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Butlletí de Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament disminueix el gravamen de l’IBI
perquè no augmenti per sobre de l’IPC
Amb la revisió del cadastre immobiliari de Lliçà d’Amunt, el
valor cadastral des del 1997 (darrera revisió) fins ara ha
augmentat una mitjana del 120%, cosa que s’aplicarà en un
període de 10 anys i, per tal que no suposi un increment de
l’IBI per sobre de l’IPC, l’equip de govern ha decidit baixar el
gravamen del 0,97% al 0,90%.
PÀG. 3
La valoració col·lectiva de caràcter general (antiga revisió cadastral) és el procés pel qual
s’actualitzen simultàniament els valors cadastrals de tots els immobles urbans d’un municipi, amb la finalitat de referenciar-los uniformement amb els valors del mercat.
La valoració col·lectiva de caràcter general s’ha de realitzar cada 10 anys, d’acord amb el
que determina la llei.
De 6.246 finques amb construcció, la revisió del cadastre ha permès trobar 98 immobles que declaraven menys metres quadrats dels que tenien edificats i 154 solars edificats
que cotitzaven només com a solars; un 5% d’irregularitats, que s’han incorporat directament al cadastre i se’ls ha requerit la documentació necessària per regularitzar-se.

Sta. Eulàlia de Ronçana
Nº 012 LLOGUER
Torre de 200 m2 aprox. Amb sala menjador
amb llar de foc, cuina amb safareig, 4 hab.
dobles, 2 banys i garatge.

Lliçà d’Amunt
Nº 004 TORRE A 3 VENTS

VENDA DE SOLARS

Torre en planta de 2 hab., sala menjador amb

Varies parcel·les a Lliçà, Sta. Eulàlia i

llar de foc, cuina, bany i traster. Calefacció, a.

Bigues, a partir de 120.000 €.

ac., terres gres, alumini climalit i mosquiteres.
Terreny de 250 m2 aprox.

Preu 1.000 € / mes

Lliçà d’Amunt

Preu: 249.450 € / (41.5 MM)

OPINIÓ
Editorial
Tots esperem amb moltes ganes les merescudes
vacances d’estiu; vacances laborals que es concentren, cada cop més, al mes d’agost.
Són dies que ens han de permetre desconnectar
de la feina, han de servir per gaudir de la família i dels amics, per poder llegir aquells llibres
que fa mesos tenim acumulats sobre la tauleta
de nit, per viatjar, per passejar, per anar a la
platja o la muntanya, per descansar, per fer llargues migdiades o per dedicar-nos plenament a
aquells hobbies que un té.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Són dies per recuperar forces, recuperar forces
per tornar a la feina, per superar el dia a dia de
tot un any, per afrontar la rutina, però sobretot
per agafar força per fer front a una Festa Major
molt moguda, una Festa Major que és el colofó
de totes les festes de barri, una Festa Major amb
força novetats i que ha de ser la més lluïda i
participativa de la història del nostre poble.

Enquesta ciutadana

Festa Major que comença a escalfar motors el
primer cap de setmana de setembre amb la
XXIX edició de les 24 hores de ciclomotors de
la Vall del Tenes.
La programació és molt diversa, amb atraccions, concerts, espectacles per a infants i per a
adults, amb el clàssic Sopar de les Àvies, amb el
ball de Gitanes, amb la festa d’Homenatge a la
Vellesa i amb les originals i noves proves que,
any rere any, ens preparen els organitzadors de
la “Juguesca” i que, enguany, es presenta molt
aferrissada. Les cinc colles han d’estar en forma
i més motivades que mai, si volen ser la millor.
Des d’aquestes línies, l’equip de govern i jo volem desitjar a tots els ciutadans de Lliçà d’Amunt
unes molt bones vacances i, als que per un motiu
o altre no puguin gaudir-les, els hi desitgem
igualment que passin un bon estiu, el millor estiu
possible.

Passarà les vacances a Lliçà d’Amunt i com les passarà?

Vivim a Lliçà d’Amunt i passem uns dies de vacances fora.
Però, la resta de l’estiu el passem aquí i molt bé: hi ha les
festes de barri, el clima és molt
bo… Estic enamorada del meu
poble.

Sólo iremos unos días a Peñíscola y el resto de las vacaciones
las pasaremos en Lliçà d’Amunt. Iremos un día a Port
Aventura. Y el resto, en la piscina de casa. También participamos en la fiesta de barrio y
en fiesta mayor.

El meu marit i jo ja som jubilats i no anem de vacances. Ens
quedem a casa. Es fan moltes
coses al poble, però sola no
m’agrada anar-hi i el meu marit no m’hi acompanya.

Les passo aquí a Lliçà. Algun
dia vaig a la platja. I, quan comença la Festa Major, hi participo. També em quedo a casa,
a la piscina. Potser anem a Sant
Carles de la Ràpita, uns dies,
on tenim un piset.

Este año pasaremos las vacaciones en casa por males.
Otros años sí habíamos salido.

M. Dolors Marín
Ca l’Esteper

Susana Hervas
Ca l’Esteper

Llum García
Can Farell

Joan Dídac Alcedo
Can Farell

Juan Mateo
Can Farell

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
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L’Ajuntament disminueix el gravamen de l’IBI
perquè no augmenti per sobre de l’IPC
Amb la revisió del cadastre immobiliari de Lliçà d’Amunt, el valor cadastral des del 1997 (darrera revisió) fins ara ha
augmentat una mitjana del 120%, cosa que s’aplicarà en un període de 10 anys, i, per tal que no suposi un increment
de l’IBI per sobre de l’IPC, l’equip de govern ha decidit baixar el gravamen del 0,97% al 0,90%.
La revisió cadastral es fa perquè toca i
serveix per valorar els béns immobles
d’acord amb el mercat, a més de permetre trobar béns immobles irregulars o
que no cotitzen. Per tant, també és una
lluita contra el frau fiscal i de justícia
recaptatòria entre tots els veïns del poble.
De 6.246 finques amb construcció, la
revisió del cadastre ha permès trobar
98 immobles que declaraven menys
metres quadrats dels que tenien edificats i 154 solars edificats que cotitzaven només com a solars; un 5% d’irregularitats, que s’han incorporat
directament al cadastre i se’ls ha requerit la documentació necessària per
regularitzar-se.
Els nous valors cadastrals
La Direcció General del Cadastre del
Ministeri d’Economia i Hisenda, a
través de les seves Gerències Territorials, té encomanada la missió de formar i mantenir actualitzat el cadastre
mobiliari, tant pel que fa a les dades físiques dels immobles com al seu valor
cadastral.
Procediment de valoració col·lectiva
de caràcter general
La valoració col·lectiva de caràcter general (antiga revisió cadastral) és el procés
pel qual s’actualitzen simultàniament
els valors cadastrals de tots els immobles
urbans d’un municipi, amb la finalitat
de referenciar-los uniformement amb
els valors del mercat.
La valoració col·lectiva de caràcter general s’ha de realitzar cada 10 anys, d’acord amb el que determina la llei. El
motiu és que durant aquests 10 anys, els
valors cadastrals dels immobles queden
molt desfasats respecte als valors de
mercat, i és possible també que hi hagi
diferències substancials respecte al planejament urbanístic vigent.
Aquest any 2008 la Gerència Regional
del Cadastre de Catalunya-Barcelona ha
realitzat les valoracions col·lectives de

caràcter general de Lliçà d’Amunt, ja
que han transcorregut més de 10 anys
des de l’anterior revisió cadastral. Els
efectes fiscals d’aquest procediment s’aplicaran l’1 de gener del 2009.
Característiques del valor cadastral
El valor cadastral és el valor fixat per la
Direcció General del Cadastre, que
s’obté a partir de les dades existents al
cadastre immobiliari. El valor cadastral
és l’integrat pel valor del sòl i el valor de
la construcció.
El valor cadastral es fixa prenent com
a referència el valor de mercat, sense
que en cap cas pugui excedir d’aquest. A la pràctica, els valors cadastrals se situen a l’entorn del 50% del
valor del mercat.
El valor cadastral dels béns immobles
de Lliçà d’Amunt ha augmentat una
mitjana d’un 120% des del 1997 (any
de la darrera revisió) fins al 2008
(nova revisió). Per tant, la base liquidable s’actualitzarà a partir del 2009 i
fins als propers 10 anys. De tota manera, no serà de cop, sinó que s’aplicarà un 12% anual.
Notificació del nou valor cadastral
La Gerència del Cadastre notificarà el
nou valor cadastral dels béns immobles
al seus propietaris, individualment,
abans del 31 de desembre.
Els propietaris disposen d’un mes des
de la recepció de la notificació individual per interposar-hi recurs, davant
la Gerència del Cadastre. Amb el recurs s’ha d’aportar les proves que
acreditin les al·legacions que es formulen.
Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Per esmorteir l’efecte de la revisió cadastral en l’IBI, la llei estableix una reducció sobre el valor cadastral. De la seva
aplicació resulta la base liquidable de
l’impost. Aquesta reducció s’aplicarà
durant els primers 9 anys de vigència
dels nous valors cadastrals.

Aplicació de la reducció:
La quantia de la reducció, que decreix
anualment, és el resultat d’aplicar un
coeficient reductor anual, únic per a
tots els immobles del municipi, a un
component individual calculat per cada
immoble:
- Coeficient anual: és de 0,9 per a l’any
2009; 0,8 per al 2010; 0,7 per al 2011;
fins al 0,1 l’any 2018.
- Component individual: amb caràcter
general, serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el valor cadastral anterior a la revisió.
Per tant, a partir d’ara el valor cadastral
ja no és la base liquidable de l’IBI. Això
fa que no vegem reflectit als rebuts de
l’IBI, d’una manera directa, l’increment
del valor cadastral.
Exemple:
Un immoble el valor cadastral del qual
es triplica com a conseqüència de la
nova valoració col·lectiva, passant de tenir una valoració de 10.000 euros a
30.000 euros.
La base liquidable de l’IBI per a l’any
2009 serà de 12.000 euros; per a l’any
2010, de 14.000 euros, fins arribar als
30.000 euros l’any 2018.
(La Llei de pressupostos generals de
l’Estat pot establir un increment anual
del valor cadastral.)
Modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària urgent del 26 de juny passat, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
per tal de determinar nous tipus de
gravamen.
Fins ara, el coeficient anual era del
0,97%. L’Ajuntament, però, ha rebaixat aquest coeficient anual al 0,90%,
cosa que l’aproxima a l’augment del
4% de l’IPC.

Repercussió en altres impostos
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
En cas de valoració col·lectiva de caràcter general, el valor del terreny fixat pel cadastre es redueix entre el
40% i el 60% durant els cinc anys següents a la revisió, segons el que
aprovi l’Ajuntament.
Impost sobre la renda de les persones físiques.
Habitatge habitual: En el nou impost,
vigent des de 1999, ha desaparegut la
imputació de rendiment per habitatge
habitual.
Altres immobles: Per altres immobles
urbans (excepte els immobles on es realitzin activitats econòmiques; que estiguin arrendats; que siguin sòl no edificat o bé immobles en construcció) es
disminueix la imputació com a renda,
als efectes de l’IRPF, del 2% a l’1,1%
del valor cadastral.
Impost sobre el patrimoni
Els béns immobles rústics i urbans es
computen pel major valor dels tres següents: el valor cadastral, el valor establert per la comunitat autònoma als
efectes d’altres tributs (Impost sobre
transmissions patrimonials o sobre successions i donacions) o el preu o valor
d’adquisició.
Habitatge habitual: L’habitatge habitual
del contribuent està exempt de l’Impost
sobre el patrimoni fins a un import màxim de 150.253 euros.
Impost sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials
El general els immobles computen pel
seu valor real. La Generalitat de Catalunya utilitza el valor cadastral com a
mitjà de comprovació multiplicant
aquest valor per un coeficient. En casos
de revisió cadastral, la Generalitat redueix substancialment aquest coeficient
de ponderació.
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L’Ajuntament signa un crèdit de 734.000 euros
amb la Diputació a baix interès
L’Ajuntament ha signat amb la Diputació un préstec de
734.000 euros pel finançament de projectes d’inversions
previstos en el pressupost de 2008 d’acord amb les condicions
següents: tipus d’interès d’Euribor + 0,10% i termini de 12
anys (inclòs 2 anys de carència). A més, la Diputació ha
concedit a l’Ajuntament una subvenció de 77.096,84 euros,
amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec
sol·licitat.
El president de la Diputació de Barcelona,
Antoni Fogué, va signar el 25 de juny passat a la seu de la Corporació crèdits amb 21
ajuntaments corresponents al Programa de
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
El valor total dels crèdits és superior als 8,3
milions d'euros, en concret 8.326.095 €.
La Diputació subvenciona directament
d'aquests crèdits 1.059.723,44 euros.

El Programa de Crèdit Local és un instrument de cooperació econòmica municipal fruit del conveni que la Diputació i Caixa de Catalunya van signar l'any
1994 i que s'ha anat prorrogant any rere
any. Mitjançant aquest conveni, gairebé
la totalitat dels ajuntaments de la província han accedit a crèdits a baix interès per
poder realitzar inversions municipals.

L’ALCALDE, IGNASI SIMÓN, DURANT LA SIGNATURA DEL CRÈDIT

OBRES I SERVEIS

La finalització de la xarxa de col·lectors en alta
del municipi, més a prop
L’Ajuntament ha aconseguit que s’avanci la redacció del projecte i es prioritzi el finançament dels abocaments d’aigües
residuals urbanes sense tractament dels nuclis de Ca l’Artigues, Can Merlès, Raval d’en Xicota i Can Xicota, que donaria
per finalitzada la xarxa de col·lectors en alta del municipi. L’Ajuntament es va reunir el 27 de maig i el 5 de juny passats
amb tècnics de l’Àrea de Planificació per a l’Ús Sostenible de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per parlar d’aquesta problemàtica.

ESTACIÓ DE BOMBEIG DE CAN FARELL

El Programa de Sanejament d’Aigües
Residuals Urbanes 2005 contempla la
connexió, entre d’altres nuclis de diferents municipis, dels col·lectors en alta
dels nuclis de Ca l’Artigues, Can Merlès, Raval d’en Xicota i Can Xicota, en
una segona fase d’aquest Programa.
Atesa la incidència dels abocaments
sense tractar a les lleres receptores i per
poder agilitzar l’execució d’aquesta actuació, l’Agència Catalana de l’Aigua
ha plantejat al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs la necessitat d’avançar la redacció del projecte
constructiu per tenir-lo finalitzat i validat per l’Agència Catalana de l’Aigua a

l’inici de la segona fase del Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005.
Per la seva part, l’Agència Catalana de
l’Aigua prioritzarà el finançament d’aquesta actuació programada en la segona fase del Programa de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes 2005, que
serà inclosa dins els futurs convenis entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el
Consorci per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs per a la promoció, execució i manteniment d’obres del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 d’aquesta fase dins
el seu àmbit.

Notícies de l’Ajuntament > 05

Agost de 2008

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

L’Espai Obert, una nova experiència a Lliçà d’Amunt
L’Ajuntament, des de la regidoria de Benestar i Família, ha engegat, els darrers mesos, un projecte per a nois i noies de
5è i 6è de les diferents escoles i per als nois i noies de 1er a 4rt d’ESO.
Es tracta d’un Espai Obert i socialitzador,
on els participants han pogut trobar-se, divertir-se, plantejar idees de què volen fer en
el seu temps de lleure, fer els deures, fer recerca d’informació per a treballs, dibuixar i
també preparar nous projectes sorgits dels
propis participants. Com a complement a
aquesta part més social i relacional, han
participat en un taller de percussió amb diferents instruments, que va acabar amb
una cloenda festiva, al mes de juny, amb la
participació dels alumnes i els pares/mares.
Aquesta experiència s’ha dut a terme en
dos llocs:
- CEIP Rosa Oriol, els dijous, de 17 a
19 h.
- Local Social Mas Bo i Can Lledó, els
dilluns, de 18 a 20 h.

Segons la regidoria de Benestar i Família, la participació ha estat molt bona,
més en la franja de primària que en la de
secundària, i hi ha hagut molta implicació per part dels professionals que portaven el projecte i els participants. La regidoria de Benestar i Família valora com
a molt positiva la primera etapa d’aquest projecte innovador al nostre municipi i, per això, l’Ajuntament ha optat
per la seva continuïtat, amb la participació transversal de les regidories de:
Serveis Socials, Joventut, Participació
Ciutadana i Educació. Aquest projecte
serà coordinat per la regidoria de Serveis
Socials.
A partir de setembre us informaren del
procés d’inscripció pel proper curs, do-

Visita al Casal de la Gent Gran
de Sant Pere de Ribes

UNES 50 PERSONES DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE LLIÇÀ D’AMUNT VAN PARTICIPAR A L’INTERCANVI

nat que aquest projecte aposta per ferse durant tot el curs, d’octubre a juny,
amb activitats diàries, en horari de 17 a
20 h . Es podrà gaudir de diferents activitats com: reforç escolar, espai socialitzador, jocs de taula, ordinador amb
connexió a Internet i tallers complementaris com batuka, percussió, dances, hip hop, etc.
Atenció alumnes de 5è i 6è de primària i els de l’ESO de l’institut! Properament, us informarem de les dates
d’inscripció a l’Espai Obert. Animeuvos a participar. Totes les activitats seran gratuïtes. La informació la tindreu
als Centres Cívics, a l’Espai Jove El
Galliner i a Serveis Socials.

ELS PARTICIPANTS HAN POGUT TROBAR-SE I DIVERTIR-SE

Unes 50 persones del Casal de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt van visitar,
l’11 de juny passat, els Casals de la
Gent Gran de Ribes i Les Roquetes de
Sant Pere de Ribes. Aquesta sortida
s’emmarcava dins el programa promogut per la Diputació "Tens molt per
veure" d'intercanvi de casals de gent
gran municipals de la província de
Barcelona.
L'objectiu de l'activitat és conèixer el
patrimoni cultural i turístic dels municipis i conèixer altres casals posant en
contacte grups de gent gran i compartint activitats socials, culturals i turístiques.
Al Casal de la Gent Gran de Ribes es
van fer els parlaments de les autori-

tats: els alcaldes dels municipis participants a l’intercanvi i la diputada adjunta de Benestar Social, Teresa Padrós.
Després d’esmorzar, es va visitar i fer
una degustació en els cellers Can Ramon i Vega del municipi, que practiquen l'agricultura ecològica.
Després de dinar i abans de tornar cap a
Lliçà d’Amunt, al Casal de la Gent
Gran de Les Roquetes, va haver-hi una
actuació del grup de playback "Pluja
d'estrelles".
Aquest intercanvi tindrà resposta amb
la visita al nostre poble de la gent gran
de Sant Pere de Ribes, el proper 3 d'octubre, dins del marc de la Setmana de la
Gent Gran.

PERFEC, S.C.P.
Construcció – Obra Nova – Reformes – Etc.
Decoració – Estucs – Pintura en general.
Neteja de Finques – Boscos – Terrenys – Naus – Etc.
Control de Plagues – Desinfecció – Fumigacions.

Telf/Fax. 938414508 – Mòbil: 650177774
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Paraules de Dona

SETZE DONES VAN DONAR VEU A ESCRIPTORES RECONEGUDES

Dins de les activitats que s’organitzen a
través del Pla d’Igualtat Dona–Home,
el 6 de juny passat a l’Ateneu L’Aliança
va tenir lloc l’acte Paraules de Dona, organitzat per la Regidoria de Gent Gran
i Benestar i Família.

Un dels àmbits de treball que contempla el Pla d’Igualtat Dona-Home 2008
és el de la formació i la cultura. En
aquesta direcció, entre els objectius a assolir amb les diferents accions que es
puguin anar implementant hi ha:

Presentació del Pla d’Igualtat
al Centre Cívic Palaudàries
La presentació del Pla d’Igualtat al Centre Cívic Palaudàries va tenir lloc el 27 de juny
passat. L’acte va consistir a donar a conèixer a les persones assistents les línies estratègiques que contempla el Pla d’Igualtat, les activitats que s’han realitzat fins al moment i les
activitats previstes.
L’objectiu és fer arribar a la població informació sobre les accions que es porten a
terme des de l’Ajuntament, facilitar la interrelació amb les persones i conèixer les opinions i les necessitats de la població en relació a les polítiques d’Igualtat.
Van participar-hi 21 persones. La majoria de les dones van assenyalar la necessitat
d’un Pla d’Igualtat al municipi i van estar molt interessades en rebre formació i
informació especialment en l’àmbit de Dona i Salut. Segons elles, quan es parla
de les necessitats de les dones es parla, sobretot, de l’accés al món del treball en relació a les dones joves i queden oblidades aquelles necessitats que tenen les dones
més grans.

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO
Y CONDUCTOS

TODAS LAS MARCAS
C/Maria Fortuny, 5, local
08110 Montcada i Reixac
Tf./Fax 93 572 61 75

1. Potenciar la lliure expressió, els recursos personals i la creativitat de
les dones.
2. Fer emergir i canalitzar els sabers,
els coneixements i les experiències
de les dones.
D’aquesta manera, amb el record a
Mercè Rodoreda en el centenari del seu
naixement, es va voler contribuir al reconeixement de la creativitat i els sabers
de les dones de la Vall del Tenes. A l’activitat van participar-hi 16 dones, que
van donar veu a escriptores reconegudes
del nostre país, van poder llegir i donar
a conèixer les seves creacions en l’àmbit
literari, i es va fer la presentació pública
del llibre de poesia de l’autora lliçanenca Ester Vallbona, Laberinto íntimo.
Gustavo Them, professor de l’Escola de
Música Vall del Tenes, va ser l’encarregat de realitzar l’acompanyament musical. L’assistència de públic va ser d’unes
60 persones. Tothom va manifestar la

seva satisfacció després de veure i escoltar el recital poètic i literari.
Paraules de dona ha estat un petit exemple del potencial i riquesa creadora de
les dones del territori, poetesses, narradores, il·lustradores, guionistes... Des
de la Regidoria de Gent Gran i Benestar
i Família es fa realitat el compromís de
treballar per la Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes a Lliçà d’Amunt.

RECITAL POÈTIC I LITERARI

Nou Codi Civil català
El Nou Codi Civil català, aprovat el mes de juny, equipara tot tipus de parelles,
les heterosexuals i les homosexuals, sempre que tinguin algun fill en comú o puguin acreditar haver conviscut junts un mínim de quatre anys. D’aquesta manera, els fills i les filles de parelles lesbianes podran ser inscrits com a fills o filles
de dues mares.
En l’àmbit successori, el Nou Codi introdueix la impossibilitat que les persones condemnades per maltractament es puguin beneficiar de l’herència de les
seves víctimes quan aquestes morin. Tampoc no podran heretar les persones
que hagin deixat de pagar les prestacions econòmiques acordades pel jutge al
seu cònjuge o descendents, com tampoc aquells que hagin abandonat els fills
o hagin atemptat contra la seva dignitat.

La paritat de Gènere a la Ràdio i la Televisió públiques
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va publicar, el mes de juny, els resultats de
l’Informe La paritat de Gènere a la Ràdio i la Televisió públiques. Entre les conclusions de
l’Informe destaca que els homes monopolitzen els espais informatius, els programes en
general i la publicitat. L’únic espai on les dones tenen més presència que els homes és
quan surten nues o seminues a la publicitat. Els homes també són majoritaris com a
presentadors dels programes.
Pel que fa a les recomanacions que es fan des del Consell, destaquen:
• Aplicar mesures correctores urgents per garantir la paritat de gènere als mitjans.
• Que els programes basats en les opinions i els “debats de les idees” estiguin conformats
amb una proporció d’homes i de dones equitativa, tal com ho és la societat.
• Que els organismes reguladors i vigilants de la pluralitat social dels mitjans públics incloguin el concepte de paritat de gènere com un dels elements que conformen la pluralitat social.
• Que s’aprovin mesures perquè els mitjans deixin de frenar el posicionament de les dones a la societat.
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ESPORTS

Lliçà d’Amunt acull proves del Campionat
de Catalunya de BTT 2008
Les proves de la categoria
d’Iniciació a Infantil del
Campionat de Catalunya de
BTT 2008 que s’havien de
celebrar a Lliçà d’Amunt el
25 de maig passat i es van
haver d’ajornar a causa de la
pluja es van celebrar el 28 de
juny passat. Al voltant d’unes
500 persones, entre ciclistes
i espectadors, van participar
en aquest esdeveniment
esportiu, de gran ressò dins
del món de l’esport. El total
de participants va ser de 130
ciclistes, la xifra més alta mai
aconseguida en aquesta
cursa, segons la Federació
Catalana de Ciclisme.

EL CIRCUIT ES VA MONTAR PER LES RODALIES DEL BOSC DE PALAUDÀRIES

Els participants de Lliçà d’Amunt van
aconseguir 8 títols de campió/na de Catalunya de la seva categoria, el 50% dels
títols, que van ser 16. A més, dos ciclis-

Un lliçanenc, campió d’Espanya
de Taekwondo
El taekwondista lliçanenc José Luís
Estudillo Vela va guanyar, el 8 de
juny passat, a Madrid, el Campionat
d’Espanya de Tècnica Adult de Taekwondo, juntament amb dos companys més de l’escola Lee Young de
Montcada, on entrena. El seu equip
representava Catalunya en aquest
campionat i en la seva modalitat:
trios masculins 1 (de 14 a 35 anys).
L’ equip, que en les edicions del
2007 i del 2006 del Campionat
d’Espanya van quedar bronze i plata,
és campió de Catalunya.
Aquesta medalla d’or portarà aquest
equip a representar Espanya en el
Campionat Mundial que tindrà lloc
a Turquia al desembre.
Abans, però, a l’octubre, també participaran representant la selecció espanyola en un Open que tindrà lloc
a Pamplona.

tes del nostre poble també van classificar-se en segon lloc de la seva categoria.
L’organització de l’acte, a càrrec de l’Ajuntament i de l’entitat local Amunt
Club Ciclista, també va preparar una
jornada lúdica orientada a la promoció
d’aquest esport i de la bicicleta. També
es va comptar amb la col·laboració dels
voluntaris de Protecció Civil.
El circuit es va muntar per les rodalies del bosc de Palaudàries. El camp
base estava situat al voltant de l’Església parroquial de Sant Esteve de
Palaudàries.

Malgrat la irregularitat del terreny, la
llarga baixada que havien de fer els participants i la velocitat que podien agafar en
les tres categories més grans, no va haverhi cap ferit. Només un nen de la categoria Benjamí va caure fora d’aquesta zona,
però només va patir ferides lleus.
La Federació Catalana de Ciclisme va valorar positivament la sol·licitud de l’Ajuntament perquè Lliçà d’Amunt fos seu de
l’edició d’enguany d’aquest esdeveniment
esportiu, que se celebrava per primera vegada a la província de Barcelona (sempre
s’havia celebrat a la província de Girona).

EL TAEKWONDISTA LLIÇANENC JOSÉ LUÍS ESTUDILLO
L’ALCALDE I EL REGIDOR D’ESPORTS AMB ELS CAMPIONS
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

El municipis del Vallès Oriental i el Vallès Occidental afectats
pel gasoducte Martorell-Figueres reunits a Les Franqueses
demanen el canvi del traçat actual
L’Ajuntament de Les Franqueses va ser la seu, el 2 de juliol passat, de la segona reunió dels municipis afectats pel
traçat entre Sabadell i Sant Celoni del gasoducte Martorell-Figueres per aprovar un document contrari el recorregut
actual d’aquesta infrastructura.

REUNIÓ DELS MUNICIPIS DEL VALLÈS AFECTATS PEL TRAÇAT DEL GASODUCTE MARTORELL - FIGUERES

La reunió realitzada a la sala de plens de
l’Ajuntament de Les Franqueses va
comptar amb la presència d’Esteve Ribalta, alcalde de Les Franqueses; Jordi
Pousa, alcalde de L’Ametlla del Vallès;
Ignasi Simón, alcalde de Lliçà d’Amunt;
Neus Bulbena, alcaldessa de La Garriga;
Enric Barbany, alcalde de Santa Eulàlia
de Ronçana; Joan Mayneris, alcalde de
Santa Maria de Palautordera, i Francesc
Deulofeu, alcalde de Sant Celoni.
També van assistir-hi Teresa Buigues, regidora de Cultura, Participació Ciutadana i Pagesia de Les Franqueses; Joan
Antoni Marin, regidor de Política Territorial i Obra Pública de Les Franqueses;
Jordi Coll, regidor de Serveis i Habitatge
de Caldes de Montbui; Aleix Canalís, ti-

nent d’alcalde de Castellar del Vallès; Ricard Estrada, regidor de Sostenibilitat de
Sabadell; Pere Grau, regidor d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient de
Lliçà d’Amunt; Josefina Olivé, regidora
d’Urbanisme i Medi Ambient de Sentmenat; Josep Castellà, coordinador d’Urbanisme de Sentmenat; Jordi Puig, tècnic de Medi Ambient de L’Ametlla del
Vallès; Josep Ballarà, tècnic d’Urbanisme
de Sabadell, i Jaume Viure en representació del Consell Comarcal del Vallès
Oriental. Els municipis de Llinars del
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu també han presentat al·legacions
al gasoducte Martorell-Figueres.
El gasoducte que ha projectat el Ministeri d’Indústria té una longitud de 160

quilòmetres amb canalitzacions de 36
polzades (91,44 cm) de diàmetre. Al seu
pas entre els municipis de Sant Celoni i
Sabadell afecta sòls qualificats de protecció especial forestal o agrícola, de
promoció i desenvolupament forestal o
agrari, parc agrícola, espais naturals protegits, elements patrimonials, forestals i
rústics protegits, sòls de valor forestal,
parcs periurbans i ecològic-paisatgístics
i zones de protecció hidrològica i d’interès paisatgístic emparats tots per les corresponents figures de planejament vigent.
El recorregut actual previst pel gasoducte
no segueix totes les prescripcions de la Generalitat i del Ministeri d’Indústria d’aprofitament de les infrastructures existents.
Els municipis afectats pel gasoducte
consideren que:
1. El traçat proposat pel Projecte del
Gasoducte Martorell-Figueres no s’ajusta a les previsions del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015
aprovat pel Govern de la Generalitat
l’11 d’octubre del 2005.
2. La planificació de la Secretaría General
de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio reconeix al Gasoducte Montmeló-Girona-Figueres el
caràcter d’alternativa del que ara es projecta.

3. No han estat degudament avaluats els
costos, riscos i perjudicis al territori associats al traçat proposat. Ni qualitativament ni quantitativa. És greument
contradictòria en relació a les previsions
dels planejaments municipals vigents.
4. No s’aprecia la consideració consistent
d’una alternativa en la línia d’evitar
multiplicar i escampar el consum de
sòl i de la concentració i compactació
dels corredors infrastructurals.
Per tot això i en conseqüència es demana
que, d’acord a les previsions del Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 es disposi
el gasoducte de manera conseqüent amb el
principi d’utilitzar els corredors d’infrastructures ja existents i s’eviti la generació
d’una nova fragmentació territorial i mediambiental i s’utilitzi el corredor conformat per les vies AP/7 i A7/B30, que dóna
continuïtat al gasoducte alternatiu previst
a la Revisión 2005-2011 del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
El alcaldes, regidors i tècnics reunits a Les
Franqueses van acordar igualment crear
una comissió de quatre persones que mantindria una primera reunió amb la Generalitat abans del mes d’agost perque acabat el
període de vacances, les al·legacions i demandes contra el traçat del gasoducte
Martorell-Figueres entre el municipis de
Sant Celoni i Sabadell siguin acceptades.

Els alcaldes de Lliçà i Canovelles analitzen conjuntament
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Els alcaldes de Lliçà d’Amunt i Canovelles, Ignasi Simón i José Orive, respectivament, es van reunir, l’1 de juliol
passat, a l’Ajuntament de Canovelles,
per analitzar l’Avantprojecte del Pla
Territorial Metropolità de Barcelona.
La reunió també va comptar amb l’assistència del regidor d’Urbanisme de
Canovelles, Juanfra Garcia Miguel, i
els arquitectes municipals dels dos municipis.
Després de l’anàlisi conjunta, es va arribar a les conclusions següents:

1.- En la part que afecta a l’àmbit geogràfic dels dos municipis, manifestar
que hi ha altres possibilitats viables
de traçat que poden millorar substancialment l’actual proposta de traçat de la coneguda com “autovia del
Tenes” (actualment desdoblament
de la C-17) i de la denominada
“ronda del Vallès”.
2.- Estudiar una nova alternativa consensuada entre els dos municipis i
defensar-la conjuntament davant la
Generalitat de Catalunya.

3.- Demanar al President del Consell
Comarcal del Vallès Oriental que
convoqui una reunió amb els alcaldes
i alcaldesses de Granollers, Bigues,
Lliça de Vall, L’Ametlla del Vallès, La
Garriga, Lliça d’Amunt i Canovelles
per buscar el consens necessari respecte l’Avantprojecte del Pla.
A la reunió va quedar palès que, segons els
dos Ajuntaments, els criteris que han de
presidir aquest Pla han de ser de màxima
eficiència i mínim impacte ambiental.
També va quedar manifest que la reticèn-

cia a l’actual traçat de les dues vies ràpides
proposades per la Generalitat de Catalunya ve donada pel greu impacte mediambiental que tindria sobre el territori,
ja que afecta de manera important l’equilibri entre el creixement sostenible futur i
la defensa del seu medi natural, i destrueix
patrimoni cultural de rellevància històrica, a més de suposar la fragmentació del
territori de Canovelles i Lliçà d’Amunt.
A més, es va coincidir en la necessitat de
què el traçat de la Ronda del Vallès sigui
una mica més al nord.
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CULTURA

Acte de cloenda del llibre de L’Abans
FOTO: MÀRIUS GÓMEZ

L’acte de cloenda del llibre L’Abans, recull gràfic de Lliçà d’Amunt (1898-1975) va tenir lloc el 29 de juny passat, al
migdia, a l’Ateneu L’Aliança, organitzat pel Grup de l’Abans de Lliçà d’Amunt, amb la col·laboració de l’Ateneu L’Aliança,
l’Ajuntament i l’Editorial Efadós, i amb l’assistència de més d’un centenar de persones.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE “L’ABANS”

La benvinguda i la presentació de l’acte
va anar a càrrec de Ton Gispert del Grup
de l’Abans de Lliçà d’Amunt. L’historiador que ha realitzat el llibre, Albert Benzekry, va fer un parlament, així com Vicenta Sibat, del Consell Assessor de
L’Abans; una representant de l’Editorial
Efadós, editora del llibre, i el regidor de
Cultura, Àngel Montins.
L’Editorial Efadós va fer lliurament del
llibre complet a les persones que van

formar part del Consell Assessor de L’Abans.
A més de la presentació del llibre, també
es va oferir un passi de diapositives
muntat amb aquestes fotografies, que
repassen la història del nostre municipi
durant aquests anys.
Durant aquest acte, l’editorial Efadós
també va fer lliurament al poble de tot
el fons fotogràfic obtingut per a l’elaboració del llibre L’Abans, recull gràfic de

Lliçà d’Amunt (1898-1975). El regidor
de cultura va recollir un fons fotogràfic

de l’ordre de 2.300 fotografies i 10 llibres, que es distribuiran per l’Ajuntament, la biblioteca, etc.
El tancament de l’acte va anar a càrrec
del regidor Pere Grau. Seguidament, es
va oferir un refrigeri a tots els assistents.
El Grup de l’Abans de Lliçà d’Amunt es
va formar per col·laborar en l’elaboració
del llibre L’Abans, recull gràfic de Lliçà
d’Amunt (1898-1975). Ara, un cop
acabat aquest llibre, aquest grup s’ha
constituït com a entitat, per tal de seguir treballant en la recopilació i la difusió de la història de Lliçà d’Amunt, amb
l’objectiu que el passat del nostre poble
sigui conegut per les noves generacions i
per les noves famílies que venen a viure
al nostre municipi.

Lliçà d’Amunt celebra
la Revetlla popular de Sant Joan

Exposició de viatges en vaixell
per a la Festa Major
Per a la propera Festa Major, la regidoria
de Cultura vol fer una exposició fotogràfica sobre viatges en creuer que hagin fet
els lliçanencs i lliçanenques. Per això, fa
una crida a la població que vulgui participar en aquesta exposició per tal que,
entre els dies 25 d’agost i 2 de setembre,
portin, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), un màxim de 2 fotografies per
persona relacionades amb un creuer en

vaixell (ha de sortir un vaixell o part d’un
vaixell a la foto). Els propietaris d’aquestes fotografies podran recollir-les entre
els dies 22 i 26 de setembre, a l’OAC.
La Festa Major d’enguany estarà relacionada amb el mar: s’engalanarà el poble amb motius marítims i es faran activitats i espectacles relacionats amb el
món mariner (castells de sorra, havaneres...).

La biblioteca de IES Lliçà tanca a l’estiu
La biblioteca de l’IES Lliçà romandrà tancada durant tot el mes d’agost i fins el 15
de setembre, dia en què tornarà a obrir les portes com sempre, de 17 a 20 h.

UNES 250 PERSONES VAN ASSISTIR AL SOPAR POPULAR

Lliçà d’Amunt va tornar a celebrar la
Revetlla de Sant Joan, enguany en
col·laboració amb l’entitat Club de Futbol Lliçà d’Amunt.
La Revetlla de Sant Joan d’aquest any va
consistir en un sopar popular, a les 21 h,
ofert pel Club Esportiu Lliçà, on van assistir unes 250 persones. Després, a les
23 h, va començar un ball, amenitzat
per l’orquestra Cristal, que va tocar música per a tots els gustos i edats, i va

aplegar un centenar de persones més. La
foguera va ser substituïda per un espectacle pirotècnic, a les 24 h, a la mitja
part del ball. L’orquestra va continuar
tocant fins a les 4 de la matinada, amb
força gent fins al final. Tota la festa va
tenir lloc al recinte de la pista poliesportiva del camp de futbol “La Bombonera”, on hi havia habilitades dues zones: una per al sopar i el ball i una altra
on es podien tirar petards.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els Centres Cívics Municipals celebren les festes
de cloenda d’activitats del curs 07/08

AERÒBIC DE PALAUDÀRIES

BATUKA D’ADULTS DE PALAUDÀRIES

Els Centres Cívics van acomiadar el curs 07/08 amb
una festa de cloenda a cada un dels equipaments. A Ca
l’Artigues la festa va tenir lloc el 20 de juny i a Palaudàries es va celebrar el 4 de juliol.
En aquestes festes es van fer exhibicions i exposicions de totes les activitats que s’han realitzat durant el curs i
per tant els principals protagonistes
van ser els participants: grups d’usuaris i usuàries de cada un dels centres
que durant els darrers mesos d’activitats van estar preparant les diferents
actuacions. Per acompanyar les actuacions hi va haver un berenar per a tothom. L’Alcalde, Ignasi Simón, va voler agrair, entregant un detall, la
dedicació i l’esforç de les monitores
que d’una manera desinteressada han

col·laborat dirigint alguna de les activitats als centres cívics, com per
exemple: sevillanes, ludoteca a Ca
l’Artigues o els quadres 3D, pintura,
ganxet a Palaudàries. La regidoria de
Participació Ciutadana, Neus Rius,
també va ser present als actes.
Amb aquestes festes es dóna a conèixer aquests equipaments a tota la població, les activitats que s’hi realitzen
i s’acomiada la temporada amb usuaris, monitors, responsables polítics...
fins al setembre quan s’inicia el nou
curs.

PÚBLIC ASSISTENT A CA L’ARTIGUES

DANSA DEL VENTRE DE CA L’ARTIGUES

BALL DE SALÓ DE CA L’ARTIGUES
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Activitats i tallers per al curs 08/09 als Centres Cívics Municipals
A finals de juny i després de les festes
de cloenda d’activitats als dos equipaments acaba la temporada forta d’activitats als Centres Cívics Municipals.
Durant el juliol continuen algunes de
les activitats, tallers puntuals i cursos
intensius i es fa la programació de cara
al curs vinent.
Inscripcions a les activitats i tallers del
curs 08/09:
de l’1 al 5 de setembre de 16:00 h a
21:00 h.
CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
Activitats curs 08/09
• Gimnàstica de manteniment
• Batuka
• Batuka juvenil
• Tai-txi
• Dansa del ventre

• Anglès
• Sevillanes
• Balls de saló
• Pintura a l’oli
• Quadres 3D
• Ganxet i punt de creu
• Massatge xinès
• Creixement personal
• Català
• Iniciació a Internet i correu electrònic
• Espai obert (espai i tallers per a joves)
• Sardanes
• Tast de vins
Més Informació:
Centre Cívic Palaudàries
C/ Segre, 65
08186 Lliçà d’Amunt
93 864 60 10
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 22 h

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
Activitats curs 08/09
• Tall i confecció
• Gimnàstica de manteniment
• Aeròbic
• Dansa del ventre (nivell inicial i
avançat)
• Pilates
• Balls de Saló
• Sevillanes
• Català nivell inicial
• Microgimnàstica
• Ioga
• Neolectors: escola de repàs per
adults
• Puntes de coixí
• Ludoteca infantil (Dimarjocs)
• Iniciació a Internet i correu electrònic
• Espai obert (espai i tallers per a
joves)

• Taller intensiu Eneagrama (creixement personal)
• GAC. Curs de tonificació
Més informació:
Centre Cívic Ca l’Artigues
C/ Ribera d’Ebre,81
08186 Lliçà d’Amunt
93 860 73 50
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 22 h
Durant el mes d’agost els centres cívics estaran tancats.
Al llarg del curs 08/09 es poden programar altres activitats i tallers en funció de
la demanda i l’interès. Per tant, si t’agradaria realitzar alguna activitat que no està
prevista en la programació posa’t en contacte amb els dinamitzadors dels centres
cívics i mirarem de donar-li sortida!

Finalitza la tercera edició del Curs d'Iniciació a Internet i Correu Electrònic
La regidoria de Participació Ciutadana,
Neus Rius, va ser l’encarregada de lliurar
els diplomes als alumnes de la darrera edició del Curs d’Iniciació a Internet i Correu Electrònic que va finalitzar el dijous
10 de juliol, i que s’ha impartit al Centre
Cívic Palaudàries, d'abril a juliol.
La primera edició d’aquest curs es va
iniciar a l’octubre de 2007 amb l’objectiu d’apropar les noves tecnologies
de la informació i la comunicació a la
ciutadania. Des de la seva posada en
marxa, a l’octubre de 2007, s’han fet
tres edicions del Curs d’Iniciació a Internet i Correu Electrònic, en dos
grups horaris diferents, dimarts i dijous. Amb aquests cursos, una cin-

quantena d’alumnes s’han iniciat en el
món de les noves tecnologies.
Per a la realització dels cursos l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 2.880
euros de la Diputació de Barcelona,
dins del programa de suport econòmic a
les polítiques locals Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2004-2007.
La bona valoració d’aquests cursos i la
demanda de la ciutadania sobre formació en l’àmbit de les noves tecnologies ha portat l’Ajuntament a sol·licitar, novament, l’ajut econòmic de la
Diputació per tornar a posar en marxa
el Curs d'Iniciació a Internet i Correu
Electrònic al darrer trimestre d’aquest
any.

JcJardines

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES Y EXTERIORES
-Servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes.
-Colocación de pérgolas, vallas y estanques.
-Xerojardineria (bajo mantenimiento).
-Sistemas de riego automático.

TELF: 93 841 56 74
678 45 89 59
Presupuesto sin compromiso.

08186 Lliçà d’Amunt.

LA REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, NEUS RIUS, VA LLIURAR ELS DIPLOMES ALS ALUMNES
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MEDI AMBIENT

Manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals
A principis de juliol es va acabar el manteniment de les franges
de protecció d’urbanitzacions contra incendis forestals.
Aquestes feines, que es fan des de l’any
2002, consisteixen principalment a
desbrossar la vegetació herbàcia d’una
franja de 25 metres d’ample a comptar
des de la tanca de les cases de les urbanitzacions. Quan es fan per primera vegada cal fer una aclarida dels arbres per
reduir una potencial propagació del foc
per les capçades dels arbres.
L’objectiu d’aquests treballs, que són
obligatoris per llei, és reduir el combustible natural de la zona perimetral de les
urbanitzacions per tal de mitigar la intensitat d’un possible incendi que arribi
a la zona urbana i poder defensar millor
els béns i les persones.
A banda del manteniment de les franges
existents, se n’han acabat trams d’algu-

nes ja iniciades i se n’han fet de noves: a
Mas Bo, a Ca l’Esteper, a Can Rovira
Nou i al centre urbà a tocar de Lliçà de
Vall.
La mateixa normativa també obliga a
disposar d’hidrants (boques d’incendi)
a les urbanitzacions i a tenir les
parcel·les desbrossades. En aquest sentit cal notar que Lliçà d’Amunt disposa
de 149 hidrants repartits per totes les
urbanitzacions i el centre i que la campanya de control de parcel·les ha detectat 180 parcel·les (menys que l’any passat) en estat incorrecte, a les quals se’ls
ha obert expedient sancionador.
També s’ha obert un altre tipus d’expedient a parcel·les brutes amb edificacions a mig fer.

FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Predicció meteorològica municipal
La pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ofereix una
predicció meteorològica amb 8 dies
d’antelació per cadascun dels 946
municipis de Catalunya.
El web del Servei Meteorològic de
Catalunya, www.meteo.cat, ha estrenat un nou apartat que porta el títol
de Predicció municipal a 8 dies. S’hi
pot trobar l’evolució de la temperatura màxima i mínima i la probabilitat de precipitació en forma gràfica
per cadascun dels 946 municipis de
Catalunya. Aquesta predicció, que és

una ampliació de la predicció a mitjà
termini estrenada el passat dia de
Sant Jordi, és automàtica, i està basada en la sortida d’un model meteorològic sinòptic i en la tècnica dels
anàlegs (comparació amb situacions
similars d’un període de 30 anys) per
extreure’n els valors quantitatius que
acaben constituint la predicció.
La qualitat d’aquesta predicció per als
tres primers dies és menor que la del
butlletí general, ja que no conté el valor
afegit de l’experiència dels tècnics de
l’Equip de Predicció i Vigilància a l’hora

Horari d’estiu de les deixalleries
Les dues deixalleries de Lliçà d’Amunt fan horari d’estiu fins al 31 d’agost i romanen
tancades els dissabtes per la tarda. Així doncs, l’horari és el següent:

Dilluns:
Tancades
De dimarts a divendres:
Matí, de 10 a 13 h
Tarda, de 16 a 19 h

Dissabte:
Matí, de 9 a 15 h
Diumenge:
Matí, de 9 a 14 h

d’interpretar tota la informació disponible a l’SMC. És, però, prou bona com
per fer-se una idea general de l’evolució
prevista del temps en cada municipi, i
ajuda l’usuari a tenir una visió ràpida de
la variabilitat geogràfica de la predicció
meteorològica en un país tan complex
des del punt de vista orogràfic com Catalunya.
Es pot accedir a la informació des de
dos entorns:
- Un en forma de menú desplegable
on es pot escriure o triar el nom del
municipi desitjat.
- Un altre en forma d’un mapa sensible que mostra la predicció per a les
capitals de comarca i de 41 mapes
comarcals des dels que es pot accedir
a la predicció per cada municipi.
Amb aquesta nova informació, el Servei Meteorològic de Catalunya dóna

un pas important en la línia d’oferir
al ciutadà una major concreció geogràfica de les prediccions. Malgrat
tot, cal tenir en compte les limitacions de les prediccions automàtiques. La predicció de pluja, per
exemple, no conté la quantitat de
precipitació prevista ni l’hora en la
qual es pot produir, de manera que
una predicció de pluja feble durant
una part de la matinada, que pot passar inadvertida a l’usuari, estarà reflectida al gràfic amb un símbol de
pluja o ruixat, que no és el més representatiu del dia.
En el futur s’ampliarà aquesta informació amb prediccions de quantitat
de pluja, de velocitat i direcció del
vent, i de l’estat de la mar als municipis litorals.
Més informació a www.meteo.cat.

Plaga a les tomaqueres
Aquests darrers mesos hem tingut notícia que moltes tomaqueres d’hortes familiars s’han assecat. Els símptomes de la malura són l’aparició de taques negres a la
tija, fulles i fins i tot els fruits, per després produir un assecament de tota la planta
en pocs dies.
Consultada aquesta qüestió a la secció de sanitat vegetal del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural han confirmat que les abundants pluges de maig han fet que
algunes malures de les plantes, com els fongs, s’hagin estès molt més que altres anys, i
que les plantes d’horta, en especial les tomaqueres, han sofert molts danys i s’han assecat.
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SALUT

Un estiu amb salut
Consells per evitar problemes causats per la calor.
rant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades.
Limiteu l’activitat física a les hores de
més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia,
que és quan fa més calor.
• Reduïu les activitats intenses.

L’onada de calor: un perill per a la
salut
Les temperatures molt extremes i l’excés
de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi,
sodi, etc.) necessaris per a l’organisme.
Aquest fet pot agreujar una malaltia
crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures
tan elevades es perllonga, es pot patir un
cop de calor, que és una situació que pot
acabar sent greu.
Hi ha alguns símptomes que ens poden
alertar que algú està patint un cop de
calor: temperatura molt alta, mal de
cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement.
Davant d’aquests símptomes, traslladeu
la persona a un indret més fresc, doneuli aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu
urgentment els serveis sanitaris
(061).
Presteu atenció a aquests consells, sobretot si esteu entre aquests col·lectius o sou

familiars o coneguts d’aquestes persones:
• Gent més gran de 75 anys.
• Persones amb discapacitats físiques o
psíquiques i limitacions de mobilitat o
autocura.
• Persones que realitzen un activitat física important.
• Nadons.
• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiorespiratòries, hepàtiques, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
• Persones que prenen una medicació
especial (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics).
Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:
• Durant les hores de sol, tanqueu les
persianes de les finestres on toca.
• Obriu les finestres de casa durant la
nit, per refrescar-la.
• Estigueu-vos a les estances més fresques.

Les obres del segon CAP començaran
durant el primer semestre del 2009
Les obres del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Lliçà d'Amunt, el segon,
que se situarà a Palaudàries, començaran
durant el primer semestre del 2009. Les
obres es licitaran durant el segon semestre d’aquest any.
Aquest segon CAP tindrà una superfície
construïda de 707 m2, disposarà de 7 sales de consulta de medicina general, 10
sales de consulta de pediatria i 13 sales de
consulta polivalent.

El Govern de la Generalitat va aprovar el
10 de juny passat la construcció de set
nous Centres d’Atenció Primària (CAP)
a diferents municipis de Catalunya, entre
els quals Lliçà d’Amunt. Els nous equipaments donaran servei a prop de
210.000 persones. El cost de construcció
global dels edificis, que s’ubicaran en diversos solars cedits pels ajuntaments dels
diferents municipis, serà de 18,2 milions
d’euros.

• Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) per
refrescar l’ambient. Si no teniu aire
condicionat, mireu de passar com a
mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).
• Preneu dutxes fresques d’una manera
freqüent.
Al carrer, eviteu el sol directe:
• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de
cotó), de colors clars i que no sigui
ajustada.
• Procureu caminar per l’ombra, estar
sota un para-sol quan sigueu a la platja
i descanseu en llocs frescos del carrer o
en espais tancats que estiguin climatitzats.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i
tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes amb cotxe du-

Beveu força i vigileu l’alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant com
pugueu, fins i tot, sense tenir set.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els
que aporten moltes calories.
Informeu-vos bé
• Informeu-vos dels horaris dels centres
d’atenció primària que teniu més a
prop, tant del vostre municipi com del
lloc on aneu de vacances.
• 902 111 444. Recordeu aquest número de Sanitat Respon, que us pot
atendre diàriament, durant les 24 hores. Allí us indicaran els centres sanitaris oberts i us poden donar consells de
salut.
• Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir informació sobre
com es poden evitar els problemes
causats per la calor.
• Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin anticipar els dies
més calorosos.
• Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i socials per prevenir els
possibles problemes per a la vostra
salut.

CURSOS DE CATALÀ A LLIÇÀ D’AMUNT
Com cada any, l’Ajuntament i el Consorci per a la Normalització Lingüística organitzen cursos de català a Lliçà d’Amunt per a les persones que volen aprendre i millorar l’expressió tant oral com escrita de la llengua catalana.
Enguany, a partir de l’octubre, s’impartirà un curs de nivell Bàsic 3, de 45 hores, adreçat a totes aquelles persones nouvingudes o que fa temps que viuen a Catalunya, amb coneixements bàsics de català.
Les persones que assoleixin aquest curs els correspondrà el certificat de nivell bàsic de català.
D’altra banda, també s’organitzarà un curs de nivell Intermedi 2, de 45 hores, adreçat a persones que
ja dominen en gran part la llengua oral, que volen aprendre l’expressió escrita i millorar l’expressió oral
de la llengua catalana.
Les inscripcions als cursos de català tindran lloc durant la segona quinzena de setembre.
Informació i inscripcions del 16 al 30 de setembre:
Dimarts i dimecres, de 16 a 19.30 (Ajuntament)
Dijous de 17 a 20.30 h (Centre Cívic Palaudàries)
Si no vols perdre l’oportunitat d’aprendre i millorar el teu català, apunta-t’hi!
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EDUCACIÓ

Resultats de les matriculacions als centres educatius del municipi
Escola bressol municipal Palaudàries

Escola bressol municipal l’Espurna

0-1
ANYS

1-2
ANYS

2-3
ANYS

PLACES
TOTALS

16

39

80

OFERTA
DE PLACES

16

32

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

6

MATRICULACIONS
REALITZADES
TOTAL ALUMNES

CURS

0-1
ANYS

1-2
ANYS

2-3
ANYS

PLACES
TOTALS

16

39

60

16

OFERTA
DE PLACES

16

30

20

49

24

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

8

31

26

8

49

24

MATRICULACIONS
REALITZADES

8

30

36

8

52

80

TOTAL ALUMNES

8

39

80

CURS

CEIP Sant Baldiri

CEIP Països Catalans

CURS

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

CURS

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

PLACES
TOTALS

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PLACES
TOTALS

50

50

50

50

50

50

50

50

50

OFERTA
DE PLACES

25

0

7

3

0

1

4

4

1

OFERTA
DE PLACES

50

0

8

3

8

0

9

1

10

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

14

2

0

0

1

1

1

1

0

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

33

2

0

0

1

0

2

0

3

MATRICULACIONS
REALITZADES

24

1

1

0

1

1

1

1

1

MATRICULACIONS
REALITZADES

25*

2

1

0

2

0

2

1

6

TOTAL ALUMNES

24

26

20

22

26

25

21

21

25

TOTAL ALUMNES

25

52

44

47

47

47

42

49

46

CEIP Miquel Martí i Pol

CEIP Rosa Oriol

CURS

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

CURS

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

PLACES
TOTALS

50

50

75

50

50

50

50

50

50

PLACES
TOTALS

50

50

75

50

50

50

50

50

50

OFERTA
DE PLACES

50

0

0

11

2

16

0

15

17

OFERTA
DE PLACES

50

0

0

11

2

16

0

15

17

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

54

4

1

3

2

1

2

0

1

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

54

4

1

3

2

1

2

0

1

MATRICULACIONS
REALITZADES

50

3

1

2

2

1

0

0

1

MATRICULACIONS
REALITZADES

50

3

1

2

2

1

0

0

1

TOTAL ALUMNES

50

50

75

40

48

33

50

34

32

TOTAL ALUMNES

50

50

75

40

48

33

50

34

32

IES Lliçà – ESO

IES Lliçà – Batxillerat
1r
Batxillerat

2n
Batxillerat

PLACES
TOTALS

105

70

8

OFERTA
DE PLACES

42

12

1

1

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

7

3

1

2

1

MATRICULACIONS
REALITZADES

55

47

162

125

109

TOTAL ALUMNES

55

47

CURS

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO

CURS

PLACES
TOTALS

120

180

150

120

OFERTA
DE PLACES

120

12

10

PREINSCRIPCIONS
REALITZADES

90

1

MATRICULACIONS
REALITZADES

90

TOTAL ALUMNES

90
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24 milions d’euros per a l’adquisició de llibres de text i material
escolar per al proper curs, 8 milions d’euros més que aquest any
S’augmenta la dotació econòmica per a l’adquisició de llibres de text a través de dues vies: les beques individuals i el
Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text. Les beques preveuen un import màxim de 100
euros per alumne, i respecte l’any passat s’augmenta el barem mínim de renda familiar per accedir a les beques
El programa de reutilització dobla la quantitat atorgada respecte el curs anterior, i passa a ser de 25 euros per a
primària i secundària.
El proper curs 2008-2009, el sistema
educatiu català disposarà de 24 milions d’euros per a l’adquisició de llibres de text i material escolar, 8 milions més que el curs anterior. Això
serà possible a través de dos tipus de
dotacions econòmiques als centres
sostinguts amb fons públics: d’una
banda les beques o ajuts a l’adquisició
de llibres de text i de l’altra el Programa cooperatiu per al foment de la
reutilització de llibres de text.
En tots dos casos el pressupost s’ha incrementat de forma notable. En el cas
de les beques s’ha passat dels 9.573.000
euros del curs 2007-2008 als
11.663.000 euros que s’atorgaran en el
proper curs. La quantitat individual
màxima que es pot rebre pels ajuts és de
100 euros.
En el cas del programa de reutilització la
subvenció atorgada pel Departament d’Educació és d’un màxim de 12.340.000 euros, gairebé el doble de l’any passat, que va
ser per un màxim de 6.228.000 euros.
Amb aquesta subvenció total s’atorgarà
per al proper curs un import de 25 eu-

ros per alumne a primària i a secundària, de tal manera que es dobla la quantitat atorgada el curs 2007-2008. En
aquest cas, però, i a diferència de les
beques, els ajuts no es donen directament als alumnes o a les seves famílies,
sinó que s’atorguen als centres escolars,
que són qui sol·liciten adherir-se al
programa de reutilització de llibres de
text.
Augmenta el barem per a obtenir beques segons renda familiar
Les beques per a llibres de text i material escolar es poden sol·licitar en funció de dos requisits: o bé haver aconseguit els ajuts el curs anterior –sempre i
quan no es canviï de nivell educatiu– o
bé quan les famílies no superin la
renda familiar establerta en funció
d’uns barems.
L’objectiu és garantir la igualtat de totes
les persones a l’hora d’exercir el seu dret
a l’educació. Una finalitat que en especial cal atendre en aquells alumnes en situacions econòmiques més desfavorides, per tal que disposin de més

Curs 2007-2008

Curs 2008-2009

Família d’un membre: 7.296 euros

Família d’un membre: 8.996 euros

Família de 2 membres: 12.911 euros

Família de 2 membres: 14.654 euros

Família de 3 membres: 16.955 euros

Família de 3 membres: 19.244 euros

Família de 4 membres: 20.111 euros

Família de 4 membres: 22.826 euros

Família de 5 membres: 22.822 euros

Família de 5 membres: 25.903 euros

Família de 6 membres: 25.440 euros

Família de 6 membres: 28.874 euros

Família de 7 membres: 27.914 euros

Família de 7 membres: 31.682 euros

Família de 8 membres: 30.375 euros

Família de 8 membres: 34.476 euros

facilitats per tenir ajuts i beques d’estudi.
Aquests barems mínims han augmentat de forma considerable per al proper
curs 2008-2009, de tal manera que
més famílies tindran l’oportunitat
d’accedir a les beques. El barem de la

renda familiar és el següent: (veure
quadre)
Les beques són individuals i tenen un import màxim de 100 euros, abans del 30 de
setembre. Durant el curs 2007-2008, es
van concedir 90.215 beques, amb un import màxim per a cada beca de 95 euros.

NOTÍCIES DEL POBLE

L’empresa Bosch celebra el centenari de la seva
implantació a Espanya
L’empresa Bosch, amb una seu a Lliçà d’Amunt, va celebrar el centenari de las seva implantació a Espanya. La celebració va tenir
lloc el 23 de juny passat, al vespre, al Casino de Madrid.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va ser convidat
a l’acte, presidit pel president del Grup
Bosch a Espanya i Portugal, Josef Evers;
el president del Consell de Vigilància de
Robert Bosch GmbH, Hermann Sholl,
i el president de l’Alta Gerència de Robert Bosch GmbH, Franz Fehrenbach.
La convidada d’honor va ser la Ministra
de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia Mendizábal.
La benvinguda va anar a càrrec del president de Robert Bosch Espanya i Portugal, Josef Evers. Seguidament, el president del Consell de Vigilància de
Robert Bosch GmbH, Hermann
Scholl, va parlar sobre “En el camí cap
Europa: 100 anys de Bosch a Espanya”.
Tot seguit, el president de l’Alta Gerència de Robert Bosch GmbH, Franz Fehrenbach, va parlar sobre “Competència
i creixement a tot el món: reptes de
Bosch per al futur”. Després, va parlar
la convidada d’honor, la Ministra de
Ciència i Innovació, Cristina Garmendia Mendizábal. Josef Evers va tancar
l’acte i es va donar pas a una actuació
musical a càrrec d“El Quinteto de Frolov” i un trio format per Pilar Tejero
(soprano), Francisco Pardo (tenor) i
Laurence Verna (pianista), que van interpretar peces de Falla, Puccini, Álvarez, Sorozábal, Verdi, Penella i Rossini.
L’acte també va comptar amb la presència del Sr. Löhn, vicepresident comercial de CB España i director comercial de la planta de Lliçà d’Amunt.
La planta de Lliçà d’Amunt és la més
gran i important que Bosch té a Espanya dins el ram de fabricació de
components d’automoció. Bosch en té

moltes altres, però de les que toquen el
ram de l’automòbil, la més gran és la
del nostre municipi. A més, a Lliçà
d’Amunt hi ha el Centre de Desenvolupament Tècnic, la qual cosa és un
valor afegit. La nostra també és la seu
de CB España (les tres fàbriques relacionades amb l’automoció que té
Bosch a Espanya: Buelna, Pamplona i
Lliçà d’Amunt).

Recentment sortia a la premsa que la
planta de Robert Bosch a Lliçà d’Amunt havia aconseguit la xifra de cinc
milions d’unitats dels cilindres per a servofrens que ha desenvolupat en aquesta
fàbrica. La xifra s’havia assolit en un termini de només tres anys. L’empresa es
plantejava el repte d’arribar als cinc milions d’unitats anuals a partir de 2010.
L’empresa també havia arribat a tres milions d’unitats de servofrens.
El Grupo Bosch és una empresa líder de
tecnologies i de serveis. Amb la fabricació de tècniques de l’automòbil i de tècniques industrials, de béns de consum i
de domòtica, la seva plantilla d’aproximadament 260.000 persones va aconseguir durant l’exercici 2006 unes vendes
de 43.700 milions d’euros. El Grupo
Bosch inclou la Robert Bosch GmbH i
les seves gairebé 300 filials, societats regionals a més de 50 països. Aquesta organització mundial de desenvolupament, fabricació i comercialització és la

condició indispensable per seguir creixent. Bosch inverteix anualment més de
3.000 milions d’euros per a R+D i va registrar el 2006 més de 3.000 patents a
tot el món. L’empresa es va fundar el
1886 com a taller de mecànica de precisió i electrònica, “Werlstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”, creat per
Robert Bosch (1861-1942) a Stuttgart.
L’estructura social del Grupo Bosch assegura la seva independència financera i
la seva autonomia empresarial. Aquesta
estructura permet a l’empresa planificar
a llarg termini i invertir importants
quantitats per a l’assegurança del futur.
Les participacions de la Robert Bosch
GmbH pertanyen en un 92 per cent a la
fundació d’utilitat pública Robert Bosch
Stiftung. Els drets de vot se situen majoritàriament a la Robert Bosch Industrietreuhand KG. Aquesta empresa exerceix
les funcions empresarials. Les altres participacions pertanyen a la família Bosch
i a la Robert Bosch GmbH.
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Bosch: 100 anys de presència a Espanya
de negoci a l’empresa Equipo Bosch
S.A. No només s’havia expropiat la representació espanyola, sinó que bona
part de les plantes de producció de
Bosch a tot el món havien patit la mateixa sort. S’havien prohibit les relacions directes amb l’estranger, i no es
van obtenir llicències d’importació. El
1948, el parc automobilístic espanyol
ja contava amb uns 140.000 vehicles,
que suposava un mercat important per
al sector del recanvi. A partir de 1950,
la situació va començar a millorar,
quan l’empresa Electro-Diesel S.A., de
Madrid, va poder reiniciar la comercialització dels productes Bosch.

El 1908, Bosch va obrir a Barcelona la
seva primera representació comercial:
Xaudaró y Hermanos. A més de l’automòbil, que representa el 60% del
negoci, Bosch està present a Espanya
en altres sectors (eines elèctriques, termotècnia, electrodomèstics, sistemes
de seguretat i comunicació, automatismes i productes hidràulics i neumàtics
per a aplicacions industrials).
El Grupo Bosch commemora en
aquests dies els seus cent anys de presència a Espanya. Va ser el 1908 quan
Robert Bosch va concedir a la firma
Xaudaró Hermanos, de Barcelona, la
primera llicència per comercialitzar a
Espanya els seus productes. Robert
Bosch havia obert, el 1886, a Stuttgart
(Alemanya), el seu “Taller de Mecànica de Precisió i Electrotècnia” amb
l’ajuda d’un mecànic i un aprenent,
especialitzant-se des del primer moment en la fabricació d’aparells d’encesa per a automòbils i motors de tot
tipus. Poc després, el 1902, aconseguiria una gran notorietat internacional
al subministrar un sistema complet
d’ignició mitjançant bugies d’encesa i
una magneto d’alta tensió que suposaria el començament d’una nova etapa
en la història de l’automòbil, perquè
permeté el desenvolupament de nous
motors més revolucionaris. A partir
d’aquell moment, Robert Bosch va
iniciar la seva expansió internacional
al mateix temps que continuava llançant al mercat nous equips i sistemes
per a l’automòbil (el 1927, les primeres bombes d’injecció per a motors
dièsel) i començava a diversificar la
seva producció cap a altres sectors (el
1928, la primera eina elèctrica, el
1933, la primera nevera...).

Des de llavors fins ara la capacitat innovadora de Bosch s’ha convertit en el
leitmotiv d’un grup empresarial que,
amb una plantilla de 272.000 empleats, va facturar el passat exercici 46.100
milions d’euros i va dedicar 3.600 milions d’euros (el 8% de les ventes) a Investigació i Desenvolupament.
Bosch és una de les poques empreses estrangeres que han completat els cent
anys de presència a Espanya. Això es
deu en part al caràcter i a l’esperit emprenedor del fundador, Robert Bosch,
que des de l’inici va comprendre que el
seu mercat havia d’arribar a tot el món i
a la forta aposta que Bosch va fer per Espanya a l’època de la industrialització.
En aquells anys, pioners de l’automòbil, Espanya es mostrava davant dels
ulls dels inversors estrangers com un
enclavament important per la seva posició geoestratègica. Així ho va saber
entreveure Robert Bosch, que després
de l’èxit de la primera representació a
Barcelona, va decidir fundar la seva
primera filial a Espanya el 1926. A
partir d’aquell moment es van iniciar
les activitats de comercialització i
d’Assistència Tècnica de productes
Bosch sota el nom d’Equipo Bosch
S.A., amb seu a Madrid i Barcelona.
En els anys següents es van expandir
per tota Espanya petites botigues de
recanvis i Servicios Bosch, com les establertes a Alacant, Sevilla i Bilbao. Els
mecànics dels serveis Bosch van rebre
gran part de la seva formació professional a Madrid i Barcelona, a les instal·lacions de l’Equipo Bosch S.A.
Tornar a començar
Després de la Segona Guerra Mundial,
pràcticament van cessar les activitats

Primera fàbrica de Bosch a Espanya
Un pas molt important per a Bosch va
ser la compra del 50 per cent de l’empresa Constructora Eléctrica Española
S.A. de Madrid el 1967. Es tractava
d’una filial del fabricant d’automòbils
i vehicles industrials Barreiros, que va
gaudir de gran prestigi a tot el país.
Amb aquesta adquisició, Bosch va iniciar la seva producció en aquest país
del sud d’Europa. Sota la nova denominació social de Robert Bosch Española, S.A. es va fer possible el subministrament de productes elèctrics de
l’automòbil per al mercat espanyol.
L’empresa fabricava ja des de feia anys
dinamos, motors d’arrancada, aparells
d’encesa, grups electrògens i frens
electromagnètics. Espanya es va convertir així en el vuitè país amb fabricació pròpia de Bosch, després de
França, Suïssa, Suècia, Austràlia, Brasil, Índia i Mèxic.
Un any més tard, el 1968, l’empresa
alemanya va comprar la representació
Electro Diesel S.A., a Madrid, que realitzava també la comercialització dels
productes Bosch fabricats a Espanya.
L’organització comercial i de servei
tècnic es va agrupar sota el nom Robert Bosch Comercial Española S.A., i
comercialitzava un ampli mostrari de
productes: Equipament elèctric i electrònic per a vehicles amb motors de
gasolina i dièsel, tècniques de mediació i de comprovació per a tallers, eines elèctriques i pneumàtiques, així
com diversos productes de les marques
Blaupunkt, Eisemann y Junkers.
Aposta per al futur amb el know how
de Bosch
Un altre pas important en les activitats
de Bosch a Espanya es va donar el

1978, quan Bosch va adquirir la participació majoritària de l’empresa Fábrica Española Magnetos S.A.
(FEMSA), que era el fabricant líder
d’equipament elèctric per a automòbils a Espanya i contava amb un complet programa, que es produïa en nou
plantes repartides per tot el país. A
més, dirigia societats de fabricació més
petites a Portugal, així com a Xile, Colòmbia i Veneçuela, i disposava de societats comercials a França, Itàlia i Estats Units.
Amb això, Bosch disposava als anys setanta de tres societats regionals: La societat industrial que englobava les
plantes de fabricació del Centro Hermanos García Noblejas, a Madrid (actualment, seu de diverses societats del
grup) i la nova planta de producció
d’Alcalá de Henares, que fabricaven
productes amb el nom de Bosch; la societat comercialitzadora amb seu a
Madrid i una delegació comercial a
Barcelona; i FEMSA.
Poc després de l’adquisició de FEMSA
per part de Bosch, aquesta va començar a travessar per dificultats, motivades en bona part per l’eliminació de les
taxes duaneres d’importació, les pujades de preus a causa de la inflació i els
salaris, així com pels procediments de
fabricació antiquats i d’escassa automatització.
Convertir tres en un
Per aquesta raó, Bosch va decidir impulsar la seva competitivitat a Espanya
duent a terme una sèrie de canvis profunds. D’una banda, es van emprendre mesures de reestructuració que es
van perllongar durant diversos anys, i
de l’altra, es va realitzar la introducció
de tecnologies i productes Bosch, així
com la integració de les fàbriques espanyoles a la unió europea de fabricació i de logística del Grupo Bosch,
amb la qual cosa s’aconseguiria finalment el sanejament de FEMSA.
Amb l’adaptació dels productes
FEMSA als estandàrds de qualitat
Bosch, el Grupo va decidir unir les societats de fabricació de Bosch a Espanya i la societat FEMSA sota el nom
de FEMSA l’any 1985. Durant els
anys següents es van mantenir en el
mercat ambdues marques comercials
degut a la bona imatge que FEMSA
tenia entre els automobilistes i els tallers espanyols. Progressivament, la
marca FEMSA aniria donant en el
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mercat pas a la marca Bosch, essent les
bateries les que més temps van sobreviure sota la marca FEMSA. El 1990,
es va donar un altre pas important: La
unió de FEMSA amb la Sociedad Comercial Bosch a Madrid en una societat conjunta que, a partir de llavors,
passaria a denominar-se Robert Bosch
S.A.
Aquest desenvolupament es va veure
afavorit per l’entrada d’Espanya a la
Unió Europea l’any 1986 i, amb ella,
la superació de l’aïllament polític i
econòmic que Espanya havia sofert
durant dècades.
Ampliació de la presència del grup a
Espanya
Després d’aquestes exitoses mesures,
Bosch va seguir ampliant la seva presència a la península Ibèrica, expandint-se
en altres àrees de negoci. Així, el 1984
es va crear una representació dels electrodomèstics de Bosch, mitjançant
l’empresa conjunta Bosch i Siemens
Electrodomésticos, amb seu a Madrid,
una societat comercial depenent de la
Bosch Siemens Hausgeräte GmbH
(BSH), amb seu a Munich. Aquesta representació es va potenciar el 1989,
amb l’adquisició participació majoritària en els fabricants espanyols d’electro-
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domèstics Balay i Safel, que amb el pas
dels anys es convertiria en l’actual BSH
Electrodomésticos España, S.A.
Amb l’adquisició del negoci d’equipaments de frens AllieSignal Inc., el 1996,
Bosch va afegir al seu teixit industrial
tres noves plantes per a la fabricació de
components de frens a Buelna, Lliçà
d’Amunt i Pamplona, que posteriorment s’unirien sota la denominació social Robert Bosch Sistemas de Frenado.
Actualment, amb 18 emplaçaments i
8.410 empleats, el Grupo Bosch es troba
actiu a Espanya a les àrees de Tècnica
d’Automoció, Tècnica d’Automatització i
Electrodomèstics, amb centres de vendes i
fabricació de productes a Aranjuez (Madrid), Barcelona, San Felices de Buelna
(Cantàbria), Castellet (Barcelona), Esquíroz, Estella i Huarte (Navarra), La Carolina (Jaén), La Cartuja (Saragossa), Lliçà
d’Amunt (Barcelona), Madrid, Montañana (Saragossa), Pamplona, San Sebastián, Santander, Treto (Cantàbria), Vigo
(Pontevedra) i Vitòria (Àlava). Així com
l’èxit mundial de Bosch es basa en la seva
diversitat cultural –un dels valors de
Bosch– les seves societats regionals es beneficien, així mateix, d’una sòlida empresa
matriu.
Bosch disposa actualment a Espanya
d’una plantilla per sobre dels 8.000
empleats, cosa que converteix el grup

Dos artistes lliçanencs participen en una
Mostra Independent d’Art Urbà

Els artistes lliçanencs Màrius Gómez i
Dononianoenraja van participar, el divendres 27 i el dissabte 28 de juny, al
casc antic de Caldes de Montbui, a
Horitzontal, la primera Mostra Independent d’Art Urbà (MIAU).
La Mostra es formula a partir d’enten-

dre l’espai públic com a plataforma
d’interacció. Per aconseguir-ho els
projectes inciten a la participació de la
ciutadania tot generant diàlegs entre
l’espai, l’obra, l’artista i l’espectador.
Les obres esdevenen site-specific, és a
dir, obres pensades per un entorn social i ambiental concret.
Es tracta de reclamar l’espai públic
com a lloc d’expressió, d’experimentació i de reflexió, a través d’un art
que no tingui com a finalitat mostrar-se sinó implicar-se i implicar. Un
art d’acció, multidisciplinar, obert als
diferents llenguatges plàstics, performatius o tecnològics. Que incentivi,
que integri i que s’integri en l’espai
social.
Durant els dos dies tot un seguit d’actes van acompanyar l’exhibició de les
obres per tal de facilitar la comunicació i l’intercanvi artístic, acostant de
forma més directa el treball dels artistes al ciutadà.

Bosch en un dels empleadors privats
més grans del país.
El Grupo Bosch ha duplicat durant els darrers deu anys les seves vendes en el mercat
espanyol. Per a 2008, l’empresa espera obtenir un augment de vendes. Les àrees de
Automotive Aftermarket (recanvis per a
l’automòbil i la xarxa de tallers Bosch Car
Service), eines elèctriques –especialment
les noves màquines per a aficionats al bricolatge i per a professionals amb bateries
recarregables de ions de liti–, Termotècnia,
amb les marques Junkers i Buderus i el seu
nou programa d’energia solar, així com les
activitats relacionades amb els sistemes de
seguretat i comunicació, i els components
hidràulics, neumàtics i automatismes han
experimentat un fort augment.

El lliçanenc David Sayós,
tercer al Volant RACC, a Osona
El pilot de Lliçà d’Amunt David Sayós, copilotat per Montse Ventosa i al volant d’un Peugeot 206, va aconseguir la tercera plaça en el certamen monomarca Volant RACC, a Osona, puntuable per al Campionat de Catalunya de
Ral·lis d’Asfalt. El ral·li va constar de sis trams, als quals cada cotxe va haver de
fer dues passades.

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del butlletí, poden
lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera setmana
del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, 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.

Darío Brea Hernandez
16 de maig de 2008

Lucía Martín Martín
25 de juliol de 2008

CRÒNICA DEL PLE
Ple Extraordinari Urgent
del 26 de juny del 2008
El Ple de l’Ajuntament va celebrar una
sessió extraordinària urgent el 26 de juny
passat. Després del pronunciament del
Ple sobre la urgència de la convocatòria
(PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A
FAVOR; ERC: ABSTENCIÓ I ICVEUiA: ABSTENCIÓ), es va procedir a
l’aprovació provisional per a l’exercici de
2009 i següents de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), en allò relatiu a
la determinació dels tipus de gravamen,
d’acord amb el següent detall: El tipus de
gravamen serà el 0,90% quan es tracti de
béns urbans. Aquest tipus fixat s’aplicarà
durant el proper exercici sempre i quan siguin efectius els valors resultants de la revisió o modificació cadastral que es porta
a terme en el present exercici. Si per raons
alienes a l’Ajuntament no entren en vigor
els nous valors cadastrals, el deute tributari
es determinarà aplicant el tipus impositiu
vigent en aquest exercici al valor cadastral
no revisat i actualitzat pel coeficient que,
en el seu cas, fixi la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.

L’article 72.6 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix que els
ajuntaments que acordin nous tipus
de gravamen, per estar inmers el municipi respectiu en procediments de
valoració col·lectiva de caràcter general, hauran d’aprovar els esmentats tipus provisionalment amb anterioritat
a l’inici de les notificacions individualitzades dels nous valors i, en tot cas,
abans de l’1 de juliol de l’any immediatament anterior a aquell en que hagin de tenir efecte.
En aquest cas, Lliçà d’Amunt es troba inclòs en un procediment cadastral de valoració col·lectiva de caràcter general, els valors resultants del qual tindran vigència per
a l’exercici de 2009.
Per consegüent, essent la voluntat d’aquesta Corporació determinar, per a l’esmentat exercici de 2009, un nou tipus de
gravamen a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles, es fa necessària la seva aprovació provisional, en el termini establert al
referit article 72.6 anteriorment transcrit.

Solució passatemps

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix als seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
El grup polític municipal d’ERC va formular diferents preguntes en relació a
l’aflorament d’unes 300 construccions
no donades d’alta que els havia comentat l’equip de govern (quin procés s’ha
de seguir per legalitzar-se, què representa aquest volum d’altes, queden incorporades directament al cadastre?...).
També va preguntar si el 0,90% canviarà o no a l’octubre.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que
les 300 construccions no donades d’alta
s’incorporen directament al cadastre i se’ls
requereix la documentació necessària per
legalitzar-se. També va contestar que s’estava fent una aprovació provisional, tal i
com marca la llei, però que la idea és no
modificar-ho. Simón va explicar que el valor cadastral des del 1997 (darrera revisió)
fins ara havia augmentat un 120%, cosa
que s’aplica amb un 12% anual durant 10
anys i, per tal que no suposi un increment

de l’IBI per sobre de l’IPC, l’equip de govern havia decidit baixar el gravamen del
0,97% al 0,90%. L’Alcalde va dir que no
creu que el valor cadastral canviï sobre les
previsions del 120%, però que si un cop
acabada la revisió cadastral s’incrementés,
es baixaria més el gravamen, perquè la voluntat de l’equip de govern és que no augmenti l’IBI per sobre de l’IPC. L’Alcalde,
Ignasi Simón, va remarcar que la revisió
cadastral es fa perquè toca, per tal de valorar els béns immobles d’acord amb el mercat, a més de permetre trobar béns immobles irregulars o que no cotitzen, cosa que,
evidentment, fa augmentar la recaptació
de l’Ajuntament, tot i que aquest no és
l’objectiu principal.
El grup polític municipal d’ICV-EUiA va
preguntar si es podia garantir que a l’octubre el gravamen no canviarà a l’alça.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va insistir que no
creu que el valor cadastral canviï sobre les
previsions del 120%.
PSC: A FAVOR; CiU: A FAVOR; PP: A FAVOR; ERC: EN CONTRA I ICV-EUiA: ABSTENCIÓ

REFORMAS FERNÁNDEZ
TODO EN REFORMAS,
• INTERIOR Y EXTERIOR
• FACHADAS
• TERRAZAS
• COCINAS
• BAÑOS
• CALEFACCIÓN
• INSTALACIONES, …

Jesús Fernández

 637 741 299
 637 741 297

BUENA RELACIÓN CALIDAD - PRECIO
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES.
15 AÑOS NOS AVALAN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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.

Especialistes en
pells i
peces delicades

HORARI
de dilluns a divendres
de 9,00 a 13,30
de 16,30 a 20,00
dissabtes de 10,00 a 13,30

c/ Anselm Clavé, 74 (davant de l’ajuntament) Lliçà d’Amunt

Tel. 93 841 57 45

www.quintanatintoreria.com

OPINIÓ
Grups Municipals

Quan una força política fa una afirmació tan contundent com fa ERC,
dient que l’equip de govern nega tot
tipus d’informació a l’oposició ha de
demostrar-ho. Mai s’ha negat informació, poden consular tot allò legalment establert i així se’ls ha notificat
per escrit. Tenen la resposta a la seves
sol·licituds d’informació, nosaltres
també i no ens fa res fer-la pública si
cal. I si despengem pancartes és perquè no s’ha fet la preceptiva sol·licitud.
Cert que hi ha una carta a la que es va
trigar una mica a donar resposta, però
totes les restants es van respondre en
menys d’un mes. Si tenen tant clar
que no els hi donem informació que
ens denunciïn, nosaltres tenim la
consciència molt tranquil·la. No tenim res a amagar, per molt que vulguin fer creure el contrari.
La tasca d’oposició és fiscalitzar a l’equip de govern, però amb seny, el que
no es pot és col·lapsar l’Administració
ni crear un Ajuntament paral·lel, i
així de clar s’expressa la llei.
Fer oposició es fàcil quan no has tingut la responsabilitat de governar,
però ERC ha governat durant els darrers 4 anys i les coses les feien molt
malament. Molts ciutadans ens diuen
que l’anterior govern no es dignava a
donar resposta a les seves instàncies ni
atendre les seves sol·licituds de visites.
Nosaltres, els del PSC, tenim sol·licituds de cartes trameses durant la seva
legislatura demanat informació, que
mai es van dignar a respondre.
Aquí no amaguem res, hem treballat
amb un butlletí municipal molt més
obert que l’anterior i estem treballant
amb la modificació del R.O.M. per
poder fer un ple dedicat a debatre l’estat del poble.
I mai ens negarem a participar en debats públics, però no ho farem amb
una plataforma que ens ha insultat,
que ens ha tractat de pallassos i que
no ens reconeix com legítims governants. Nosaltres donem la cara quan
cal, un clar exemple: els dies 1, 2 i 3
de juliol hem explicat i debatut amb
ciutadans de Lliçà d’Amunt l’esborrany del Pla Territorial Metropolità
pel que fa al nostre municipi.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, a través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu

El pitjor cec és aquell que no hi vol veure
i el pitjor sord és aquell que no hi vol
sentir. A Lliçà d’Amunt tenim gent que
pateixen aquest trastorn. És una gent
que diu que no te informació i en canvi
la té privilegiada. És aquella gent que
diu que l’equip de govern actual només
fa que continuar allò que ells varen deixar i que no tenim cap iniciativa pròpia.
És a dir que governem de rendes. És
aquella gent que no vol, ni sentir, ni
veure com s’han de rectificar totes les seves obres, les començades i les projectades, és aquella gent que insisteix a atorgar-se mèrits, ells en diuen medalles,
sobre fets que no varen saber resoldre.
L’última hora d’aquesta felera és la seva
notícia d’última hora: “hem aconseguit
‘esborrar’ l’eix del Tenes.
Anem a pams. Hem dit per activa i per
passiva, que el fet que l’Eix del Tenes sortós dibuixat a la modificació puntual de
Can Montcau, no volia dir que el volguéssim. Les mateixes vegades hem manifestat que estàvem estudiant altres
possibilitats, fins i tot la seva supressió,
que finalment es proposada, d’acord
amb els municipis veïns i finalment acceptada, de paraula, per l’equip redactor
del pla territorial.
Tots sabem que les coses s’han de fer
quan toquen i és ara, que qui en té competència, la Generalitat, fa una proposta
a tots els municipis, quan hem de dir la
nostra. Ni més d’hora ni més tard. Ara!
Us en recordeu del guirigall que varen
muntar amb el seu projecte de l’autovia
de L’Ametlla quan tramitaven la modificació de Can Montcau? Des d’un municipi no es pot tenir l’arrogància d’imposar les carreteres generals unilateralment.
La proposta s’havia de fer des d’una
perspectiva general del territori i, com és
lògic, les poblacions veïnes s’hi varen
oposar. Els municipis no tenen competència per proposar un canvi de carreteres i el projecte el va retornar la Generalitat tal i com, nosaltres, ja havíem dit que
passaria. D’aquí surt allò de fer volar coloms. Mireu com això de no voler ni
veure, ni sentir ja els ve de temps.
Ara! El més sorprenent és la seva habilitat per aconseguir coses sense governar.
És curiós que quan hi van ser, no ho van
fer i ara que no hi són, ho fan. Doncs,
que es quedin a l’oposició! Tots hi sortim guanyant. Preneu-ne nota.

Las promesas hechas en época de elecciones, poco a poco se van cumpliendo.
No eran solo palabras y demagogia. Los
ciudadanos pueden comprobar cómo
poco a poco se van haciendo las cosas,
sin sobresaltos pero con continuidad.
Una de las promesas hechas por el actual
Equipo de Gobierno, ha sido la de eliminar el impuesto creado para cobrar las
franjas contraincendios. Pues bien, este
impuesto no se ha cobrado, y las franjas
se han realizado como en años anteriores.
Y no solamente se han hecho las franjas,
sino que también se han señalizado durante estos últimos meses más de la mitad de las bocas de incendio para los
bomberos que hay en el Municipio, sobre todo aquellos que Protección Civil
señaló cómo críticos, fundamentalmente los que están próximos a una
zona boscosa. De esta forma, facilitamos la rápida actuación de los bomberos en caso de incendio.
También podrán darse cuenta los ciudadanos de Lliçà d’Amunt que durante el
tiempo que llevamos de legislatura, no se
han dejado de pintar calles, arreglar, señalizar, hacer pasos de peatones… Se han
hecho actuaciones de este tipo en Can
Rovira, Can Salgor, Mas Bo, Ca L’Estapé,
Ca l’Artigues, El Pinar, etc. y en todos
aquellos puntos que los ciudadanos han
solicitado alguna mejora de este tipo.
Con otros tipos de servicio, como el
Transporte Público, para el mes de
Agosto se ha ampliado el servicio en dos
horas al mediodía que antes no había, dejándolo como el resto del año. Se han señalizado todas las paradas, se han pintado, se han puesto bancos y papeleras.
Está previsto también poner más marquesinas en las paradas para que de esta
forma los usuarios del transporte público
tengan más facilidades y comodidades.
Otro servicio destinado a las personas,
como lo es la Sanidad, pronto tendrá hecha realidad otra promesa, que es la de tener un segundo CAP, en la zona de Palaudàries. Ya está aprobado por la Generalitat
y antes de finalizar el año está previsto que
comiencen las obras. Y durante este mes
de julio, está previsto firmar un convenio
para poder contar con un centro de Rehabilitación en Lliçá d’Amunt, y así las personas que tengan que realizará algún tipo
de tratamiento, no tendrán que desplazarse fuera del municipio.
Como puede verse por todo lo expuesto,
las obras, compromisos y actuaciones siguen adelante, pese al pesimismo y negativa que proclamaban (y aún lo siguen
haciendo después de más de 1 año de
Gobierno) algunas organizaciones y partidos políticos de nuestro pueblo

ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

Talment sembla que Lliçà d’Amunt s’ha
convertit en un conte i el Sr. Simón en el
seu protagonista. Com si es tractés d’una
Alícia al País de les Meravelles, ha travessat el mirall i a l’altre costat hi ha trobat
una història que li va com anell al dit.
En aquest país imaginari, ple de somriures “profident”, tothom està content.
En aquesta faula, els ciutadans estan encantats de què ningú els informi del que
passa al costat de casa seva, comprenen
que no es faci res perquè s’està esperant
amb il·lusió una pluja d’euros de
“Mango” i, com que la paciència és una
de les seves virtuts, no els sap greu esperar 10 anys més a què es construeixi el
centre del poble.
Tot això explicat en una preciosa revisteta, que tracta sobre les cosetes que passen al costat imaginari del mirall.
Aquesta revisteta està pensada per a explicar coses entranyables. Així, passa de
puntetes per damunt del projecte de
centre urbà que el Sr. Simón s’ha carregat i en canvi parla d’un niu d’ocellets
descobert en un filtre de la piscina; no
explica res de la pèrdua de milers d’euros contractant espectacles mediàtics i
en canvi farceix la revista amb passatemps innecessaris. I la faula continua...
Però, perquè tot sigui rodó, en aquest
indret quimèric no hi poden faltar uns
dolents que li diuen coses lletges al protagonista. Com per exemple, que s’ha
trobat fent d’alcalde per casualitat, o
que el seu govern està posat amb calçador, o que mitja feina se l’han trobada
feta. I el protagonista, que té una pell
molt fina, s’ofèn molt i molt i li retira la
paraula a qualsevol que pugui insinuar
coses tan menyspreables.
Ja va sent hora, Sr. Simon, que deixi
d’explicar sopars de duro i passi d’un
cop al costat real del mirall, des d’on es
prenen responsabilitats i se solucionen
els problemes de veritat; des d’on es
mira a la cara sense rancúnia i sense por
dels que no estan d’acord amb vostè.
Potser així podrà començar a explicar a
la gent per què fa pisos on va dir que
mai no en faria; per què demana més diners als ciutadans dels barris que es
reurbanitzen; per què dóna subvencions
a “entitats satèl·lit” d’alguns partits polítics; per què li està bé que el 4t cinturó
passi per Ca l’Artigues, Palaudàries i el
Pinar; per què...
Recordi que Alícia, desprès d’intentar
evitar la realitat, torna a ser ella mateixa i ningú dóna crèdit a les seves
fantasies. Però segur que vostè ja té
previst un altre final per aquest conte:
“Jo no sóc responsable de res, la culpa
és dels altres”. Fi.

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.

Lamentem que aquest article no s’hagi publicat en l’Informa’t nº 10 passat com estava
previst, segur que no tornarà a passar, els problemes ja estan resolts.
El dijous dia 29 de maig de 2008 vam assistit
a un dels plens municipals més lamentables,
xafogosos i vergonyosos que des de fa molt
temps no es donaven en la nostra població,
exactament des del ple de constitució i d'elecció del nou alcalde, és a dir, el primer ple d'aquesta legislatura.
En aquest ple municipal del 29 de maig de
2008, es va maquinar un espectacle digne de
no oblidar, i a ser possible a no repetir mai,
on es van barrejar diferents situacions pròpies
de la composició de l'actual equip de govern
anti-natura, que per a memòria col·lectiva de
tots els ciutadans i ciutadanes, el composen 4
del PSC, 4 de CiU i 2 del PP.
L'Alcalde és del PSC, però qui dirigeix és
CiU i qui mana és el PP; no en va, és aquest
últim qui ostenta la 1a tinença d'alcaldia;
aquesta és l'opinió d'ICV-EUiA, després dels
innobles esdeveniments que es van produir
en el ple municipal del 29-05-08.
En una democràcia normal la majoria s'imposa amb arguments i respecte a la minoria i
no passa res en absolut, però en una "democràcia com la nostra", que està segrestada, es
permet tot, com quan es presenten mocions i
després de debatre-les es passen a votació i
encara que sigui en contra de l'opinió de la
direcció dels seus propis partits, voten en
contra per una senzilla pataleta infantil "dels
que dirigeixen", o quan "el que mana" s’ho
pren en broma i quan li ve de gust demana
que es talli la discussió i els altres a obeir, encara que les qüestions que es debaten siguin
importants i dignes de respecte.
El més indecent i deshonest és pel que fa a la
repartició de subvencions per a les Entitats de
la nostra població: el Sr. Àngel Montins regidor de Cultura, Joventut i Cooperació de
CiU i en nom de l'equip de Govern municipal i en una "democràcia com la nostra" dóna
una subvenció a “Alternativa Lliçà per a
Tots", una entitat que celebra tots els seus actes a la seu de CiU, i per tant, ja sabem de
quin color és, i a més ho fa amb una tranquil·litat indecent i sense avergonyir-se el
més mínim, si això ho fan amb una subvenció...
La guinda del pastís d'aquest Ple va ser quan
el Sr. Montins "els que dirigeixen" en nom de
l'equip de Govern i sense cap tipus de coherència ni argument, li nega la subvenció a la
"Cabra Solidària" que és l'única ONG que hi
ha a Lliçà d'Amunt i a més i el més inexplicable, que és a l'única entitat de totes les que
han demanat subvenció i compleixen els requisits per obtenir-la, que se li ha negat. Estem presenciant una pràctica política summament perillosa i degradant, i fins que no es
demostri el contrari, estem convençuts que
l'únic motiu per negar-li la subvenció a
aquesta ONG és que Francisco León, regidor
d'ICV-EUiA és membre actiu de la citada
Entitat.
Aquests fets són motiu de reflexió en aquestes
vacances que os desitgem siguin mols bones
per a tots i totes.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Entitats
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 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. 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 caracters)
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.

Blog de Lliçà Solidari
Lliçà Solidari tenim un blog donat d'alta a la xarxa mentre construïm la pàgina web.
La direcció del blog és aquesta: http://llica-solidari.tublog.es.
Lliçà Solidari

LA PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ

Consells de protecció civil davant pels incendis forestals
Davant d'un incendi forestal, actua
ràpid:
• Truca ràpidament al telèfon d'Emergències de Catalunya (112), als
bombers (085); o si és a Lliçà d’Amunt també pots avisar a la Policia
Local (938607080) o a la Protecció
Civil (938416541). La rapidesa
amb què els avisis pot ser determinant.
• Si el foc és petit, ataca'l a la base:
llança-hi terra o aigua o colpeja'l amb
branques d'arbre.
CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ
SI L'INCENDI ET SORPRÈN:
A camp obert:
- Allunya't del front del foc pels costats.
És vital fugir en la direcció oposada a
l'avenç del foc i del fum.

- Entra a la zona ja cremada el més aviat
possible.
- Regula la respiració: unes inspiracions
poc profundes i lentes, agafant l'aire
de prop de terra, eviten inhalar el fum
espès.
- Si pots, mulla un mocador per tapar-te la
cara i evitar així els efectes nocius del fum.
- No et refugiïs a pous ni coves, ja que
l'oxigen pot acabar-se ràpidament.
- Evita també les zones de pendent, els
ports de muntanya i les valls estretes,
perquè l'aire calent tendeix a pujar.
- Protegiu-vos de la radiació del foc darrere d’una roca.
- En cas de perill imminent, estira't de
bocaterrosa.
Al cotxe:
- Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't.

- Si el front del bosc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin
trobar entre el fum.

Recepta de cuina

Bacallà remullat
Què necessitem?
Bacallà remullat: 250 g.
Vinagre de vi sec
Mostassa (un puntet)
Llegums cuit (per a guarnició)
Oli
Sal
Tòfona

per Eulàlia Purtí i Angels Viladomat. La cuina afrodisíaca. Ed. Columna
Com ho fem?
Un cop desalat el bacallà, feu-ne escalopetes seguin les mateixes làmines que presenta la carn de bacallà.
En un plat fosc, disposeu-hi les escalopetes i amaniu-les amb
unes gotes d'oli i tòfona tallada ben petita.
Poseu un parell de grapadets de llegums cuits a les vores del plat.
Feu una vinagreta amb dues parts de vinagre per una d'oli,
afegiu-hi mostassa si us hi agrada i finalment els trossets de
tòfona. Serviu la vinagreta en una salsera a part.
Encara que us sembli un plat en blanc i negre, ja trobareu la
nota de color. Bon profit.

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 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. La recepta de cuina ha de constar de dos apartats: ingredients i elaboració.A més, s’ha d’acompanyar del nom de la persona que la facilita.

Vora el mar:
- Arriba a la platja, reagrupa't i, si cal,
entra a l'aigua.
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Bústia del lector

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
través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà
d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles poden versar sobre qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima de 10-11
línies (uns 800 caracters) 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.

Activitats al Casal de la Gent Gran

Una colla de 15 persones i alguns més, grans i no
tant grans, hem estat junts a les classes de català oral
i escrit, també a alfabetització i als tallers de memòria i atenció, cadascú en l’activitat que més li ha convingut.
En la mida que avançava el curs les converses s’han
anat imposant i també la cohesió del grup, de manera que un bon dia vàrem creure que podia ser una
bona cosa sortir del casal i anar-nos-en d’excursió
junts. Què podíem fer i a on anar, per omplir i enriquir el nostre pas per aquestes classes?
Molts de nosaltres fa molts anys que vivim a Lliçà
d’Amunt, però la veritat és que en coneixem molt
poc. De fet, conèixer el nostre poble on fa tants any
que hi vivim, i a la seva gent amb qui fa tants anys
que hi convivim, també vol dir conèixer Catalunya
una mica més.
Tots ens hem interessats per conèixer la llengua,
però ens hem adonat i ens ha agradat descobrir , que
els vincles són molt més grans, que no només podem parlar de la llengua sinó també del seu patri-

moni, dels seu paisatge, de la seva cultura i la seva
gent.
Molts de nosaltres, aquí, hem trobat un marit o una
esposa, em criat els fills i criem els nets, ells conviuen
plenament aquí, parlen català i nosaltres n’aprenem
d’ells. Molts de nosaltres, aquí pensem quedar-noshi i molts de nosaltres hi estem arrelats, encara que
sigui amb unes primes arrels, doncs el nostre cor
comparteix la terra a on vàrem nàixer amb la terra
on vivim i tenim els nostres fills, nets i amics de veritat.
Per tots aquests motius i segurament molts més,
hem fet unes sortides per diferents indrets del nostre
poble, els dijous a la tarda. Vàrem començar per
Santa Justa, on vàrem fer la visita a la capella i després un berenar preparat entre tots. Després es va
anar a visitar la casa de Can Xicota. La següent setmana, es va visitar Can Lladó i Sant Esteve de Palaudàries .Aquella tarda es va aprofitar molt més, al preparar un intercanvi amb la gent que també fa classes
de català del Centre Cívic de Ca l’Artigues. Ens van
acollir amb molta alegria i un bon berenar que ens
havien preparat. Una altre tarda, els vàrem convidar
nosaltres i amb una bona pluja la gent de Ca l’Artigues van baixar i junts vàrem visitar la Casa de Can
Puig, després, al Casal es va fer un berenar amb les
coques més delicioses fetes per a tots. Una altre tarda
anàrem a l’Escola Bressol de l’Espurna i a Can
Francí. Acabem el curs fent una excursió amb els
més caminaires repassant els varals de l’altre costat
de la riera fins a Ca l’Urlau.
Cal donar les gràcies a tot arreu a on hem anat i a tothom , perquè ens ho han ofert tot i ens han obert

Passatemps
Col·locant cada peça en el lloc correcte podreu llegir
un fragment del llibre “Viatges de Gulliver” de Jonathan Swift

Solució a la pàgina 19
Font d’informació: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/

les portes de bat a bat. Ens han explicat l’indret, les
cases i les capelles amb la seva història i les seves
anècdotes , la qual cosa ens ha despertat aquella part
de dins nostre que, també, tant enyorem i tant recordem de la nostra terra. Amb aquestes visites hem
tingut la possibilitat i ens han ajudat a conèixer un
bon bocí del ja, nostre poble. Gràcies a tothom.
Grup de català del Casal de la Gent Gran

Recomenacions des de Can Caponet
Des de la casa rural de Can Caponet us volem recomanar què fer en un pont de tres dies. Nosaltres vam
sortir cap a Sant Sebastià de bon matí i vora l’hora
de dinar ja érem en una casa rural “Agroturismo
Maddiola” a 10 minuts de la ciutat situada en un entorn privilegiat a tocar de prats verds que es convertien en penya-segats ofegats per les aigües del mar
Cantàbric.
No ens vam perdre la visita al barri antic tot degustant unes de les millors tapes de la ciutat al la “ Cuchara de Sant Telmo” ni tampoc un menú fantàstic
en el club de tenis que hi ha al costat dels famosos
“peines” de l’artista Chillida.
I després de visitar el màgic poble d’Hondarribia i
vorejar amb cotxe tota la costa que ens meravellava
amb el seu paisatge, el millor era relaxar-te a l’SPA
de la casa rural, observar les cabres pasturant davant del mar des de l’habitació i degustar els esmorzars de l’Edurne.
Maria Cisa Tusell

AGENDA
ESPAIGARUM

ACTIVITAT

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.

Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.
Data: divendres 29 d’agost
Més informació: Alternativa
Lliçà per a Tots
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots

Pajaritos
Instal·lació. A càrrec de Suiram Zemog.
Data: fins al 6 de setembre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

FESTES DE BARRI
Pinedes del Vallès
Dates: 1, 2 i 3 d’agost
Can Roure
Dates i programació:
Dissabte 2 d’agost:
22 h: Sopar de germanor
23 h: Ball amb conjunt musical
Diumenge 3 d’agost:
12 h: Festa de l’escuma
18 h: Parc infantil, xocolatada i fi de festa
Can Costa
Dates i programació:
Activitats infantils: manualitats i competicions diverses; activitats per a adults (3
euros per persona): ping-pong, cartes (tute), dominò, parxís i botxes. Preus: selecció de montaditos: 8 euros; sardinada: 7 euros; sopar de gala: 24 euros; paella:
8 euros; tot complet per a socis: 39 euros; tot complet per a no socis: 43 euros).
Tots els menjars van acompanyats de pa, aigua o vi, cafè i postre.
Divendres 15 d’agost:
17 h: Finalització de les inscripcions per a les activitats
17.30 h: Sorteig d’activitats
18 h: Inici d’activitats (infantils i per a adults)
22 h: Sopar (selecció de “montaditos”)
23 h: Ball popular (discoteca)
Dissabte 16 d’agost:
11 h: Sardinada
12 h: Eliminatòries d’activitats
12.30 h: Activitats infantils
18 h: Campionat de botxes (per a socis de Can Costa)
22 h: Sopar de gala (menú: amanida de gambes, “ternasco” amb peres, pastel de
crema cremada i xocolata, pa, aigua, vi, cafè amb gotes i cava)
23.30 h: Ball de gala (música en viu)
Diumenge 17 d’agost:
10 h: Xocolatada popular
11 h: Eliminatòries d’activitats
14.30: Paella
17 h: Finals de les activitats
18 h: Trencar l’olla
19 h: Triples (dones)
21.30 h: Lliurament de trofeus
22 h: Sopar de germanor, final de festa i ball popular
Inscripcions: Local Social Can Costa, del 5 al 12 d’agost, de 18 a 21 h
Més informació: Local Social Can Costa (93 841 54 39; 93 841 55 63;
637 46 97 38; 637 05 80 98)
Organitza: Associació de Veïns de Can Costa

CAP DE SETMANA
L’Ametlla de Mar i el Delta de l’Ebre
Hotel de quatre estrelles. Dissabte: Sortida del punt d’origen direcció L’Ametlla
de Mar. Breu aturada per esmorzar. Continuació del viatge per arribar a L’Ametlla de Mar. Acomodació a l’hotel de quatre estrelles i dinar. Tarda lliure a l’hotel
per gaudir de la platja, les piscines, jacuzzis, piscina climatitzada, sauna... Sopar,
ball i allotjament. Diumenge: Esmorzar i dinar a l’hotel. Al matí, anada fins a
Deltebre per pujar en vaixell i realitzar un passeig fins arribar a la desembocadura del riu Ebre. Després de dinar, inici del viatge de retorn cap a Lliçà d’Amunt.
Dates: 27 i 28 de setembre
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Preu per persona: 125 euros (suplement d’habitació individual: 18 euros). El
preu inclou: autocar durant els dos dies, estada a l’hotel de quatre estrelles en règim de pensió completa més un dinar, beguda en els àpats (aigua, vi, refrescs,
cava i cervesa), passeig en vaixell pel riu Ebre, guia acompanyant del viatge i assegurança d’assistència en viatge.
Més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran

INSCRIPCIÓ
Curt de gambals
Concurs de curtmetratges casolans.
Data: fins al 30 de setembre
Més informació: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança

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 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. 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
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 841 91 69
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
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
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
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

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

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

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

9:33 10:33

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

16:03 17:03

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

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

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

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

20:03

21:58
21:03 22:03

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

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

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

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

AGOST
Farmàcia Trullols: 2 i 3
Farmàcia Portabella: 9 i 10
Farmàcia Valeta: 15, 16 i 17
Farmàcia Esplugas: 23 i 24
Farmàcia Galcerán: 30 i 31
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT

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

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

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

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

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

FARMÀCIA VALETA
J. Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

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

6:27
6:33
6:35
6:43
6:47
6:49
6:52

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

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

FARMÀCIA MAS:
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL

LA3 LLIÇÀ EL PLA - GRANOLLERS
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

FARMÀCIA GALCERÁN
C. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87

EL SERVEI D'AUTOBUSOS FUNCIONA DE DILLUNS A DIVENDRES EXCEPTE FESTIUS NO LOCALS

Web municipal
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 i la informació sobre
la reserva de la publicitat.

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.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

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