joven”, es-

El concert tindrà lloc l’1 de
gener, a les 19 h, a l’Ateneu
L’Aliança. L’entrada és gratuïta, però cal una invitació,
ja que l’aforament és limitat.
Podeu recollir la invitació els
dies laborables, entre el 3 i el
28 de desembre, a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà. Durant la mateixa tarda del
concert, entre les 16 i les

18.30 h, podeu fer una trucada al telèfon 93 841 45 33,
per preguntar si queden invitacions.
Per a més informació, podeu
posar-vos en contacte amb la
regidoria de Cultura, a través
del número de telèfon
93 841 52 25 o mitjançant el
correu electrònic:
cultura@llicamunt.cat.

tando al frente durante dos
años. Durante ese período, colabora con los “40 principales”
de Algeciras y “Cadena Dial”
La Línea.
A los 16 años, pasa una temporada en Palma de Mallorca
(Baleares), donde entra a formar parte como cantante melódica de la orquesta municipal de “Petra” en Mallorca,
participando en fiestas populares de varias poblaciones de la
Isla.

A los 18 años, regresa a su localidad natal, y hasta los 25
años, colabora en festivales locales, actos benéficos, etc. por
toda la provincia, como cantante melódica.
A los 25 años, se traslada a Lliçá
d’Amunt – Barcelona, y entra a
formar parte de un grupo de
zarzuela en Granollers, interpretando como solista el papel
de “Leocadia” en la obra “D.
Manolito”, en las poblaciones
de Granollers y Rubí.

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.

☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

“Somewhere” de “West Side Story” – Leonard Bernstein – Assumpta Cumí
“Summertime” de “Porgy and Bess” – George Gershwin – Elena Mejías
“You’ll never walk alone” de “ Carousel” – Richard Rodgers –Assumpta Cumí, Francesca
Masclans i Elena Mejías

“Mélancolie” Francis Poulenc – Piano solo
“Una voce poco fa” de “Il barbiere di Seviglia” – Gioachino Rossini – Assumpta Cumí
“Duetto buffo di due gatti” – Gioachino Rossini - Assumpta Cumí i Francesca Masclans
“O, mio babbino caro” de “Gianni Schichi” – GiaccomoPuccini – Elena Mejías
“Ecco, respiro appena” d”Adriana Lecouvreur” – Francesco Cilea – Francesca Masclans
“Viens, Mallikà” de “Lakmé” – Léo Delibes – Francesca Masclans i Elena Mejías

Asímismo, participa como Regidora en la obra “El manojo
de Rosas” en las poblaciones
de Granollers y Les Franqueses.
Interpreta como solista el personaje de “Sant Gabriel” en el
montaje del musical “Els Pastorets Musicals” en les Franqueses.
Debuta como cantante profesional con un concierto de música
lírica española y zarzuela en la Línea de la Concepción – Cádiz.

Participa en el concierto de
Navidad en el teatro de Sant
Andreu - Barcelona.
Participa en la Gala de apertura de la Feria Internacional
del Vino en los salones del
“RENAISSENÇA” (Recinto
Ferial de Shanghai) – China.
Con motivo del “Año de España” en China –febrero
2007– realiza un concierto
de música lírica española y
zarzuela en el Complejo Ministery de Shanghai – China.
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La Cavalcada de Reis
canvia de forma
Durant molts anys, la Cavalcada de Reis havia recorregut tots els barris de
Lliçà d’Amunt i, darrerament, s’havia concentrat en tres punts del poble, tot i
que la del centre urbà sempre era la més lluïda, perquè s’hi podien moure carrosses més grans. Aquest any, la Cavalcada de Reis es concentrarà al centre urbà, tot i que els barris comptaran amb la visita d’un Patge Anunciador.
cartes dels nens i nenes del municipi i els lliurarà un objecte
que hauran de portar el dia 5 de
gener a la Gran Cavalcada de
Reis per rebre a Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient. Mitjançant
una carta personalitzada, s’informarà als nens i nenes dels diferents barris, el dia, l’hora i el
lloc en què el Patge Anunciador
visitarà el seu barri.
El dissabte 5 de gener, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

arribaran a Lliçà d’Amunt carregats de regals i il·lusió per a
tots els lliçanencs i, durant la
nit, distribuiran els regals a totes les llars del municipi. La
Comitiva Reial es concentrarà a
les 17.30 h a la plaça Consell de
Cent. Des d’aquesta plaça, a les
18 h, la Comitiva Reial sortirà i
recorrerà el carrer Folch i Torres, passant per la plaça Catalunya i els carrers Aliança i Anselm Clavé, girarà a l’alçada dels

Gran Cavalcada de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient

17.30h Plaça Consell de Cent
CONCENTRACIÓ DE LA
COMITIVA REIAL
18.00h Plaça Consell de Cent
SORTIDA DE LA COMITIVA
REIAL
El recorregut serà: Plaça Consell
de Cent, Folch i Torres, Plaça
Catalunya, Aliança, Anselm
Clavé, girarem a pisos Sant
Joan, Anselm Clavé, Baronia de
Montbui, Pavelló d’Esports.

Els dies 2, 3 i 4 de gener, el
Patge Anunciador i el seu seguici visitarà els diferents barris
del municipi anunciant la visita
de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient. L’activitat, que tindrà
una durada de tres quarts
d’hora, consistirà en l’explicació
de la història de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient i el motiu d’aquesta celebració en
forma de contes. Posteriorment,
el Patge Anunciador recollirà les

DIMECRES 2, DIJOUS 3
i DIVENDRES 4 DE GENER
VISITA DEL PATGE
ANUNCIADOR
El Patge Anunciador i el seu seguici visitarà els diferents barris
del municipi anunciant la visita
de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient. L’activitat, que tindrà
una durada de tres quarts
d’hora, consistirà en l’explicació
de la història de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient i el motiu
d’aquesta celebració en forma de
contes. Posteriorment, el Patge
Anunciador recollirà les cartes
dels nens i nenes del municipi i
els lliurarà un objecte que hauran de portar el dia 5 de gener a
la Gran Cavalcada de Reis per
rebre a Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient. Mitjançant una
carta personalitzada, s’informarà
als nens i nenes dels diferents barris, el dia, l’hora i el lloc en què
el Patge Anunciador visitarà el
seu barri.

DISSABTE 5 DE GENER
DIADA PER ALS NENS I NENES
DE LLIÇÀ D’AMUNT
10.00h Al recinte de l’Esplai (c.
d’en Bosc, s/n)
MATINAL DE JOCS
Organitza: Grup d’Esplai
12.00h A l’esplanada del costat
de l’Esplai
ESPECTACLE DE CIRC
“HOPA-LI”
Hopa-li és un espectacle de circ
i clown on un divertit cuiner
farà equilibris i malabarismes
amb diferents utensilis de
cuina... De cop i volta la cuina
es convertirà en una sala de concert de música clàssica!! Serà
possible començar el concert
sense cap entrebanc? O potser el
concert es transformarà en un
partit de tennis? Si ho voleu saber, no us ho perdeu!
GRAN CAVALCADA DE SES
MAJESTATS ELS REIS MAGS
D’ORIENT

PUNTS D’ATURADA
AMENITZATS PER ENTITATS
CULTURALS DE LLIÇÀ
D’AMUNT
Al llarg del recorregut la comitiva reial realitzarà tres aturades:
una a la plaça Catalunya, una al
carrer de l’Aliança cantonada
Anselm Clavé i una altra a la
cruïlla entre el carrer d’Anselm
Clavé i l’avinguda dels Països
Catalans (Barri de Sant Joan). A
cadascun d’aquests punts d’aturada una entitat de Lliçà d’Amunt amenitzarà l’espera de Ses
Majestats amb la seva música i
el seu espectacle per, posteriorment, incorporar-se a la gran
comitiva Reial.

pisos del carrer de Sant Joan i
tornarà pels carrers Anselm
Clavé i Baronia de Montbui,
fins arribar al Pavelló Municipal d’Esports. Al llarg d’aquest
recorregut, la Comitiva Reial
farà tres parades on l’esperaran
tres entitats locals amb les seves
actuacions, les quals s’afegiran a
la comitiva: a les 18.15 h, a la
plaça de Catalunya, la Colla de
Diables Torrapebrots; a les
18.30 h, a la cruïlla entre els carrers de l’Aliança i d’Anselm
Clavé, la Colla de Gitanes; i a
les 18.45 h, a la cruïlla entre el
carrer Anselm Clavé i l’avinguda dels Països Catalans, la
Colla de Gegants. A les 19.15
h, en el carrer d’Anselm Clavé,
just davant de l’Ajuntament, hi
haurà una quarta parada, en la
qual l’alcalde, Ignasi Simón,
donarà la benvinguda al poble a
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient i els lliurarà tres elements màgics: un estel, una
clau i un cor, perquè els sigui
més fàcil el repartiment de re-

18.15h Plaça de Catalunya
PRIMERA PARADA: LA COLLA DE DIABLES TORRAPEBROTS
Les dames de foc i el grup de
percussió de la colla de Diables
Torrapebrots de Lliçà d’Amunt
amenitzarà l’espera a SSMM
Els Reis Mags d’Orient en
aquesta primera parada del recorregut.
18.30h Carrer de l’Aliança amb
Anselm Clavé
SEGONA PARADA: LA COLLA DE GITANES
La Colla de Gitanes de Lliçà
d’Amunt ens oferirà una mostra
dels seus balls mentre esperem
l’arribada de Ses Majestats.
18.45h Carrer Anselm Clavé
cantonada Països Catalans
TERCERA PARADA: LA COLLA DE GEGANTS
El Julià i la Montserrat, gegants
de Lliçà d’Amunt, juntament
amb la resta de la colla, amenitzaran amb els seus balls i les seves gralles l’espera de Ses Majestats en aquest punt.
19.15h Carrer Anselm Clavé
(davant de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt)

gals a totes les llars del municipi
durant la nit. Finalment, a les
19.30 h, al Pavelló Municipal
d’Esports, tots els nens i nenes
del municipi podran saludar
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, els quals els lliuraran
un petit obsequi.
La rua comptarà amb la col·laboració de la Comissió de Sant Antoni Abat, que aportarà els seus
carros, i la secció muntada de
l’associació de voluntaris de Protecció Civil, amb els seus cavalls.
Amb una sola Cavalcada de
Reis al centre urbà, l’Ajuntament pretén que tots els nens i
nenes de Lliçà d’Amunt s’apleguin en un mateix espai. A
més, aquesta unificació permet
invertir-hi més recursos i fer
una Cavalcada de Reis més espectacular, cosa que també és
més fàcil d’organitzar en el
centre urbà. D’altra banda,
d’aquesta manera, l’hora d’inici de la Cavalcada de Reis
podrà ser més d’hora que anys
enrere.

LLIURAMENT DE L’ESTEL,
LA CLAU I EL COR A SSMM
ELS REIS MAGS D’ORIENT
L’alcalde donarà la benvinguda
a Ses Majestats des del balcó de
l’Ajuntament i farà el lliurement d’uns elements màgics
que els farà més fàcil el repartiment de regals a totes les cases
de Lliçà d’Amunt durant la nit.
19.30h Pavelló d’Esports
SALUTACIÓ A SSMM ELS
REIS MAGS D’ORIENT
Tots els nens i nenes de Lliçà
d’Amunt podran saludar a
Ses Majestats i rebre un petit
present.

RECOMANACIÓ
LES PORTES DEL PAVELLÓ S’OBRIRAN A LES
19.30h aproximadament,
per la qual cosa recomanem
a la gent que assisteixi a la
cercavila, ja que enguany serà
bastant espectacular, i no faci
cua al pavelló fins a l’hora en
què s’obrirà l’equipament,
uns minuts abans de l’arribada de Ses Majestats.
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Lliçà d’Amunt
celebra la diada
del seu patró

CULTURA

El cicle MUDA’T inicia
una nova temporada
El cicle de Música, Dansa i Teatre (MUDA’T), que organitza l’Ajuntament i
que es va iniciar a principis de l’any passat, comença la programació de
la segona temporada, que inclou espectacles de màgia, teatre i música.
Aquest any es preveu una continuïtat del projecte amb una programació
estable que, en principi, tindrà lloc entre els mesos de gener a maig i
d’octubre a desembre.

“Secrets” a càrrec del Mag Lari
serà l’espectacle que iniciarà la segona temporada del cicle de Música, Dansa i Teatre (MUDA’T).
Tindrà lloc el dissabte 26 de gener, a les 19 h, a l’Ateneu L’Aliança. Es tracta d’un espectacle
de màgia per a públic familiar.
La venda d’entrades anticipades,
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), començarà el 2 de gener;
el preu és de 12 euros. La venda
d’entrades a taquilla es farà el
mateix dia de l’espectacle, entre
les 17 i les 18.30 h; el preu és de
15 euros. Les entrades dels socis
de l’Ateneu L’Aliança tenen un
preu especial de 12 euros i per als
menors de 18 anys, de 10 euros.
Aquesta temporada, el cicle
MUDA’T també portarà a Lliçà
d’Amunt: Carta d’una desconeguda (teatre) (febrer), José Javier
González (guitarrista) (març) i
Viatge a Califòrnia (teatre)
(maig).
El cicle MUDA’T va néixer al
gener de l’any passat amb l’objectiu principal d’oferir a Lliçà
d’Amunt una oferta d’espectacles de música, dansa i teatre pro-

fessionals, de qualitat, d’una manera estable i a preus populars, i
intentar modificar els patrons establerts d’haver de marxar fora
del municipi per poder gaudir
d’aquest tipus d’espectacles. Un
segon objectiu que l’Ajuntament
també es va marcar és el de fomentar la creació de nous públics, és a dir, donar l’oportunitat
a aquells que, ja sigui per motius
de mobilitat o per motius econòmics, no poden gaudir d’aquestes arts.
De moment, la infraestructura i
els recursos actuals no permeten
a l’Ajuntament de programar un
espectacle cada cap de setmana
durant tot l’any, però s’intenta
que la gent pugui gaudir, al
menys, d’un espectacle d’aques-

tes característiques mensualment.
Dins d’aquest cicle, Lliçà d’Amunt ha comptat amb actuacions de: El Pont d’Arcalís, Joel
Joan i Gerard Quintana, Cia.
Pepe Rubianes, Quimi Portet,
Leo Bassi, Cia. Teatre de Ponent
i Diego Amador Trío.
El cicle MUDA’T està finançant
en la seva majoria per l’Ajuntament i els espectadors que hi assisteixen, però, en un percentatge més petit, hi ha el suport de
l’Oficina de Difusió Artística de
la Diputació de Barcelona i la
Direcció General de Cooperació
Cultural de la Generalitat de Catalunya, en concepte de difusió
de les arts escèniques als municipis.

“SECRETS” AMB EL MAG LARI

El Mag Lari ens presenta el seu nou espectacle... “Secrets”
Sabeu quin és el gran secret dels mags? Doncs precisament per això no us ho puc dir; el secret és saber guardar els secrets… És un gran mèrit que encara avui la gent es pregunti com ens ho fem els
mags per tallar una persona per la meitat o com podem fer desaparèixer les coses, potser això és l'única pregunta que no ens pot respondre el Google. Els secrets més importants s’han escrit en fulls
en blanc. Però si esteu disposats a fer que el llegat de tots els mags que m’han precedit pervisqui,
passeu i disposeu-vos a a gaudir de l’espectacle sense cap ganes de voler desvelar els secrets, només
així us il·lusionareu de debò.

Lliçà d’Amunt celebrarà la diada del seu patró,
Sant Julià, el dilluns 7 de gener, amb una missa
en honor al sant i un concert de música espiritual moderna a càrrec del grup Esencia de Vida,
a l’església que porta el nom del patró del nostre poble, l’església parroquial de Sant Julià.
clàssics del gospel; canten en
català, en castellà i en altres
llengües romàniques.
Recordem que aquest dia és
un dels festius del nostre municipi.
SANT JULIÀ
DILLUNS 7 DE GENER

La missa en honor al patró de
Lliçà d’Amunt, Sant Julià tindrà lloc a les 12 h. Seguidament, a les 13 h, hi haurà el
concert de música espiritual
moderna. El grup Esencia de
Vida toca música jazz, blues,
celta, pop, simfònica, flamenca, reggae...; els temes són
seus, però també versionen

12.00 Església de Sant Julià
MISSA EN HONOR A
SANT JULIÀ
13.00 Església de Sant Julià
CONCERT DE MÚSICA
GOSPEL
A càrrec del grup Esencia de
Vida.

Esencia de Vida
Aquest grup de música espiritual moderna creu que comunicar és important. A això
hi afegeixen valors de proximitat, sensibles a la realitat
social. Pretenen transmetre
des de l’art el seu objectiu;
d’aquí ve el nom del grup.
Són un grup de músics
units por un compromís
humanitari, que anomenen
humà i espiritual. Per això,
fan música espiritual moderna: gospel, per la vessant
espiritual, i moderna perquè tot allò humà està carregat de diversitat.
Toquen música jazz, blues,
celta, pop, rock, música
simfònica, flamenc,
reggae… El seu gospel, l’expresen en castellà, català i altres llengües romàniques.
D’aquesta manera, no obvien
les seves arrels mediterrànies.

Els temes són seus, però
també versionen clàssics
del gospel. Els arrangaments són d’Esencia de
Vida i Pere Soto, gran
col·laborador del grup, excel·lent músic i compositor.
Components:
Dámaris Galán: Directora
Artística - piano.
Sara Pelayo: Solista.
Rebeca Galán, Susana García, Ana Pelayo y Raquel
Sánchez: Cor.
Rubén Tarazaga: Guitarra
española y guitarra acústica.
Mercedes Cuenca: Teclat i
Saxo.
Ramón Zapata: Percusió.
Ramón Zapata “Junior”:
Saxo alt.
José Gámez: Baix.
José Pozo: Bateria.
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GOVERNACIÓ

L’alcoholèmia

Controls de velocitat
i alcoholèmia, periòdics

L’alcoholèmia és una de les principals causes dels accidents de trànsit
al nostre país i els controls d’alcoholèmia, una de les preocupacions
dels conductors que han ingerit alguna copa. Si vostè ingereix alcohol, no posi en perill la seva vida ni la de la resta d’usuaris de la via, i si
és detingut per les autoritats, sàpiga que li assisteixen els drets que es
detallen a continuació.

La Policia Local va portar a terme, durant el mes d’octubre passat, diferents controls de velocitat i alcoholèmia, que continuarà periòdicament.
La Policia Local va realitzar, el
mes d’octubre passat, controls
de velocitat en vies on els veïns
s'havien queixat d’excés de velocitat dels vehicles. Els controls de velocitat es continuaran fent periòdicament a
diferents carrers del terme
municipal per tal d'aconseguir
que els conductors s'adeqüin a

les velocitats genèriques i/o específiques preestablertes.
En referència als controls
d'alcoholèmia, la Policia Local recorda que la conducció
sota els efectes de l'alcohol
posa en risc la integritat física
del propi conductor i la d’altres persones i que, per
aquest motiu, es considera

Resultat dels controls d’alcoholèmia
DIA

LLOC

HORES

HORES

un delicte penal. Al igual que
amb els controls de velocitat,
amb la intenció de vetllar per
la seguretat en la circulació
per les vies del municipi, es
continuaran fent controls
d’alcoholèmia periòdicament
amb l'objectiu de comprovar
l'adequació a la normativa vigent.

Període: Del 15 al 31 d’octubre de 2007

TOTAL

POSITIUS

POSITIUS

PROVES

ADMINISTRATIUS

PENALS

16 d’octubre

c./ Josep Llimona

11:22
12:28

11:22
12:28

24

0

0

18 d’octubre

c./ Bosc de la Riera

04:31
05:06

04:31
05:06

15

0

0

22 d’octubre

c./ Francesc Macià, 43

19:45
20:58

19:45
20:58

18

0

0

23 d’octubre

Països Catalans (Cruïlla)

12:42
13:20

12:42
13:20

25

0

0

23 d’octubre

c./ Ctra. Palaudàries

19:29
20:00

19:29
20:00

13

0

0

TOTAL

-

-

-

95

0

0

Què és la taxa d’alcoholèmia?
És la concentració d’alcohol en sang o en l’aire expirat, és a dir, la
quantitat de grams o mil·ligrams que existeixen en un litre de sang o
d’aire, respectivament. La màxima concentració en sang s’assoleix entre els 30 i els 90 minuts després d’haver-se produït la seva ingesta.
La taxa màxima d’alcoholèmia que pot assolir una persona depèn d’una
sèrie de variables com:
• La quantitat d’alcohol ingerit: quan més s’hagi begut major serà
la quantitat d’alcohol en sang o en l’aire.
• El tipus de beguda que es consumeixi i la rapidesa amb que sigui
ingerida.
• Si s’ha menjat o no.
• El pes de la persona.
• El sexe: donant-se les mateixes circumstàncies, les dones solen reflectir una major taxa d’alcoholèmia.
• L’edat: el consum d’alcohol sol afectar més als menors de 25 anys i
als majors de 60.
Quina és la taxa màxima d’alcohol permesa?
CONDUCTOR
GENERAL
NOVELL
PROFESSIONAL

TAXA EN AIRE
0,25 mg/litre
0,15 mg/litre
0,15 mg/litre

TAXA EN SANG
0,5 g/litre
0,3 g/litre
0,3 g/litre

L’obligació de sotmetre’s a les proves de l’alcohol
El conductor té l’obligació de sotmetre’s a la pràctica de la prova d’alcoholèmia i la seva negativa pot donar lloc a dos tipus de responsabilitats:
• Administrativa: podem ser sancionats per la comissió d’una infracció MOLT GREU que comporta la imposició d’una multa
per import de 300,51 € (50.000 ptes.) a 601,01 € (100.000
ptes.) la suspensió del permís de conduir per un període fins a 3
mesos, i en el seu cas, la immobilització del vehicle com a mesura cautelar.
• Penal: si ens neguem a realitzar la prova, podem incórrer en el
DELICTE de Desobediència Greu que pot ser sancionat amb
una pena de presó de 6 mesos a 1 any.

La Policia Local vetlla
per la seguretat ciutadana

També estan obligats a sotmetre’s a aquestes proves d’alcoholèmia els
vianants que es vegin implicats en un accident de trànsit si així son
requerits pels agents de l’Autoritat.

La Policia Local va detenir dos presumptes implicats en delictes de
robatori i falsificació documental.

Quina quantitat d’alcohol presenten aquestes taxes?
En un home d’aproximadament 70 kg de pes:

La Policia Local va detenir, el
26 de novembre passat, dos
homes de nacionalitat lituana
que circulaven per la carretera
C-1415-b, a l’alçada de la nova
rotonda situada a Pineda Feu,
amb un vehicle d’alta gama.
Segons el programa policial,
els dos detinguts tenien ante-

cedents per robatori amb
força.
La Policia Local va escorcollar
el vehicle i també va intervenir
diferents eines i sis jocs de plaques de matrícula noves de diferents vehicles, cinc de les
quals amb la documentació
original, les quals constaven en

el programa policial com a sostretes.
Els detinguts van ser traslladats
a la central dels Mossos d’Esquadra de Granollers acusats
d’una presumpta implicació
en delictes de robatori amb
força en grau de temptativa i
de falsificacions documentals.

Home de 70 kg
Cervesa
Vi
Whisky

0,15 mg./litre en aire expirat 0,25 mg./litre en aire expirat
1 llauna (33 cl)
2 llaunes
1,5 gots (45 cl)
2.5 gots
1 got (45 cl)
2 gots

En una dona d’aproximadament 60 kg de pes:
Dona de 60 kg
Cervesa
Vi
Whisky

0,15 mg./litre en aire expirat 0,25 mg./litre en aire expirat
0,5 a 1 llauna (33 cl)
2 llaunes
1 got (45 cl)
2,5 gots
0,5 a 1 got (45 cl)
2 gots
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GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

MANIFEST

L’Ajuntament, a favor
de l’eradicació
de la violència masclista

AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Avui, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones,
les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments, volem expressar el
nostre condol per la mort de:
Cèlia, Mercedes, Maria Concepció, Dyana, Juana, Núria, Velia,
Marialva, Jenifer, Shuwen,
víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any
2007. Una violència que atempta contra els drets humans més
elementals, com és el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones.
Sabem que aquesta desoladora llista expressa tan sols una petita part de la magnitud del problema, doncs és un tipus de
violència que no emergeix en la seva totalitat. És el crim més
encobert i nombrós del món, tal com han afirmat, amb contundència, reconegudes instàncies internacionals.

LECTURA DEL MANIFEST

Amb motiu del Dia Internacional de la Violència vers les
Dones, que va tenir lloc el
diumenge 25 de novembre,
la regidora de Benestar i Família, Elisenda Montserrat,
va llegir, el 26 de novembre

passat, a les 12 h, davant de
l’Ajuntament, un manifest
anomenat “Avancem vers l’eradicació de la violència
masclista”, de la Generalitat,
les Diputacions, la Federació
de Municipis de Catalunya i

l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, al
qual l’Ajuntament es va adherir. L’acte va comptar amb
l’assistència de treballadors i
regidors de l’administració
local.

El PADI dóna suport terapèutic
a dones amb dolor crònic

PUNT D’ASSESSORAMENT PER A DONES SOBRE IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Recordem que el Punt d’Assessorament per a Dones sobre
Igualtat d’oportunitats (PADI),
adscrit a la Regidoria de Gent
Gran i Benestar i Família, posarà en funcionament un grup
de suport terapèutic per a dones diagnosticades de dolor

crònic (fibromiàlgia, síndrome
de fatiga crònica...).
L’objectiu d’aquest grup és
millorar la qualitat de vida
de les dones afectades de dolor crònic, incidint en els
símptomes físics, en els aspectes psicològics que aju-

den a fer front a la malaltia i
en la millora de la convivència.
El grup anirà a càrrec d’Esther
Menéndez, psicòloga municipal. Serà gratuït i constarà de
deu sessions setmanals de dues
hores. Tindrà lloc de dilluns a
divendres, de 15 a 17 h, a la
primera planta de l’edifici de la
Policia Local. Començarà el
divendres 11 de gener.
Per a informació i per formalitzar les inscripcions cal contactar directament amb Esther
Menéndez, els dimarts i dimecres, de 15 a 19h, a través del
telèfon 93 841 52 25 (extensió
320). La data límit per fer les
inscripcions és el dimarts 8 de
gener.

Davant aquesta realitat, les institucions públiques de Catalunya tenim l’obligació d’esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir la seva eradicació.
I aquest compromís avui té un nou marc que és el Projecte de
llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència
masclista. Una norma legal que incorpora la veu de les dones,
l’experiència del moviment feminista i les aportacions del món
local, tot recollint el dret inalienable de les dones a desenvolupar la seva pròpia vida sense cap de les formes i àmbits en que
pot produir-se la violència masclista. Una llei que haurà de
permetre la remoció de les estructures socials i dels estereotips
culturals que perpetuen aquesta violència.
Cada cop més es fa evident la necessitat d’aprofundir en mesures de sensibilització, prevenció, detecció precoç i investigació
del fenomen. Perquè entenem la política com tot allò que es fa
per propiciar la igualtat efectiva de dones i homes, la llibertat,
la concòrdia i evitar la violència, doncs quan hem de respondre
a ella, vol dir que ja estem fent tard.
Però, al mateix temps, hem de garantir l’atenció, l’assistència,
la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en
situacions de violència, tot situant el centre de la intervenció
pública en l’esfera social. Una intervenció que ha de basar-se
en el respecte al procés de recuperació individual de cada dona
i que, al mateix temps, ha de proporcionar els recursos i dispositius necessaris que contribueixin eficaçment a la superació
dels danys ocasionats per la violència.
Les institucions públiques de Catalunya volem mostrar a l’opinió pública en general, i a les dones en particular, el nostre
compromís i implicació en un treball conjunt amb tots els
agents socials, ciutadanes i ciutadans i, en especial, amb els
grups i entitats de dones, per avançar cap a escenaris que propiciïn una Catalunya lliure de violència vers les dones.
25 Novembre 2007
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L’Ajuntament participa
en la III Jornada d’Informació
i Orientació Professional

L’Ajuntament organitza
una presentació-exhibició
dels pilots de ral·li lliçanencs
Anscari Nadal i David Sayós

L’Ajuntament, com a membre de la Xarxa de Transició Educació-Treball
(TET) del Vallès Oriental, va participar en la III Jornada d’Informació i
Orientació Professional, que va tenir lloc el 28 de novembre passat, al
Teatre Auditoria de Granollers.
En aquesta tercera jornada,
els organitzadors (la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Granollers) van
continuar presentant les experiències més innovadores
que es duen a terme al nostre
país en relació a l’orientació
professional i van donar una
visió sobre la figura de l’orientador i l’orientació que
es fa a Europa.
L’orientació professional, entesa en el sentit més ampli, es
considera com el conjunt
d’activitats que afecten els individus al llarg de tota la vida,
per tal d’acompanyar-los i
ajudar-los a prendre les decisions que els interessen, principalment en temes tan importants com l’educació i la
professió. Aquestes activitats
impliquen, per la seva complexitat, un gran nombre de
professionals de disciplines
diverses, com també d’institucions, que són les responsa-

bles de portar a terme les diferents actuacions.
La presentació de la Jornada
va anar a càrrec de Josep
Francí Carreté, director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament
d’Educació; Josep Mayoral
Antigas, alcalde de Granollers, i Carme García Suárez,
presidenta delegada de l’Àrea
d’Educació de la Diputació
de Barcelona.
La Conferència inaugural va
anar a càrrec de Francesc Solé
Parellada, catedràtic d’Organització de la UPC, que va
parlar de l’esperit emprenedor a la formació professional. La presentació va anar a
càrrec de Pietat Sanjuán Trujillo, regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Granollers.
La segona taula rodona, titulada “Treballem plegats per a
orientar” va comptar amb els
següents participants: la

Els pilots de ral·li de Lliçà d’Amunt Anscari Nadal i David
Sayós, que enguany han disputat el Campionat de Catalunya
de Ral·lis, van fer un exhibició,
el 2 de desembre passat, fent
un seguit de maniobres amb els
seus vehicles, en un circuit preparat davant del Pavelló Muni-

Xarxa TET del Vallès Oriental: “Una eina per avançar”
(Elisabet Llorens Estellés, tècnica de Promoció Econòmica
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i Neus Moral Serrat, tècnica de Joventut del
Consell Comarcal del Vallès
Oriental); la Xarxa TET del
Baix Llobregat: “Al Baix Llobregat treballem en xarxa”
(Anna Cortijo Molina, tècnica d’Educació i membre del
grup TET de l’Ajuntament
d’Esparraguera i Pepi Vázquez
Carrasco, tècnica d’Educació
de l’Ajuntament de Viladecans); i l’IES Montilivi:
“L’institut i el món laboral”
(Anna Bover Busquet, professora d’FP i tutora d’FCT de
l’IES/SEP Montilivi de Girona). La presentació de la
Taula va anar a càrrec de
Carme Bosch Vila, cap de la
Secció de Participació Educativa del servei d’Educació de
la Diputació de Barcelona.

cipal d’Esports, on van assistir
un centenar d’espectadors.
L’alcalde, Ignasi Simón, va
viure l’experiència en primera
persona fent de copilot en el
cotxe d’Anscari Nadal.
L’acte va acabar amb un piscolabis ofert per l’Ajuntament a
tots els participants.

L'ALCALDE EN EL COTXE D'ANSCARI NADAL

ELS PILOTS DE RAL·LI AMB L'ALCALDE I EL REGIDOR D'ESPORTS

A. LIMPSER
limpiezas generales
comunidades
oficinas
tratamiento de suelos
también limpieza de tapicería, toldos y cristales

ROSA PÉREZ LACAMBRA

Móvil 652 91 00 03
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Figueras guanya el Delta de Plata
al Disseny Industrial

El Mutaflex Seating Concept,
de Figueras International Seating www.figueras.com, ha
guanyat el premi internacional
Delta de Plata al Disseny Industrial concedit per l'ADIFAD, una associació de dissenyadors industrials, que té com
a objectiu vincular l'activitat
del dissenyador amb la de
l'empresa i difondre el disseny
industrial en la vida social i
cultural.
En l'edició número 32, el
Mutaflex Seating Concept ha
estat elegit entre un total de
237 projectes presentats. El
jurat, presidit per Gillo Dorfles –artista i intel·lectual,
que ha escrit nombrosos llibres sobre disseny indus-

trial–, va destacar aquest sistema per ser un concepte nou
que contribueix a la rendibilitat de l'espai d'una forma
tan simple com eficaç, per la
seva originalitat i enginy;
però també ha premiat la
constància de l'empresa, el
risc i la voluntat ferma de superació per contribuir al benestar de la societat.
Aquest sistema de butaques
mòbils, creat i desenvolupat
per Figueras Design Centre,
permet convertir de forma
totalment automàtica un pati
de butaques destinat a sala de
conferències, teatre, cinema
o auditori en una sala diàfana
per a la celebració de banquets, balls o exposicions.

L’Escola de Música La Vall del
Tenes constitueix una comissió
de coordinació

D'una forma tan simple com
eficaç, només pressionant un
botó, les butaques mòbils es
desplacen a través de rails al
terra fins a emmagatzemar-se
en l'interior d'un escenari
també mòbil.

Segons l’Escola de Música La
Vall del Tenes, l’organització dels
horaris d’una escola de música és
d’una extraordinària complexitat
i els problemes que han tingut
aquest curs han posat sobre la
taula la necessitat urgent d’establir un procés consensuat per
elaborar els horaris del futur.
Aquest procés haurà de ser participatiu, amb la implicació de pares i professors.
A partir d’aquest mes de gener es
constituirà una comissió de coordinació formada per pares i
professors de l’escola que tindrà
com a objectiu analitzar i fer propostes de solució relacionades
amb totes les incidències que

sorgeixin entorn de l’escola. Això
inclou establir i consensuar un
procés per a l’elaboració dels horaris que tothom pugui respectar.
En aquesta comissió serà necessària la participació d’almenys
un pare representant de cada
municipi.
La proposta per elaborar els horaris que sorgeixi de la comissió
haurà de ser presentada al Consell escolar, que l’aprovarà definitivament.
Un cop aprovada, la proposta
d’elaboració dels horaris es farà
pública i se n’informarà tots els
pares. El procés que s’aprovi s’acceptarà implícitament en el moment de formalitzar la matrícula.

L’Escola de Música La Vall del
Tenes celebra Santa Cecília

El CE Lliçà d’Amunt presenta tots els seus equips

El Cor de Joves de l’Escola de
Música La Vall del Tenes i el
Cor de Noies de l’Escola de
Música de Sant Hipòlit de Voltregà van fer un concert, el 25
de novembre passat, a l’Església
de Les Torres de Lliçà de Vall. El
concert es va fer en motiu de la
festa de Santa Cecília, patrona
dels músics, i l’organitzava la
Coral de Lliçà de Vall.
El Cor de Noies de l’Escola de
Música de Sant Hipòlit de Vol-

tregà i el Cor de Joves de l’Escola de Música La Vall del Tenes
ja van realitzar un cap de setmana de treball fa dos cursos a
l’Alberg de Comarruga, conjuntament amb el cor infantil
de l’Escola de Música de Mollerussa. En aquella ocasió, el cap
de setmana va finalitzar amb un
concert a l’Auditori Pau Casals
del Vendrell, cedit gratuïtament
pe la Fundació Pau Casals d’aquesta localitat.

L’Energia centra la xerrada-presentació
de l’equip de la First Lego League
“Segadors dn’Aps”

L'ALCALDE I EL REGIDOR D'ESPORTS SALUDANT ELS FUTBOLISTES

El Club Esportiu Lliçà d’Amunt va presentar oficialment tots els seus equips, el
25 de novembre passat, al

Camp de Futbol Municipal.
Recordem que el primer
equip juga a Regional Preferent.

L’acte, que va començar a les
15 h, va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Simón.

L’equip “Segadors dn’Aps” es
va presentar el 2 de desembre
passat, a la Sala Polivalent
d’Els Galliners, on també va
fer una xerrada sobre l’energia,
dins de l’entorn de la seva participació a la competició educativa First Lego League.
Després de la presentació de l’equip, “Segadors dn’Aps” va fer
una explicació de la competició
educativa Fist Lego League a la
qual participen i que el 2007

tractava sobre “El trencaclosques de l’energia”. En aquest
sentit, van conscienciar la gent
sobre el problema futur de l’energia i van explicar com podem ajudar a millorar el futur
energètic i el nostre futur en el
planeta. A més, van presentar
un treball científic sobre la millora energètica d’un edifici del
Vallès Oriental. Finalment, va
haver-hi un torn de precs i preguntes per als assistents.
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Engega la 4a edició del Voluntariat per la llengua a Lliçà d’Amunt

VOLUNTARIS PER LA LLENGUA

MÀRIUS SERRA I JORDI RIBÓ

El divendres 9 de novembre,
a les 7 del vespre, es va donar
el tret de sortida a la 4a edició del Voluntariat per la
llengua a Lliçà d’Amunt,
amb 3 parelles participants i
2 trios. La trobada de parelles
lingüístiques va tenir lloc a
l’Ateneu l’Aliança, a la qual
va assistir la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Elisenda Montserrat. T seguit, a
les 8 del vespre, l’escriptor i

verbívor Màrius Serra ens
oferia una interessant xerrada
amb el títol “Català a l’atac”,
que va aplegar prop d’un
centenar de persones, i va
comptar també amb la participació del fotògraf Jordi
Ribó, el qual va ser l’encarregat de presentar-lo.
Aquesta xerrada, organitzada
pel col·lectiu El Ganxo i el Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental del Consorci per

Detingut un lliçanenc
per robatori de mercaderies
i tràfic de drogues
Mossos d’Esquadra de l’Àrea
Bàsica Policial de Badalona van
detenir, al final de novembre,
13 persones pels delictes de robatori amb força i contra la salut pública per tràfic de drogues, entre els quals hi havia un
lliçanenc, Antonio B. V,. de 48
anys.
La majoria dels detinguts, que
treballaven en un empresa del
port de Barcelona, aprofitaven
la facilitat que tenien per accedir a aquestes instal·lacions per
robar les mercaderies que es
descarregaven en contenidors
de l’empresa.
A banda dels robatoris, una
part del grup també distribuïa
haixix i cocaïna a camioners,
alguns dels quals han estat imputats per delictes contra la seguretat del trànsit.

Fruit de la investigació, els Mossos van fer deu entrades i escorcolls en domicilis de Badalona,
Sant Adrià del Besòs, Tiana, Figueres i també Lliçà d’Amunt.
Els agents van comissar tres pistoles, nou balances de precisió,
més de 12.000 euros en bitllets
fraccionats, tres quilos d’or, 25
telèfons mòbils i 200 grams de
cocaïna, entre altres coses.
Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció
número 1 de Badalona, que
és el que ha dirigit tot el procediment judicial. Tots ells
han quedat en llibertat amb
càrrecs amb l’obligació de
presentar-se al jutjat cada 1 i
15 de mes. L’empresa per la
qual treballaven ha manifestat que actuarà com a acusació particular.

a la Normalització Lingüística,
s’emmarcava en la campanya
de difusió del Voluntariat per
la llengua a Lliçà d’Amunt.

Voluntaris per la llengua s’adreça a les persones que aprenen català o que volen adquirir més fluïdesa a l’hora de

parlar-lo. Té per objectiu posar en contacte persones que
volen practicar el català amb
persones que volen dedicar
unes hores del seu temps a
ajudar-les a practicar-lo. D’aquesta manera, qui aprèn
practica i el voluntari o voluntària s’acostuma a no canviar de llengua quan li parlen
en una altra que no sigui el
català.
Si alguna persona està interessada a participar-hi com a
aprenent/a o com a voluntari/ària, que es posi en contacte amb el Servei Comarcal
de Català del Vallès Oriental,
telèfon 93 879 41 30, o bé a
l’adreça electrònica vallesoriental@cpnl.cat. Més informació al web www.vxl.cat.

Sorea dissenya un nou model de factura
Sorea ha dissenyat un nou model de factura, que utilitzarà en
properes facturacions, en el que
la informació resulta més clarament compartimentada i és
més fàcil de localitzar. La intenció de Sorea és que les factures
pel servei de subministrament i
d’aigua potable al municipi de
Lliçà d’Amunt siguin més entenedores pels usuaris.
En el nou model de factura,
queden clarament diferenciats
els conceptes que composen la
factura de l’aigua, separant els
que es facturen a nom de l’empresa subministradora dels que
es facturen a nom de l’Ajuntament o dels que es facturen per
compte de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
Igualment es destaca la informació sobre la despesa mitjana, els
missatges particulars per a cada
usuari, els telèfons d’atenció al
client i pàgina web i es reserva

Solució
Passatemps

EXEMPLE FICTICI

un espai inferior i remarcat, per
afegir missatges curts diferents
en cada facturació, com per
exemple informació de novetats

del servei, de potenciació de l’ús
de canals no presencials, de tipus
mediambiental o relacionats
amb la qualitat de l’aigua, etc.
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PLE ORDINARI
DEL 29 DE NOVEMBRE DE
2007
1 - Aprovació de les actes
anteriors:
Aquest punt es va quedar sobre la taula perquè, a més de
les modificacions que havia
inclòs el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Protecció Civil, Pere Grau, que
la oposició ja tenia, el grup
municipal d’ERC va dir que
en tenia d’altres, que ja faria
arribar a l’Ajuntament.

2 - Donar compte dels decrets d’alcaldia del 14
de setembre al 13 de novembre de 2007:
El Ple va donar compte dels decrets d’alcaldia del 14 de setembre al 13 de novembre de 2007.
El grup municipal d’ERC va fer
constar que hi havia decrets
que, en un principi, no s’havien
inclòs, però que, després, l’error
s’havia subsanat.

3 - Reconeixement de l’Associació de Protecció Civil com a única vinculada al municipi:
El ple va aprovar el reconeixement a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt com a única
vinculada al municipi i el nomenament dels membres de
l’Associació.
L’Ajuntament
està tramitant la inscripció de
l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt en el Registre especial
d’aquestes Associacions.
UNANIMITAT

4 - Modificació de l’acord
de cessió de terrenys
per la construcció del
nou CAP:
El Ple de l’Ajuntament, en
sessió del dia 25 de maig de

2006, va acordar cedir gratuïtament en propietat al
Servei Català de la Salut, el
terreny de 1.213 metres quadrats situats a la carretera de
Palaudàries per a la construcció d’un Centre d’Atenció
Primària. Durant la tramitació de l’expedient administratiu, i un cop segregat de la
finca matriu, s’ha inscrit
aquest terreny en el Registre
de la Propietat de Granollers
essent les seves dades les següents:
finca
número
12.115, inscripció primera,
foli 33, volum 2.771, llibre
223 de Lliçà d’Amunt. Vist
que és necessari completar
l’expedient, el Ple va acordar
que la construcció del Centre d’Atenció Primària a la
carretera de Palaudàries de
Lliçà d’Amunt podrà ser
duta a terme pel propi Servei
Català de la Salut o per un
tercer mitjançant qualsevol
negoci jurídic; que el terreny
és apte per al seu destí com a
Centre d’Atenció Primària i
comptarà amb abastament
d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia
elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte
funcionament, així com amb
la instal·lació d’una estació
transformadora
d’energia
–en el supòsit de ser necessari–, i el vial que hi ha davant del solar tindrà pavimentada la calçada i tindrà
encintades les voreres, i correspondrà a l’Ajuntament
l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el
seu destí a plena satisfacció
del cessionari, sense cap cost
o càrrega per aquest; i que
tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del Centre
d’Atenció Primària gaudiran
de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. L’alcalde,
Ignasi Simón, va explicar
que, a l’acord del 2006, calia

afegir que l’Institut Català
de Finances podrà participar,
a més d’incloure la descripció del projecte.
UNANIMITAT

5 - Aprovació de la Modificació dels Estatuts de
l’AMTU:
El Ple va ratificar l’aprovació
de la Modificació dels Estatuts
de l’Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà. El regidor de Mobilitat, José Antonio
Ferreiro, va explicar que l’Asseemblea General de l’Agrupació
de Municipis amb Transport
Urbà en sessió del dia 5 d’octubre de 2007 va acordar modificar els estatuts de l’Agrupació en dos articles: el segon,
que feia referència a la inclusió
de més institucions, i l’article
10, que feia referència a la llicenciatura de dret com a requisit per al secretari/ària, que
ja es donava per fet.
UNANIMITAT

6 - Assumpció de les despeses per actuacions urbanístiques en la construcció d’un nou IES:
El Ple de l’Ajuntament, en
sessió del dia 28 de febrer de
2007, va acordar cedir gratuïtament a la Generalitat de
Catalunya el solar situat al
Passeig Sant Valerià, número
215, destinat a la construcció d’un Institut d’Educació
Secundària. Posteriorment
s’ha rebut notificació del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya pel
que es sol·licita un acord
complemetari. El Ple va
aprovar que correspondrà a
l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar
a l’immoble cedit.
UNANIMITAT

7 - Encomanar de la gestió de
la piscina coberta a l’EMO:

El Ple va aprovar encarregar
a l’Empresa Municipal d’Obres de Lliçà d’Amunt la gestió de la piscina coberta de
Lliçà d’Amunt. El grup municipal d’ERC va fer diferents preguntes als respecte.
L’alcalde, Ignasi Simón, va
aclarir-los els dubtes i va explicar que la gestió de la piscina seria directe, és a dir
municipal. ERC va manifestar que la intenció els semblava bé, però que l’estudi de
viabilitat econòmica estigués
més ben explicat. L’alcalde va
afegir que l’Ajuntament tenia previst retornar els diners
del cost de l’obra, amb els diners que recaptaria dels abonats, durant un període estimatiu de 12-14 anys.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA:
A FAVOR

8 - Donar-se d’alta a l’Associació Catalana de Municipis:
El Ple va aprovar adherir-se a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
acceptant-ne els Estatuts i els
drets i obligacions que se’n
deriven, així com la quota
corresponent; al mateix
temps facultar el senyor/a
president/a per a representar-nos a les assemblees i
ocupar-hi els càrrecs que ens
hi puguin correspondre. L’equip de govern considera l’existència de l’associacionisme municipal com a
instrument valuós i necessari
per a aconseguir els objectius
que no pot assolir la nostra
corporació local per si mateixa i tota sola i que l’ACM
és l’organització més adequada per a aquest fi, per la
seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels
ens locals com el nostre i per
la defensa que fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així
com de la identitat de les
nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.

El grup municipal d’ERC va
dir que si l’equip de govern
considerava l’ACM com l’organització més adequada entenia que s’havia d’haver donat de baixa de la Federació
Catalana
de
Municipis
(FCM). L’alcalde, Ignasi Simón, va contestar que no hi
veia la necessitat, que no
eren incompatibles i que,
així, hi havia més pluralitat
per fer consultes, ja que una
organització podia ser més
forta en temes jurídics i una
altra en temes fiscals, per posar un exemple.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

9 - Verificació del text refós
del Pla Parcial de les Peces de Can Godanya:
El Ple va aprovar la verificació del Text Refós del Pla
Parcial de les Peces de Can
Godanya, que incorpora les
prescripcions
assenyalades
per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
El grup municipal d’ERC va
preguntar si hi havia diferències substancials respecte a
l’aprovació provisional d’aquest Pla Parcial que va tenir
lloc al març del 2007. El regidor d’Urbanisme, Pere Grau,
va dir que no, que es tractava
de “qüestions anecdòtiques” i
que no es modificava res respecte a la densitat i a la superfície de construcció. Grau
va indicar que el més important que s’afegia eren qüestions relatives al sistema d’emergències.
El
regidor
d’Urbanisme també va comentar que respecte als habitatges de protecció oficial es
podia modificar la superfície
sense necessitat de modificar
les reserves destinades a equipaments i a zones verdes,
cosa que creia que era una
bona notícia. ERC va preguntar si els grups municipals de CiU i PSC havien
canviat de parer i ara trobaven bé aquesta verificació. El
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regidor d’Urbanisme, Pere
Grau, va contestar que l’actual equip de govern estava
acabant un procés de gestió
iniciat, que no volia aturar,
però que mantenia les objeccions que va fer en el seu moment.
UNANIMITAT

10 - Modicació del contracte de recollida
d’escombraries:
El Ple va aprovar la modificació del contracte de recollida de residus municipals i
neteja viària signat amb
l’empresa Servicios SEMAT
SA. L’alcalde, Ignasi Simón,
va dir que s’havien introduït
alguns canvis i millores en el
servei contractat, algunes de
les quals ja s’estaven fent.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA: A
FAVOR

Gener de 2008

11 - Modificacions pressupostàries:
El Ple va aprovar inicialment
la modificació del pressupost
del 2007 per transferències de
crèdit per un import total de
919.500 euros, que s’han donat de baixa de diferents partides de despeses i d’alta a tres
partides d’ingressos, entre les
quals hi ha la de personal.
L’alcalde, Ignasi Simón, va
dir que, de les partides on faltaven diners, una era la de les
obres del Casal d’Avis, que
havien pujat el doble del previst, i una altra era la de personal. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Eduard
Vadillo, va demanar explicacions a ERC sobre el desviament de la partida de personal, que no entenia, tenint en
compte l’estabilitat del personal.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
EN CONTRA

12 - Delegacions a l’Organisme de Gestió Tributària:
El Ple va aprovar de delegar
en la Diputació de Barcelona
diferents funcions de gestió i
recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic. El
grup municipal d’ERC va
preguntar què s’estava delegant de diferent, a banda de
qüestions tècniques que inclouen l’acord. L’alcalde, Ignasi Simón, va contestar que
es tractava de recaptacions relatives a Serveis Socials, a
guals i al nou impost de
Construcció i Obres. Sobre
aquest nou impost, ERC va
preguntar pel motiu de la delegació a la Diputació, que no
creu oportuna perquè, segons
aquest partit, no són gaire rebuts i seria més necessari un
replantejament de l’ordenança. L’alcalde va contestar
que, d’aquesta manera, a més
de fer-se la liquidació real i
no la provisional, indirecta-

ment es podria tenir accés a
inspeccionar les grans obres i
l’IAE.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
EN CONTRA; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

operació sobre el destí d’aquests diners en accions solidàries.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC:
ABSTENCIÓ; ICV-EUiA:
ABSTENCIÓ

13 - Afers urgents:

14 - Preguntes:

El Ple va aprovar, amb l’abstenció de l’oposició, la urgència d’un afer presentat per l’equip de govern. El regidor de
Cooperació, Àngel Montins,
va explicar que es tractava
d’una modificació pressupostària petita: donar de baixa
15.000 euros de la partida del
Fons Català de Cooperació i
donar d’alta aquesta mateixa
quantitat en la partida destinada a Accions Solidàries,
cosa que va justificar com un
error del pressupost del 2007.
El grup municipal d’ERC no
va quedar convençut amb les
explicacions del regidor de co-

ERC va plantejar vuit preguntes relatives a: les banderes del balcó de l’Ajuntament; la Festa Solidària amb
l’Índia; la Festivitat de Sant
Miquel, patró de la Policia;
el debat entre tots els grups
polítics del municipi; l’acte
de presentació de “Tres propostes pel Centre”; la redacció del Pla Municipal d’Habitatge; el Concurs per a
l’explotació del bar i la prestació dels serveis de consergeria i vigilància del Casal de
la Gent Gran; i l’adjudicació
de les obres de la segona fase
de la Biblioteca Municipal.

> Opinió

Entitats

Bústia del lector

“Telèfon amic” un projecte de voluntariat
El Telèfon Amic és un projecte
que neix com a iniciativa d’un
grup de persones que habitualment participen en activitats al
Centre Cívic Palaudàries. El
projecte consisteix en que
veïns i veïnes, de forma desinteressada i voluntària ofereixen
petites ajudes a les persones
que volen beneficiar-se d’aquesta oportunitat, que no
pretén una altra cosa que recuperar els valors de bon veïnatge. La idea és que a partir

d’un número de telèfon de les
persones voluntàries, els interessats poden avisar quan tinguin alguna necessitats sempre
que aquesta estigui dins de les
funcions que poden fer els voluntaris.
Es tracta de petites accions que
sovint no sabem a qui demanarles, ja sigui perquè no coneixem
als veïns, no hi tenim confiança
o estem sols.
Les persones que impulsen
aquest projecte van iniciar-lo

primerament al barri de Palaudalba, on resideixen alguns dels
promotors, però volen expandirho als altres barris del municipi.
Si esteu interessats en el projecte
i voleu demanar més informació
us podeu posar en contacte amb
el Sr. Josep Mª Morell
(938644048 / 605618544) o el
Sr. Serafin Ramia (938416385 /
661523440).
Grup de Voluntaris
“Telèfon amic”

Nota: Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre municipal d’entitats que ho desitgin.
Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) 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 resumir-les o extractar-les 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.

Espai per a articles d’opinió dels lectors que ho desitgin. Aquests articles s’han
de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. Els articles poden versar
sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11 línies
(uns 800 caràcters) 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 resumir-les o extractar-les 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.
El Sefed
El Sefed és un curs de formació
ocupacional que inclou en la seva
formació administrativa l’opció
de fer estades a l’estranger, totalment subvencionades amb l’ajut
del programa Leonardo da Vinci.
Dues alumnes del centre acaben
de tornar d’Irlanda:
“Ha estat una experiència inoblidable, tant a nivell acadèmic com
personal. Hem millorat moltíssim l’anglès i a més hem guanyat
molta seguretat en nosaltres mateixes. Cadascuna varem treballar
en funció del nostre nivell.

Soc Tere i vaig marxar amb un
nivell mig d’anglès; els primers
dies anava a classe per millorar
la parla i després vaig treballar
en una botiga.
Jo em dic Joana i en el meu cas,
tenia millor nivell, vaig treballar en una agència de viatges de
Dublin.
Volem animar a tots els que estan a l’atur, perquè ara podria
ser un bon moment per formarse i fer un canvi a nivell laboral”.

Teresa Lorente i Joana Redondo
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OPINIÓ
Grups Municipals

La piscina coberta del nou govern
s’ha plantejat des d’una vessant d’eficiència, interès públic i rendibilitat
econòmica, amb una gestió directa i
equilibrada, que assumeixi el cost de
construcció i els costos de manteniment i millora, sense renunciar a la
qualitat del servei que demanda una
societat cada dia més exigent.
Plantegem una instal·lació respectuosa amb el medi ambient, utilitzant
energies renovables, amb els millors
sistemes de tractament d’aigües, a fi i
efecte de reduir al màxim la utilització de productes químics, protegint
així la salut dels usuaris i evitant el
malbaratament de l’aigua.
La gestió ha de ser directa perquè entenem que s’està oferint un servei
molt rellevant per les polítiques esportives i de salut del municipi. Els
preus han de ser públics i populars.
Aquest model de gestió permet finançar la seva construcció sense afectar
l’endeutament municipal i tot el benefici generat repercuteix directament en les veïnes i veïns del nostre
poble.
Ha de ser un complex multifuncional, amb una “zona d’aigües i salut”
amb capacitat per a dues piscines, una
gran i una més petita, i espais per hidromassatges, saunes, cabines de fisioteràpia i altres serveis de salut i relaxació.
S’habilita una zona de fitness on els
abonats podran gaudir de les millors
maquines cardiovasculars, de musculació i de practica esportiva, sempre
tutelats per monitors especialitzats.
Es faran programes per escolars, gent
gran i altres programes de rehabilitació i salut. També es preveu una zona
de “benestar”, amb serveis d’estètica,
una zona de bar i una zona de venda
de material propi de l’activitat.
Estem treballant perquè molt aviat
tots els ciutadans de Lliçà d’Amunt
puguem gaudir d’un gran equipament esportiu que serà la referència i
enveja dels municipis veïns.

Nota: 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 la primera setmana del mes anterior a
la publicació, a l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat. Els articles d’opinió

Dir que hem posat la directe, que el
treball iniciat en la nostra etapa a la
oposició ha estat premiat a les eleccions, que l’equip de govern funciona, que treballem per concretar les
accions per tirar endavant el nostre
programa, que volem construir sobre
la base de la proximitat amb la gent,
que volem trencar amb la imatge municipal de la inaccessibilitat, de la pedanteria i de la prepotència, que no
ens considerem infalibles, que assumim les responsabilitats que ens heu
delegat, que treballem amb serietat,
que l’equip va bé, que la relació humana entre els companys de govern és
excel·lent, que les coses les farem a la
nostra manera, que hi ha altres maneres de fer més enllà d’un cara el poble,
que les decisions de futur les prendrem entre tots, que hem de recuperar el temps perdut per planificar en
base a una concepció global del municipi, que no volem la ignorància
que genera la demagògia, que volem
el coneixement que genera una informació eficaç, concreta i objectiva, que
naturalment exposarem la nostra proposta com equip de govern perquè és
la nostra responsabilitat fer-ho, que
sense aquest pas previ no valien les
modificacions puntuals, que estem
il·lusionats amb el repte de redreçar
l’acció del anterior govern municipal,
que ens motiva encara més construir
les nostres propostes de futur, que no
aturem ni la biblioteca, ni l’escola
bressol, que no val la pena polemitzar
amb la provocació, que el temps és or,
que no volem acabar l’acció de govern
amb una espantada de coloms, que
els fets són paraules contundents i dir
que... tantes altres coses com surten
en temps de conversa, rebent i escoltant a la gent, és expressar una voluntat d’acció que genera confiança, que
provoca gestos de complicitat i per
descomptat el compromís de l’esforç,
el nostre compromís de treballar per
no fallar-vos, el compromís d’engrescar a tothom amb l’objectiu de fer un
inventari gratificant de la feina feta.
Ara el 2008, serà un any de vertigen:
anar poc a poc, per a aconseguir ràpidament les fites programades.
Alguna cosa així com escalar un cim.

Hace aproximadamente 180 días este
nuevo equipo de gobierno formado
por PSC-CIU y PPC tomó la decisión
y la responsabilidad de hacer realidad
todos los proyectos iniciados y aquellos
que habían sido paralizados por el anterior gobierno de ERC i ICV-EUA,
siempre y cuando su financiación y seguridad estuviesen garantizadas. Entre
estos proyectos se encuentran:
• La construcción de la piscina cubierta
municipal. No nos podemos permitir
que proyectos como este, ubicado en
una zona inundable y con un coste
aproximado en su ejecución de 5 millones de euros, se llevase a cabo en el
emplazamiento inicial por el consecuente riesgo de inundación. Cabe
mencionar el hecho de que los grupos
del gobierno, al contrario que el anterior, han tomado la decisión de que el
Ayuntamiento de Lliçà d’ Amunt se
encargue de la gestión de este equipamiento. Los beneficios obtenidos por
este servicio permitirán pagar su
construcción.
• Se han adjudicado las obras de la Segunda Fase de la biblioteca a la empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S. L. que en el primer
trimestre de 2008 iniciará las obras
con una duración aproximada de 14
meses y con un coste de
1.873.830,60 €. + IVA. Cabe recordar que estas obras estaban paralizadas al inicio de esta legislatura.
• Otro tema en cuanto a equipamientos se refiere es el inicio de las obras de
la nueva “Deixalleria en Palaudàries”,
tras varias modificaciones en el proyecto inicial. Probablemente al recibir
esta revista las obras ya estén apunto
de finalizar o finalizadas. Se trata de
un equipamiento que reivindicábamos desde hace mucho tiempo y del
que se beneficiarán todos los ciudadanos de los barrios del entorno.
• Las obras de “L´Escola bressol” de la
plaça de Consell de Cent darán comienzo a primeros de año con una
duración aproximada de 7 meses. Estas obras no se han podido iniciar antes por tener que adaptarse el proyecto existente al Nou Codi Tècnic
de l’Edificació.
• Por último, cabe destacar la materialización de una promesa electoral de
los grupos que conforman el actual
equipo de gobierno: la retirada de la
“taxa per a la Prevenció d’Incendis
Forestals”.

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

El bagatge de l’equip de govern
PP+PSC+CiU, en els set mesos que
porta a l’ajuntament, és realment
dubtós. Han aturat tots els projectes
d’equipaments previstos, incompleixen els acords presos amb col·lectius
de veïns per a les millores dels serveis
als barris, fan pisos on abans deien
que no tocava i es carreguen un model de poble –les centralitats– perquè
consideren que Lliçà “ja no té remei”.
Però, per si això no fos suficient, afegeixen a la inoperància la manca del
més mínim sentit democràtic, passant
de tothom, com si l’ajuntament fos
propietat privada. Així, aproven projectes sense donar informació a ningú,
defugen la participació ciutadana en la
presa de decisions i censuren la propaganda dels que són crítics amb ells,
prohibint paradetes i traient pancartes.
Aquesta situació es concreta, pel que
fa al Grup Municipal d’ERC, en uns
quants exemples:
• Maltracte institucional, amb la
marginació dels regidors d’ERC
en la inauguració del Casal de la
Gent Gran i en la festa de la Policia Local.
• Incompliment de compromisos,
ja que s’acorda al Ple Municipal
que no es negociarà el tema de
Can Montcau sense abans haverne parlat entre tots els partits, i
ens assabentem de què ja ho han
fet d’amagat.
• Limitació dels drets dels regidors
d’ERC, fins al punt de posar un
funcionari “vigilant” per poder
fer fotocòpies dels expedients a
l’ajuntament.
• Falta de transparència, ja que es
presenten els expedients dels projectes sense tota la documentació
necessària.
• Fatxenderia en les respostes a l’oposició en el Ple Municipal, contestant amb evasives i, sovint, de
forma burleta.
El resum de tot plegat és un govern
que està obsessionat en esborrar el
rastre deixat pel govern d’ERC+ICEUiA, que es troba en fals davant l’opinió publica i que té por de plantejar
els seus projectes.
Però no ho tindran fàcil, perquè la
gent no es deixa enganyar tan fàcilment i perquè el Grup d’ERC seguirem treballant, com sempre, per evitar que ens malmetin el somni.
FELIÇ ANY NOU!

publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les 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.

El nostre govern municipal ha desmuntat en dos plens els treballs realitzats en l’anterior legislatura: piscina
coberta, Can Moncau-Can Malé,
projecte d’habitatge social a Ca l’Artigues, habitatge a Can Salgot, etc. I res
queda com estava previst. És legítim,
sí, però, on està la participació i la informació ciutadana pregonada als
quatre vents quan eren a l’oposició?
Habitatge social: el projecte de pisos,
ara són bifamiliars a Ca l’Artigues i
no seran de protecció oficial o no se
sap quants ho seran; el pitjor de tot és
que fa uns mesos es cridava “pisos sí
però al centre, no a Ca l’Artigues”,
però ara seran habitatges bifamiliars a
Ca l’Artigues i a tots els barris, no per
una qüestió social, sinó per una qüestió recaudatòria, perquè quants més
serem, més recaudarem per poder
mantenir el nostre malparat municipi. Ca l’Artigues, per tant, no tindrà
comerç de proximitat, ni espais per
més equipaments socials com preveia
el projecte anterior. Sembla que ja no
hi ha problema de mobilitat, els habitatges dels voltants ja no perdran valor, i no hi haurà impacte visual (tot i
que les altures són pràcticament les
mateixes). El govern defineix el tema
com una “patata calenta”, perquè asseguren que no surten els números
(quan al projecte anterior sí quadraven amb protecció oficial), perquè cataloguen de “car” el preu dels terrenys, que són 4.500.000 €, i que va
pujar per la seva pressió quan eren a la
oposició, volent evitar que el projecte
fructifiqués; fem una reflexió, si això
equival a unes 30 parceles, equivaldria a 150.000 per parcela, i quants
de vostès ha comprat un terreny o coneix el preu en aquests moments? Tot
és pura demagògia.
Can Moncau (Mango-Biokit), el
tema estrella, en el què per una banda
hi ha la defensa de la plana del riu al
costat del nostre municipi que no
sembla gaire important pel govern actual, i on un canvi de projecte en cap
cas permetrà ni condicionarà l’ubicació de l’autovia del Tenes. De totes
maneres, ens alegrem que alguna petita part dels treballs realitzats per
l’anterior govern, com són els convenis i acords amb les empreses, els sembli correcte i ho mantinguin.
Una altra filosofia, una altra manera
de veure Lliçà d’Amunt

Aquí pot inserir la seva publicitat
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TEMPS ENRERE
RETALLS DE LA NOSTRA HISTÒRIA

Monarquia? República? Lliçà!
L’agitació política en plena dictadura
de Primo de Rivera, entre els anys
1923 i 1930, prèvia a la segona República, no era aliena als pobles petits
que, com Lliçà d’Amunt, també reproduïen els vaivens polítics de la “villa y corte”. Així es constata en l’acta
de l’11 de gener del 1925, en la qual
es fa una proposta insòlita. Vegin, vegin: “Expuesta en consideración (que)
la campaña difamatoria practicada en
el extranjero por súbditos españoles contra nuestro Rey y la Patria, ha despertado un sentimiento de indignación,
particularmente por ser los autores personas que no merecen el nombre de españoles por su indigna campaña (que

va culminar el 1926 amb la fallida
“Sanjuanada”), pudiendo con ella no
solo llevar a la incertidumbre de la actuación serenísima de nuestro Rey, sí
que podría llegar a la perturbación de
nuestro pueblo, apartado en absoluto de
toda campaña contra la paz y honor de
la patria. A tal fin, y para patentizar
nuestra fe y amor a nuestros Soberanos y
a la patria y como protesta por unanimidad se acuerda ofrecer, por mediación del Honorable Sr. Alcalde de Madrid, a sus Majestades Don Alfonso
XIII y Doña Victoria Eugenia la distinción de que este Ayuntamiento se vería
complacido en que fuese aceptado el
cargo con que se les nombra de Alcalde y

Alcaldesa honorarios de este Ayuntamiento”. Com sigui que les autoritats
locals no pogueren desplaçar-se a Madrid, delegaren la responsabilitat en
l’alcalde de Granollers, “cabeza de
partido”. Tanmateix, el ple acordà
l’assistència als actes que en favor del
monarca es celebrarien a Barcelona
aquell mateix any. “Vista tal unanimidad proponía como así se acordó invitar
particularmente a los señores de la
Junta patriótica y al pueblo entero por
pregones y edictos expuestos en los sitios
de costumbre. Se acuerda igualmente,
como resulta ser un acto oficial a entender de la Corporación la festividad en
proyecto en Barcelona a favor de nues-

Passatemps | Sopa de lletres

tros Soberanos y entendiendo ser el unánime sentir de la población que así esperan llevar la representación no es lógico
que los señores que concurran a honor
de tan solemne acto se sacrifiquen sus
intereses, se acuerda costear los gastos de
los fondos municipales y del capítulo de
imprevistos.” Signaren l’acte, Josep
Sala, alcalde, i els regidors, Josep Padró, Antoni Parera, Josep Gendra,
Miquel Viaplana, Josep Deupi i el secretari Josep Valls. Hom ignora si el
càrrec honorari té vigència encara entre la reialesa del segle XXI.
Albert Benzekry i Arimon
Historiador i autor de l’Abans

FOTO ANTIGA
Nota: Espai per a fotografies antigues de Lliçà d’Amunt. Les fotografies s’han
de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat.
Cal indicar l’any, el concepte i la gent de la fotografia, a més del nom de
la persona que la facilita.

Nota: Passatemps extret d’una publicació editada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
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SERVEIS
ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS REGIDORS
Regidors de l’equip de govern

Regidors de l’oposició

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Hores concertades: telefonar prèviament per sol·licitar dia i hora

Ignasi Simón Ortoll | Alcalde | PSC
Regidor de Governació i Promoció Econòmica
simonoi@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
divendres al matí

Neus Rius Munné | 3r tinent d’alcalde | PSC
Regidora d'Atenció al Ciutadà,
Participació Ciutadana i Recursos Humans
riusmn@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres

María Marcos González | PSC
Regidora de Comunicació i Obres i Serveis
marcosgm@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous, de 16 a 20 hores

Juan Miguel Valderrama García | PSC
Regidor d'Esports
valderramagj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
divendres a la tarda

Pere Grau Parera | 2n tinent d’alcalde | CiU
Regidor d’Habitatge, Urbanisme
i Medi Ambient i Protecció civil
graupp@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimecres, de 18 a 20 hores,
i divendres, d’11 a 13.30 hores

Àngel Montins Bruguera | CiU
Regidor de Cultura, Joventut i Cooperació
montinsba@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 14 a 15 hores
i dimarts i dijous de 18 a 20 hores

Elisenda Montserrat Llobet | CiU
Regidora d'Educació i Gent Gran i Benestar i Família
montserratle@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 10 a 12 hores

Eduard Vadillo Sánchez | CiU
Regidor d'Empreses Municipals i Hisenda
vadillose@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts a partir de les 19 hores

Josep Santiago Ariza | 1r tinent d’alcalde | PP
Regidor d'Infraestructures i Equipaments
santiagoaj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimecres,
de 10 a 14 hores

José Antonio Ferreiro Valle | PP
Regidor de Salut Pública i Transport Públic i Mobilitat
ferreirovj@llicamunt.cat

Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 18 a 20 hores

ERC
erc@llicamunt.cat
Joaquim Ferriol i Tarafa
Emi Soler i Gimeno
Josep Camps i Mas
Marga Vilageliu i Relats
Miquel Ballester i Draper
Toni Albaladejo i Jiménez

ICV-EUiA
icv-euia@llicamunt.cat
Francesc León Cuenca

Horari d’atenció al públic dels regidors d’ERC:
de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores
Horari d’atenció al públic del regidor d’ICV-EUiA:
per concretar

LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

Consells de Protecció Civil davant l’hivern

• No col·loqueu res a sobre de
les estufes que es pugui incendiar. Tampoc les situeu a
prop de les cortines, ni hi
deixeu roba per assecar al
voltant.

• Vigileu que els infants mai estiguin sols al costat de les estufes.
• Reviseu que els endolls de les
estufes elèctriques estiguin
en bon estat abans d’engegarles, ja que poden fer contac-

tes falsos i provocar un escalfament de l’endoll amb risc
d’incendi per curt circuit.
• Mireu que les llars de foc i estufes de llenya estiguin ben
netes i en bon estat, perquè si
estan brutes pot haver un incendi que s’escampi a la resta
de la casa.
• No aboqueu les cendres al
contenidor d’escombreries,
ja que poden quedar amagades petites brases que podrien revifar-se i encendre les
bosses properes.
• Tenir reserves de sal per a les
voreres de casa i les rampes

d’accés de vehicles o persones
en cas de glaçades i/o nevades.
• Cal proveir-se de cadenes
pels vehicles amb temps. I
qui ja les tingui que faci pràctiques per posar-les.

• En cas de risc de glaçada cal
deixar una aixeta una mica
oberta per evitar que es glacin les canonades.
TELÈFON PER A EMERGÈNCIES:
93 841 65 41

018 > Serveis
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COMUNICACIÓ

El nou butlletí municipal ja inclou publicitat
A partir d’aquest any, l’equip de govern ofereix a les empreses i comerços la possibilitat d’anunciar-se en el butlletí municipal, tenint en compte la demanda existent.
A través del butlletí municipal,
l’Ajuntament vol oferir a empreses i comerços la possibilitat de donar-se a conèixer a
tots els lliçanencs, ja que la publicació, a color, amb una periodicitat mensual i un tiratge
de 6.000 exemplars, es distribueixen a totes les llars del municipi (gent empadronada i no
empadronada) i als equipaments municipals.
Si es desitja contractar publicitat al butlletí municipal, s’ha
d’omplir un formulari que es
troba a l’Ajuntament i al web
municipal, i lliurar-lo 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, que es posarà en con-

tacte amb l’interessat per confirmar la reserva.

- Reserves d’espai: un mes
abans de la data de publicació.

Condicions generals
- Recàrrecs per ubicacions específiques: El butlletí es reserva el dret de decidir la pàgina i posició en la qual
apareixeran publicats els
anuncis. Qualsevol posició
determinada expressament
pel client a través de l’ordre
de reserva publicitària comportarà un recàrrec del 10%
sobre el preu tarifa (posicionament fix, pàgina dreta, pàgines centrals, etc.). Les insercions ordenades amb
recàrrec que per qualsevol
motiu no s’hagin pogut publicar amb aquesta exigència
es facturaran al preu de tarifa, sense aplicar-hi el citat
recàrrec.

Recepta de cuina

- Lliurament d’originals: la
primera setmana del mes anterior a la publicació de l’anunci.
- La confecció d’originals
anirà a càrrec de l’anunciant. Si són imatges: en
jpg o tif a 300 dpi i amb les
mides reals de l’anunci. Si
són documents vectorials
de Freehand o Illustrator
també amb les mides reals
de l’anunci i amb la tipografia convertida en traçat;
i si té vincles d’imatge enviar també el vincle.
- Un cop lliurats els originals,
no es permetran canvis ni
anul·lacions de l’anunci.

Teresa Vidal

Ànec a la taronja
Ingredients:
Ànec
Ceba
Alls
Llorer

Canyella
Tomàquet
Sajolida
2 taronges

Fetge de l’ànec
1 copeta de curaçao
Ametlles
Avellanes

Elaboració:
1. En una cassola de terrissa
es rosteix l’ànec amb la
ceba, els alls, el llorer, la
canyella, un tomàquet i
una branca de sajolida.
Un cop rostit, es treu l’ànec de la cassola.

2. En un pot es fa bullir la
pell i el suc de les taronges
amb la copeta de curaçao.
Després, s’hi afegeix una
picada d’ametlles, avellanes i el fetge rostit. Ho triturem tot.

3. Amb una mica de greix del
rostit i brou es fa una beixamel clareta.
4. Ajuntem la salsa amb la
beixamel i es tira per sobre
de l’ànec. Es deixa bullir
uns minuts i es guarneix
amb uns grills de taronja.

Nota: Espai per a receptes de cuina. Les receptes de cuina s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a
la publicació, a l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat. La recepta de cuina ha de constar de dos apartats:
ingredients i elaboració.A més, s’ha d’acompanyar d’una fotografia i del nom de la persona que la facilita.

MIDES I TARIFES PER ALS ANUNCIS
Preu
mensual

Preu
trimestral

Pàgina interior sencera:
39 x 29 cm

320,00 €

840,00 €

1.440,00 € 2.800,00 €

Contraportada sencera:
39 x 29 cm

400,00 € 1.050,00€

1.800,00 € 3.500,00 €

Mitja pàgina interior:
19,50 x 29 cm

160,00 €

420,00 €

720,00 € 1.400,00 €

Faldó interior:
9,75 x 29 cm

80,00 €

210,00 €

360,00 €

700,00 €

Faldó portada:
9,75 x 29 cm

100,00 €

262,60 €

450,00 €

875,00 €

40,00 €

105.00 €

180,00 €

350,00 €

Mòdul senzill interior:
9,75 x 14,50 cm

Preu
semestral

Preu anual

Els preus són sense IVA

PROGRAMACIÓ
DEL CENTRE CÍVIC
CA L’ARTIGUES
NOUS CURSOS
TRIMESTRALS
> dilluns, del 7 de gener al
31 de març (12 classes)
Curs de reflexologia podal i
manual
L’art de la reflexologia consisteix a fer un massatge als peus i
les mans per calmar certs dolors
i tensions. En els peus i mans
existeixen zones que representen tots els òrgans del nostre
cos. Quan estimulem, a través
del massatge, aquestes zones,
contribuïm a calmar el dolor,
facilitem l’eliminació de toxines
i prevenim certes malalties.
Horari: de 18 a 19 h
Preu: 20 euros/mes
Organitza: Ajuntament

Curs de percussió bàsic
> divendres, de l’11 de gener
al 4 d’abril (12 classes)
Els participants s’introduiran
al món de la percussió i
aprendran a realitzar els primers ritmes amb el jambé.
Curs adreçat a principiants.
Horari: de 20 a 21.30 h

Preu: 20 euros/mes
Organitza: Ajuntament

Curs de dansa del ventre
> dijous, a partir
del 10 de gener
Per a mares amb nadons. La
classe de dansa del ventre es
desenvoluparà en un ambient
relaxat on els nens i nens puguin
disposar d’un espai adaptat a les
seves necessitats i les mares puguin atendre’ls en qualsevol moment. Classes reduïdes.
Horari: de 18 a 19 h
Preu: 20 euros/mes
Organitza: Ajuntament

NOU ESPAI
> dimarts, a partir del 8 de
gener
Dimarjocs
Nou espai de jocs i de convivència entre pares, mares, avis,
àvies i infants. S’oferirà un
ventall de jocs a disposició dels
més menuts amb l’objectiu
que els infants i les famílies juguin i es relacionin. L’espai es
distribuirà per racons temàtics:
el racó dels jocs de taula, el
racó de l’art, el racó dels més
menuts i el racó de la lectura.
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Organitza: Ajuntament

019 >

AGENDA
ACTIVITAT
Classes de country
Més informació:
627 47 14 13 / 93 841 59 71
Preu: 25 euros
Organitza: Alternativa Lliçà
per a Tots
ESPAIGARUM
Espaigarum és un espai de 40
metres quadrats on s’exposen
propostes artístiques contemporànies. No té porta ni mostrador ni il·luminació artificial; només té un aparador de
200 x 260 centímetres a través
del qual el vianant ocasional o
espectador expert poden
veure, cada mes, les obres més
interessants d’artistes que no
estan dins dels cercles habituals.
> Data: fins al 6 de gener
Lliçà Christmas

Escultura. A càrrec de l’artista
Suiram Zemog.
> Data: del 13 de gener al 8
de febrer
Fanals
Fotografia. A càrrec de l’artista
Jordi Casanova.
Lloc: carrer d’Anselm Clavé,
96
Més informació:
629 06 42 81;
espaigarum@gmail.com;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
FESTA
> dilluns 7 de gener
Sant Julià, patró de Lliçà d’Amunt
Lloc: Església Parroquial de
Sant Julià
Programació:
- 12 h: Missa en honor a Sant Julià

- 13 h: Concert de música gospel a càrrec del grup Esencia
de Vida
EXCURSIÓ
> dissabte 19 de gener
Castell de Balsareny
Sortida en direcció a La Gleva,
on es farà una breu aturada per
esmorzar a base de pa amb tomàquet i embotits de La
Gleva, vi, aigua i cafè. L’excursió continuarà direcció Balsareny, on es farà una visita
guiada al castell. Després, s’anirà a Prats de Lluçanès per dinar a base de consomé de marisc, amanida catalana, fideus
amb peix, bacallà bona taula,
postres, pa, vi, aigua, cava i
cafè. Seguidament, hi haurà
ball.
Preu: 38,50 euros
Més informació: Casal de la
Gent Gran

PROGRAMACIÓ DE NADAL
> DILLUNS 31 DE DESEMBRE
00.30 Al Pavelló d’Esports,
FESTA DE CAP D’ANY
A càrrec de la mítica Orquestra Plateria, un grup
perfecte per amenitzar una festa de Cap d’Any.
Les entrades, que inclouen 2 consumicions de
cava i un cotilló) es podran adquirir anticipades a
l’Ajuntament i a Els Galliners a un preu de 20 €
o bé a taquilla la mateixa nit per 25 €.

> DIMECRES 2 DE GENER
18.00 A l’Ateneu L’Aliança,
CINEMA INFANTIL: SHREK TERCER

> DIMARTS 1 DE GENER
19.00 A l’Ateneu l’Aliança,
CONCERT DE CAP D’ANY:
TRES DONES, TRES VEUS
Tres veus, tres dones, tres personalitats diferents
davant fragments exquisits d’òpera, de teatre musical colpidor i de genuïna cançó espanyola. Un
concert diferent a càrrec de les sopranos Elena
Mejías i Francesca Masclans, i la mezzo-soprano
Assumpta Cumí. La direcció escènica va a càrrec
de David Cuspinera. Places limitades. Els interessats a assistir al concert han de recollir les entrades gratuïtes a l’OAC de l’Ajuntament fins el
dia 28 de desembre; a partir d’aquesta data, durant la mateixa tarda del concert, entre les 16 i les
18.30 h, podeu fer una trucada al telèfon
93 841 45 33, per preguntar si queden invitacions.

>DIVENDRES 4 DE GENER
18.00 A l’Ateneu L’Aliança,
CINEMA INFANTIL: RATATOUILLE

> DIMECRES 2, DIJOUS 3 i DIVENDRES 4 DE
GENER
VISITA DEL PATGE ANUNCIADOR
El Patge Anunciador i el seu seguici visitarà els
diferents barris del municipi anunciant la visita
de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient i recollint les cartes amb els desigs dels nens i nenes
de Lliçà d’Amunt.

> DIJOUS 3 DE GENER
18.00 A l’Ateneu L’Aliança,
CINEMA INFANTIL:
DESCOBRINT ALS ROBINSONS

> DISSABTE 5 DE GENER
DIADA PER ALS NENS I NENES
DE LLIÇÀ D’AMUNT
10.00 Al recinte de l’Esplai (c. d’en Bosc, s/n)
MATINAL DE JOCS I TALLERS
Tallers i jocs per a nois i noies.
12.00 A l’esplanada del costat de l’Esplai
HOPA-LI, de la Cia. Tot Circ
Hopa-li és un espectacle de circ i clown on un divertit cuiner farà equilibris i malabarismes amb diferents utensilis de cuina... De cop i volta la cuina
es convertirà en una sala de concert de música clàssica!! Serà possible començar el concert sense cap
entrebanc? O potser el concert es transformarà en
un partit de tennis? Si ho voleu saber, no us ho perdeu!
GRAN CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS
REIS MAGS D’ORIENT
(Veure la programació dins de la secció Notícies
de l’Ajuntament)

Organitza: Associació Casal
de la Gent Gran
ESPECTACLE INFANTIL
> diumenge 20 de gener
Marcel Sol
Espectacle infantil de pallassos. A càrrec de la companyia
Marcel Gros. Després de molt
temps, torna a L’Aliança en
Marcel Gros, un pallasso excepcional, que fa riure als més
petits i als que no són tan petits. L’espectacle Marcel Sol
està adreçat a nens i nenes de 3
a 6 anys. Si voleu passar una
bona estona no dubteu a venir
a veure aquest espectacle.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Preus: adults, 5 euros; nens (de 2
a 12 anys), 3 euros; socis, 3 euros
Més informació:
www.ateneu-lalianca.org
Organitza: Ateneu L’Aliança
ACTIVITAT
> 21, 22, 24 i 25 de gener
La Petiteca
Taller.
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Municipal
IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

PROGRAMACIÓ
DE L’ESPAI JOVE
EL GALLINER
GENER
> dissabtes 19 i 26 de gener
Taller de mecànica
Dies:
Horari: de 16 a 19 h
Inscripcions: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament
FEBRER
> dissabtes 2, 16 i 23 de
febrer
Taller de mecànica
Horari: de 16 a 19 h
Inscripcions: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament

ACTIVITAT
> divendres 25 de gener
“Sopars de Ca la Coixa”
Amb temes actuals i distrets.
Organitza: Alternativa Lliçà
per a Tots
MUDA’T
> dissabte 26 de gener
Secrets
A càrrec del Mag Lari. Espectacle
de màgia per a públic familiar.
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Entrades: anticipades, a partir
del 2 de gener, a l’OAC, 12 euros; el mateix dia, de 17 a
18.30 h, a taquilla, 15 euros;
socis de l’Ateneu L’Aliança i
menors de 18 anys, 10 euros.
Organitza: Ajuntament
FESTA
> diumenge 31 de gener
Sant Antoni Abat
Hora: 626 53 39 27
SESSIÓ
> dijous 31 de gener
Ple ordinari
Hora: 19 h
Lloc: primera planta de l’edifici de la Policia Local
Organitza: Ajuntament

> divendres 15 de febrer
Tastet de batuka
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament
> divendres 22 de febrer
Torneig de Play
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove El
Galliner
Organitza: Ajuntament
> divendres 29 de febrer
Tastet d’automaquillatge
Horari: de 18 a 20 h
Inscripcions: Espai Jove El
Galliner
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. Les activitats s’han de lliurar durant la primera setmana del mes anterior a la publicació a l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat. Les activitats han d’incloure: el tipus, el nom, una explicació, la data, l’horari, el lloc, les inscripcions, el preu i l’organització.

Telèfons útils Horaris del Bus Urbà
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent
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
93 841 66 22
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10

Farmàcies

LA1 EL PLA - PALAUDÀRIES
LLIÇÀ CENTRE
CA L'ESTEPER
CAN SALGOT
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN ROURE
PALAUDÀRIES
CAN ROVIRA VELL
CAN ROVIRA NOU
PALAUDÀRIES

7:00
7:06
7:13
7:19
7:20
7:22
7:23
7:25

8:00
8:06
8:13
8:19
8:20
8:22
8:23
8:25

7:28
7:33

8:28
8:33

9:33 10:33

11:28
13:58 14:58
11:33 13:03 14:03 15:03

16:03 17:03

8:34
8:35
8:37
8:38
8:40
8:41
8:47
8:55

9:34
9:35
9:37
9:38
9:40
9:41
9:47
9:55

11:34
11:35
11:37
11:38
11:40
11:41
11:47
11:55

16:04
16:05
16:07
16:08
16:10
16:11
16:17
16:25

6:28
6:33

9:00
9:06
9:13
9:19
9:20
9:22
9:23
9:25
9:28

10:00
10:06
10:13
10:19
10:20
10:22
10:23
10:25
10:28

11:00
11:06
11:13
11:19
11:20
11:22
11:23
11:25

12:30
12:36
12:43
12:49
12:50
12:52
12:53
12:55
12:58

13:30
13:36
13:43
13:49
13:50
13:52
13:53
13:55

14:30
14:36
14:43
14:49
14:50
14:52
14:53
14:55

15:30
15:36
15:43
15:49
15:50
15:52
15:53
15:55
15:58

16:30
16:36
16:43
16:49
16:50
16:52
16:53
16:55
16:58

17:30
17:36
17:43
17:49
17:50
17:52
17:53
17:55

18:30
18:36
18:43
18:49
18:50
18:52
18:53
18:55

19:30
19:36
19:43
19:49
19:50
19:52
19:53
19:55
19:58

20:30
20:36
20:43
20:49
20:50
20:52
20:53
20:55
20:58

21:30
21:36
21:43
21:49
21:50
21:52
21:53
21:55

17:58 18:58
18:03 19:03

20:03

21:58
21:03 22:03

18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:17
18:25

20:04
20:05
20:07
20:08
20:10
20:11
20:17
20:25

21:04
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:17
21:25

6:34
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:47
6:55

7:34
7:35
7:37
7:38
7:40
7:41
7:47
7:55

10:34
10:35
10:37
10:38
10:40
10:41
10:47
10:55

13:04
13:05
13:07
13:08
13:10
13:11
13:17
13:25

14:04
14:05
14:07
14:08
14:10
14:11
14:17
14:25

15:04
15:05
15:07
15:08
15:10
15:11
15:17
15:25

17:04
17:05
17:07
17:08
17:10
17:11
17:17
17:25

19:04
19:05
19:07
19:08
19:10
19:11
19:17
19:25

Escola Bressol Municipal L’Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03

7:00
7:07
7:08
7:10
7:16
7:23
7:24

8:00
8:07
8:08
8:10
8:16
8:23
8:24

9:00
9:07
9:08
9:10
9:16
9:23
9:24

10:00
10:07
10:08
10:10
10:16
10:23
10:24

11:00
11:07
11:08
11:10
11:16
11:23
11:24

12:30
12:37
12:38
12:40
12:46
12:53
12:54

13:30
13:37
13:38
13:40
13:46
13:53
13:54

14:30
14:37
14:38
14:40
14:46
14:53
14:54

15:30
15:37
15:38
15:40
15:46
15:53
15:54

16:30
16:37
16:38
16:40
16:46
16:53
16:54

17:30
17:37
17:38
17:40
17:46
17:53
17:54

18:30
18:37
18:38
18:40
18:46
18:53
18:54

19:30
19:37
19:38
19:40
19:46
19:53
19:54

20:30
20:37
20:38
20:40
20:46
20:53
20:54

7:27
7:33
7:35
7:43
7:47
7:49
7:52

8:27
8:33
8:35
8:43
8:47
8:49
8:52

9:27
9:33
9:35
9:43
9:47
9:49
9:52

10:27
10:33
10:35
10:43
10:47
10:49
10:52

11:27
11:33
11:35
11:43
11:47
11:49
11:52

12:57
13:03
13:05
13:13
13:17
13:19
13:22

13:57
14:03
14:05
14:13
14:17
14:19
14:22

14:57
15:03
15:05
15:13
15:17
15:19
15:22

15:57
16:03
16:05
16:13
16:17
16:19
16:22

16:57
17:03
17:05
17:13
17:17
17:19
17:22

17:57
18:03
18:05
18:13
18:17
18:19
18:22

18:57
19:03
19:05
19:13
19:17
19:19
19:22

19:57
20:03
20:05
20:13
20:17
20:19
20:22

20:57
21:03
21:05
21:13
21:17
21:19
21:22

Farmàcia Mas
93 841 47 78

PINEDA VALLÈS
CAN COSTA
CA L'ARTIGUES
CAN FARELL
PINEDA FEU
EL PLA
LLIÇÀ CENTRE

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS

Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95

21:30
21:37
21:38
21:40
21:46
21:53
21:54

LA2 LA SERRA - EL PLA
6:27
6:33
6:35
6:43
6:47
6:49
6:52

GENER

ADRECES DE LES FARMÀCIES

LA2 EL PLA - LA SERRA
LLIÇÀ CENTRE
EL PLA
PINEDA FEU
CAN FARELL
CA L'ARTIGUES
CAN COSTA
PINEDA VALLÈS

Per urgències fora d’horaris cal
trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes al matí de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius de 9 a 13.30 h

Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71

Dissabtes tarda: de 4.30 a 8 h
Diumenges i festius: matins de 10 a 1 h

Farmàcia Trullols: 1, 5 i 6
Farmàcia Portabella: 12 i 13
Farmàcia Valeta: dies 19 i 20
Farmàcia Esplugas: dies 26 i 27

LA1 PALAUDÀRIES - EL PLA
PALAUDÀRIES
CAN ROURE
CAN LLEDÓ
MAS BO
CAN LLEDÓ
CAN SALGOT
CA L'ESTEPER
LLIÇÀ CENTRE

HORARIS DE GUÀRDIES

LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 481 47 78

LLIÇÀ DE VALL

Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54

LLIÇÀ CENTRE
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
TERRA ALTA
ESTACIÓ DEL NORD
PARC DE PONENT
TEATRE AUDITÒRI
POLICLÍNICA
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS
BISBE GRIVÉ
ONCE
ESTACIÓ DE FRANÇA

7:00
7:06
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:17
7:19
7:21
7:23
7:24

8:00
8:06
8:09
8:11
8:13
8:15
8:16
8:17
8:19
8:21
8:23
8:24

9:00
9:06
9:09
9:11
9:13
9:15
9:16
9:17
9:19
9:21
9:23
9:24

10:00
10:06
10:09
10:11
10:13
10:15
10:16
10:17
10:19
10:21
10:23
10:24

11:00
11:06
11:09
11:11
11:13
11:15
11:16
11:17
11:19
11:21
11:23
11:24

12:30
12:36
12:39
12:41
12:43
12:45
12:46
12:47
12:49
12:51
12:53
12:54

13:30
13:36
13:39
13:41
13:43
13:45
13:46
13:47
13:49
13:51
13:53
13:54

14:30
14:36
14:39
14:41
14:43
14:45
14:46
14:47
14:49
14:51
14:53
14:54

15:30
15:36
15:39
15:41
15:43
15:45
15:46
15:47
15:49
15:51
15:53
15:54

16:30
16:36
16:39
16:41
16:43
16:45
16:46
16:47
16:49
16:51
16:53
16:54

17:30
17:36
17:39
17:41
17:43
17:45
17:46
17:47
17:49
17:51
17:53
17:54

18:30
18:36
18:39
18:41
18:43
18:45
18:46
18:47
18:49
18:51
18:53
18:54

19:30
19:36
19:39
19:41
19:43
19:45
19:46
19:47
19:49
19:51
19:53
19:54

20:30
20:36
20:39
20:41
20:43
20:45
20:46
20:47
20:49
20:51
20:53
20:54

9:30
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:38
9:40
9:44
9:47
9:49

10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:38
10:40
10:44
10:47
10:49

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:38
11:40
11:44
11:47
11:49

13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:08
13:10
13:14
13:17
13:19

14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:08
14:10
14:14
14:17
14:19

15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:08
15:10
15:14
15:17
15:19

16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:08
16:10
16:14
16:17
16:19

17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:08
17:10
17:14
17:17
17:19

18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:08
18:10
18:14
18:17
18:19

19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:08
19:10
19:14
19:17
19:19

20:00
20:01
20:02
20:03
20:04
20:05
20:06
20:08
20:10
20:14
20:17
20:19

21:00
21:01
21:02
21:03
21:04
21:05
21:06
21:08
21:10
21:14
21:17
21:19

LA3 GRANOLLERS - LLIÇÀ EL PLA
ESTACIÓ DE FRANÇA
COLOM
SANT MIQUEL
PISCINES
PRIMER DE MAIG
LES HORTES
INSTITUTS
ESTACIÓ DEL NORD
CAN GILI
CAN XICOTA
RAVAL XICOTA
LLIÇÀ CENTRE

7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:38
7:40
7:44
7:47
7:49

8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:40
8:44
8:47
8:49

*** LES EXPEDICIONS ASSENYALADES AMB ASTERISCS NO TENEN SERVEI A L'AGOST
EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS © TLA 10/05/2007

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80

Web municipal

Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

www.llicamunt.cat
A través del web municipal podeu ampliar les
informacions i aprofundir en el contingut de
les notícies. També s’hi pot consultar
l’hemeroteca del Butlletí.

Nota
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
Edició, redacció, i fotografia
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Calvé, 73
Telèfon 93 841 52 25
Fax
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
web: www.llicamunt.cat
Horari:
de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 20 h
divendres de 8 a 14 h.
Juliol i agost:
de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, SL.
Tel. 93 229 23 60
Distribució
Nivell Publicitari
Tiratge: 6.000 exemplars
Imprès en paper offset 100% reciclat de
90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, no la llenci a les escombraries, col·labori a reciclar-la.

