INFORMAT 20revinculat6.qxd

22/4/09

12:55

Página 1

S U M A R I
Estiu esportiu ’09: més dies
i més descompte
PÀG.4

Ajuts escolars per
al curs 2009/2010

PÀG. 7

L'Ajuntament i Lliçà Solidari organitzen la Festa Intercultural PÀG. 10

Signatura entre l'Ajuntament i
Sorli Discount
PÀG.12

Número 20
Maig de 2009
Periodicitat mensual
Publicació gratuïta

Lliçà d'Amunt, seu d'una final del
Campionat de Catalunya de Bàsquet

Des de principis d’any, l’Ajuntament es va posar en contacte amb la Federació Catalana de Basquetbol per tal de ser la seu de la final del Campionat de Catalunya de Bàsquet de la categoria júnior masculí de primer any, ja que l’equip lliçanenc d’aquesta categoria estava fent una lliga regular molt bona i amb possibilitats d’arribar a la final.Així doncs, un cop aconseguit arribar a la “final four”,
l’equip júnior masculí de primer any del C.B. Lliçà d’Amunt es jugarà a casa el Campionat de Catalunya, el diumenge 24 de maig.
PÀG.3
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OPINIÓ
Editorial
Durant aquest primers anys de legislatura hem volgut i hem tingut l’oportunitat de visitar les empreses més importants del nostre poble i ens hem quedat gratament sorpresos de l’altíssim grau de qualitat i competitivitat que
tenen, tant a nivell nacional com internacional, arribant a ser, en molts casos, quasi les número u a nivell mundial, amb unes quotes de mercat envejables.
Són empreses, la majoria de capital català, d’empresaris de Lliçà d’Amunt, i que donen molts llocs de treball, directes i indirectes, a la gent del poble.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Empreses com Figueras International Seating, Zedis, Bosch, Biokit, NTE, són un clar exemple d’empreses internacionalment reconegudes a les quals s’haurà, en un termini no molt llarg en el temps, d’incloure Mango.
I crec que és obligació de les administracions, en aquest cas de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, mantenir un diàleg permanent amb aquests sectors productius, cal crear sinergies, complicitats i canals de col·laboració i comunicació perquè tots en sortim beneficiats.
I amb aquesta filosofia plantegem la relació amb el món de la industria de casa nostra, volem que la gent del poble, i sobretot els escolars, coneguin i es sentin orgullosos de tenir, a Lliçà d’Amunt, empreses punteres a nivell
mundial en els sector de la moda, dels reactius, de les cadires, d’expositors, d’automoció o del món aeroespacial,
només dir que a Lliçà d’Amunt ha vingut de visita astronautes tan coneguts com l’espanyol Pedro Duque.
Fruit d’aquesta nova relació, molt més activa, amb les empreses de casa nostra, s’ha arribat a acords importants
amb Biokit, NTE i Mango per implantar-se a Can Montcau o, amb el cas de Figueras International Seating, que
ens ha obsequiat amb 339 cadires per al camp de futbol i la bombonera com agraïment per l’ajuda que va rebre
per part de l’Ajuntament en la recerca de noves comandes.

Enquesta ciutadana

Què li semblen les activitats culturals que s’organitzen al municipi?

Vinc bastant sovint a les activitats culturals que es fan, el mes
passat vaig anar a veure l’obra
de teatre que es va fer, i penso
anar a la d’aquest mes “Converses amb la mama”. També participo en els espectacles infantils que es fan a l’Ateneu
l’Aliança un cop al mes.

Conec les activitats culturals
que es fan a l’Aliança i en algunes hi participo. He anat
tota la vida als aplecs que es
fan al municipi. Trobo que
l’oferta cultural és bastant
adequada.

A veces me informo de las actividades culturales a través del
Informa’t pero no suelo participar, a veces he ido a las fiestas
del barrio y a la fiesta mayor
del pueblo.

No conec les activitats culturals que s’organitzen al municipi, els meus fills si hi participen, de tant en tant, en
activitats juvenils.

Participo en las actividades
para jóvenes que se hacen en
El Galliner. Creo que faltan
cosas para los jóvenes, se tendrían que montar locales de
fiesta en el municipio.

Núria Tarabal
La Cruïlla

Vicenta Sibat
La Sagrera

Estrella Escobar
Can Salgot

Miquel Lorenzo
Can Xicota

Carlos González
Can Salgot

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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El júnior masculí de primer any del Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt es classifica per la “Final four”
L’equip júnior masculí de primer any del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, que juga a la màxima categoria de la seva edat
(preferent), ha aconseguit classificar-se per a la final a quatre d’aquesta categoria del Campionat de Catalunya, que es
disputarà el 24 de maig al nostre municipi.
Els finalistes que competiran a la “final
four” juntament amb el C.B. Lliçà
d’Amunt seran l’AvantModic-Lleida
Bàsquet, el Siemens Cornellà i el
S.E.S.E.- Doble R o el C.B. Santpedor,
ja que el quart classificat de la lliga regular no se sabrà fins a finals de maig.
Es diputaran dues semifinals i posteriorment la final. Aquests partits tindran lloc el diumenge 24 de maig, durant tot el dia, al Pavelló Municipal
d’Esports de Lliçà d’Amunt.
El Club de Bàsquet Lliçà d’Amunt organitzarà diferents d’activitats paral·leles per tal de fer d’aquest esdeveniment
una festa que s’espera que aculli molts
espectadors i acabi amb uns campions
de Catalunya locals.
Els components de l’equip júnior masculí de primer any del Club de Bàsquet
Lliçà d’Amunt són: David Custodio,
David Segura, Lluís Pérez, Immanol
Gómez, Oriol Nadal, Xavier Parera,
Yerai Pérez, Gerard Anglès, Oriol Dabad, Nil Datsira i Marc Muñoz. Tots
ells estan dirigits per David Borrell i
compten amb les anotacions estadístiques de Lluís Datsira.
Lliçà d’Amunt, seu d’una final del
Campionat de Catalunya de Bàsquet
Des de principis d’any, l’Ajuntament
es va posar en contacte amb la Federació Catalana de Bàsquetbol per tal
de ser la seu de la final del Campionat
de Catalunya de Bàsquet de la categoria júnior masculí de primer any, ja
que l’equip lliçanenc d’aquesta categoria estava fent una lliga regular
molt bona i amb possibilitats d’arribar a la final. Així doncs, un cop
aconseguit arribar a la “final four”,
l’equip júnior masculí de primer any
del C.B. Lliçà d’Amunt es jugarà a
casa el Campionat de Catalunya.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

El format de la jornada serà
el següent:
ELIMINATÒRIA: (matí)
a) 1a Semifinal :
1r Classificat fase regular
4t Classificat fase regular
b) 2a Semifinal:
2n Classificat fase regular
3r Clasificat fase regular
FINAL: (tarda)
Guanyador Partit a)
Guanyador Partit b)
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Estiu esportiu ’09: més dies i més descomptes
S’apropa l’estiu i per gaudir del temps lliure fent esport, un any més, l’Ajuntament organitza diverses activitats esportives
per a nens i nenes i aquagym per a adults i gent gran.
Perquè els nens i nenes gaudeixin d’un
estiu esportiu, l’Ajuntament ha organitzat, un any més, el Casal d’Esports,
que tindrà lloc els matins del 25 de
juny al 31 de juliol. Una de les novetats
d’aquesta edició és la baixada dels
preus. Una altra novetat és que, si hi ha
suficient nombre de participants per
portar-ho a terme, també es podria realitzar de l’1 al 9 de setembre.
Per altra banda, a les tardes, es realitzaran cursets de natació per a nens i nenes
d’entre 3 i 8 anys i un campus de tennis
des de P5 fins a 4t d’ESO, amb la novetat que s’amplia una setmana més i es
mantenen els preus de l’any passat.

Inscr ipcions: del 18 de maig al 12 de
juny, al Pavelló d'Esports, dilluns, dimecres i divendres de 9 a 21h i dimarts
i dijous de 9 a 12h i de 15 a 21h.
Casal d’espor ts: cal portar foto actual
del participant, fotocòpia de les dades
bancàries, del DNI del titular del
compte corrent i de la targeta sanitària.
En cas de beneficiar-se d’algun descompte cal portar la documentació
que s’especifica en l’apartat dels descomptes.
Altres: fotocòpia de les dades bancàries, del DNI del titular del compte corrent i de la targeta sanitària.

ESCALANT

AL PAVELLÓ

CASAL D’ESPORTS
Es realitzaran tot tipus d’esports, tallers diversos (pintura, treballs manuals, balls etc…),
sortides esportives i lúdiques, festa d’inflables, festa de cloenda, bany a la piscina, BTT,
patinatge, etc., sempre adaptant totes les activitats a les diferents edats dels participants.
Dies: del 25 de juny al 31 de juliol
Dies opcionals: 25 i 26 de juny (no hi haurà
servei de menjador)
Per setmanes:
3 setmanes : del 29 de juny al 17 de juliol del
13 al 31 de juliol
4 setmanes: del 29 de juny al 24 de juliol

5 setmanes: del 29 de juny al 31 de juliol
del’1 al 9 de setembre (no hi
haurà servei de menjador)
Edat: de P3 a 2n d'ESO.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h
Servei d’acollida:
de 8’30 a 9h al pavelló d’esports
de 13 a 13’30h a la piscina municipal.
Lloc: Pavelló d'Esports, piscina municipal i altres
instal·lacions municipals
Preu:
dies opcionals, 25 i 26 de juny : 14 €
3 setmanes : 118,50€
4 setmanes : 130,50€

5 setmanes : 150,50€
de l’1 al 9 de setembre: 50€
Descomptes:
família nombrosa, el 25% de descompte
4 fills inscrits, el 30% de descompte
5 fills inscrits, el 35% de descompte
inscripció del segon germà, el 25% descompte
Per beneficiar-se dels descomptes s’ha d’estar empadronat a Lliçà d’Amunt i ha l’hora de
la inscripció cal presentar fotocòpia del carnet de família nombrosa en vigor i en el cas
de 2 n germà, 4 i 5 fills fotocòpia del llibre de
família o DNI

En cas d’escollir els dies 25 i 26 de juny i/o de
l’1 al 9 de setembre no s’aplicarà cap tipus de
descompte.
Servei de menjador:
25 i 26 de juny: no hi ha servei de menjador
3 setmanes : 80 €
4 setmanes : 100 €
5 setmanes : 120 €
De l’1 al 9 de setembre: no hi ha servei de
menjador.
De forma puntual 8 €, sempre que s’avisi
amb un dia d’antelació.
No s’aplicarà cap descompte en el servei de
menjador.

ALTRES CURSETS
CAMPUS ESPORTIU DE TENIS
Dies: del 29 de juny al 31 de juliol
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
Grups i horaris:
Iniciació:
de P5 a 2n de primària
Dilluns, dimecres i divendres,
de 17’30 a 18’30h
Intermedi iniciació:
de 3er a 6è de primària
Dimarts i dijous,
de 17'30 a 18’30h i divendres de 18’30 a
19’30h
Intermedi Avançat:
de 3er a 6è de primària,
Dilluns, dimarts i dijous de
18’30 a 19’30h

Perfeccionament:
de 1r a 4t d'ESO
Dilluns i dijous de 19’30 a 20’30h,
dimecres de 18’30 a 19'30h
Mínim 8 persones per grup
Es podran canviar i/o modificar aquests horaris segons el nivell i la quantitat de participants
Preu: 29
CURSETS DE NATACIÓ PER A NENS/ES
Dies: del 29 de juny al 31 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horaris i grups:
Grup 1: Iniciació 3 anys
dilluns i dimecres de 17’30 a 18’30h
Grup 2: Iniciació 4 i 5 anys

dimarts i dijous de 17’30 a 18’30h
Grup 3: Intermedi 4,5 i 6 anys
dilluns i dimecres de 18’30 a 19’30h
Grup 4: Avançat de 6 a 8 any
dimarts i dijous de 18’30 a 19’30h
Mínim 8 persones per grup
Es podran canviar i/o modificar aquests horaris segons el nivell i la quantitat de participants
Preu: 34,50
GIMNÀSTICA AQUÀTICA PER ADULTS
Dies: del 29 de juny al 31 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horaris: dilluns, dimecres de 9’10 a 10h

Preu: 28,50 €
Abonats/des al gimnàs del Pavelló d’Esports:
gratuït
GIMNÀSTICA AQUÀTICA PER A GENT
GRAN
Dies: del 29 de juny al 31 de juliol
Lloc: Piscines Municipals
Horaris: dilluns, dimecres i divendres de
10’10 a 11h
Preu: més de 60 anys empadronats, 17,78 €
Resta: 34,50 €
Abonats/des al gimnàs del Pavelló d’Esports:
gratuït
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Nous seients a les grades del Camp de Futbol
El Camp de Futbol Municipal del Parc Esportiu del Tenes ja ha renovat els seients de les grades, obsequi de l’empresa
lliçanenca Figueras Internatinal Seating. Es tracta de 339 seients: 216 al camp de futbol i 123 a la pista poliesportiva annexa.
Segons l’empresa Figueras, l’objectiu
d’aquesta actuació és ajudar al desenvolupament de l’esport local amb unes
condicions òptimes. D’aquesta manera, no només ha fabricat i subministrat gratuïtament els seients, sinó que,
a més, un col·laborador de l’empresa
ha donat assessorament tècnic a la Brigada Municipal d’Obres per fer-ne el
muntatge, amb la qual cosa l’Ajuntament també s’ha estalviat els diners del

cost del muntatge a càrrec d’una empresa externa. D’altra banda, també
s’ha facilitat un seguiment del muntatge, per tal que es fes correctament.
Amb aquesta actuació finalitza l’adequació de les grades del Camp de Futbol Municipal del Parc Esportiu del
Tenes, cosa que esdevé un pas més cap
a la millora de les instal·lacions esportives del municipi.

Torneig de la Mona de Botxes
COL·LOCACIÓ DELS SEIENTS A LES GRADES

El Torneig de la Mona de Botxes, organitzat per l’Ajuntament, va tenir lloc el passat
diumenge 5 d’abril, al Pinar de la Riera.
En primer lloc, es va realitzar un sorteig
per formar les tripletes participants, així
com per formalitzar els diferents grups de
competició. Es va jugar pel sistema de lliga
a una sola volta tots contra tots.
Entre participants i espectadors es va arribar a prop de les cent persones.

Els diferents equips que participen habitualment a la Lliga de Botxes de l’Ajuntament van participar en el torneig, ja que
aquest esport té molta afició en el nostre
poble.
Es van donar premis als sis primers classificats. L'alcalde, Ignasi Simón, i el regidor d'Esports, Juan Miguel Valderrama,
van ser els encarregats de lliurar els premis als guanyadors.

Els quatre guanyadors varen ser:
Del grup 1, la tripleta nº 4 formada per:
SERGIO CORDERO
CONTXITA MARTIN
PACO SEGURA

Del grup 3, la tripleta nº 2 formada per:
JUAN BENÍTEZ
VICENTE GÓMEZ
SEBASTIÀ SANZ

Del grup 2, la tripleta nº 2 formada per:
JAUME DOMENECH
QUIQUE SANCHO
MONTSERRAT PÉREZ

Del grup 4, la tripleta nº 1 formada per:
JUAN BLÁZQUEZ
CARMEN REYES
ANTONIO PASCUAL

TORNEIG DE LA MONA DE BOTXES 2009
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Augmenta el nombre d’abonats al Gimnàs
Els nous abonaments, descomptes i promocions del Gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports ha suposat un increment
considerable del nombre d’abonats/es.
L’Ajuntament aplica diferents tipus d’abonaments, descomptes i promocions
per tal que tots els lliçanencs i lliçanenques puguin continuar fent esport al
Gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports malgrat l’actual situació de crisi
econòmica.
La quota del Gimnàs és de 27 € mensuals, però es poden fer abonaments anticipats de 3, 6 i 9 mesos, amb els quals
la matrícula de 27 € pot esdevenir gratuïta, a més d’obtenir-se obsequis i invitacions personals. També hi ha des-

comptes del 25% al 50% en membres
de família nombrosa, 25% de descompte en membres d’una mateixa família, 50% de descompte per aturats i
50% de descompte per a la gent gran.
Amb aquestes mesures econòmiques,
l’increment d’abonats/des al Gimnàs
del Pavelló Municipal d’Esports ha estat
considerable i ha arribat als 444 usuaris.
La regidoria d’Esports espera que els
abonaments segueixin creixent i desitja
que tothom pugui fer alguna activitat
física a preus molt assequibles.

460
440
420
400
380
360
340
Gener

Febrer

Març

Abril

Festival de Cloenda
d’activitats esportives del
Pavelló Municipal d’Esports

L’Ajuntament fomenta els
valors esportius a alumnes
del CEIP Països Catalans

El Festival de Cloenda d’activitats de
l’Escola Esportiva Municipal i de les activitats esportives que s’imparteixen al
Gimnàs del Pavelló Municipal d’Esports
tindrà lloc el divendres 29 de maig, a les
19 h, al Pavelló Municipal d’Esports.
En aquest festival, els esportistes oferiran una exhibició de les activitats que
han realitzat durant aquesta temporada
esportiva: aeròbic, jazz, batuka, steps,
karate, dansa del ventre, chi kung, aikido, etc.

La Regidoria d’Esports va portar a
terme una activitat anomenada “Els
valor esportius” a les dues classes de
6è de Primària del CEIP Països Catalans. Aquesta activitat estava inclosa dins del Programa d’Activitats
Educatives (PAE) que l’Ajuntament
ofereix cada any als centres educatius.

L’activitat, que va tenir lloc el divendres 27 i el dilluns 30 de març, buscava
l’expressió lliure i el debat col·lectiu
per posar de manifest els valors que
trobem dins de l’esport, fent una comparativa amb la vida real i l’escolar.
El valors que es van treballar són: la diversió, l’esforç, la emoció, l’amistat, el
respecte i la igualtat.

ACTUACIÓ DE L'ANY PASSAT

ESFORÇ

DIVERSIÓ

ELS VALORS DE L’ESPORT

IGUALTAT

FESTIVAL DE L'ANY PASSAT

EMOCIÓ

RESPECTE

AMISTAT
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Ajuts escolars per al
curs 2009/2010
Durant els mesos de maig i juny es tramitaran les beques escolars de l’Ajuntament per al curs 2009/10. Els ajuts que
es poden demanar són els següents:
menjador escolar, material escolar, sortides escolars i escola bressol.
Per a la concessió d’aquests ajuts es tindran en compte les circumstàncies familiars d’acord amb els criteris i barems

de puntuació aprovats per la Junta de
Govern.
Aquelles famílies que tenien concedida qualsevol d’aquestes beques per al
curs 2008/09, cal que tornin a cursar
una nova sol·licitud per al proper curs.
La concessió dels ajuts es farà d’acord al
pressupost municipal.

TERMINIS DE SOL·LICITUD:
Dates
Del 18 de maig al 5 de juny
Horari:
matins: de dilluns a divendres,de 10 a 13 h
tardes: de dilluns i dimecres, de16 a 19 h

A partir del 4 de maig, es pot recollir
la relació de documentació necessària a l’OAC o al web municipal
www.llicamunt.cat.

Espai de reflexió
Els Serveis Socials d’Atenció Primària de Lliçà d’Amunt han
impulsat un projecte de prevenció educativa per tal d’atendre
les necessitats educatives dels alumnes amb més dificultats
per aprovar el curs, normalment fruit de la seva actitud, que
els perjudica a ells i al seu voltant. Es tracta de l’Espai de
reflexió.
L’objectiu de l’Espai de reflexió és dotar
de contingut una sèrie de mesures disciplinàries que s’apliquen a l’institut i
que queden recollides en el Reglament
de Règim Intern.
És sabut que la obligatorietat en l’educació arriba fins als 16 anys.Què fem
amb els joves de catorze a setze anys que
“passen” per l’ESO desmotivats i amb
poca voluntat i hàbits d’estudi? Què
fem amb les problemàtiques i incidències que es produeixen dins les parets
dels instituts?
El funcionament de l’Espai de reflexió
és el següent: quan l’alumne és amonestat per una o més incidències a l’institut, se’l fa assistir a dues sessions (els dimecres de 13.30 a 14.30 h) fora de

l’horari lectiu. L’assistència és obligatòria. Per altra banda, es dóna atenció individual als alumnes expulsats del centre durant dos o més dies lectius en el
local de Serveis Socials, sempre i quan
els pares i l’alumne hi estiguin d’acord.
És una mesura que s’ofereix de forma
voluntària.
És important que l’alumnat reflexioni
sobre les conductes pròpies, el seu futur, el què, el com i el per què de les coses. A través de dinàmiques participatives, com tècniques de teatralització
entre d’altres, es pretén motivar els joves a ser protagonistes de la seva educació i no mers observadors passius del
discurs de l’adult. S’intenta d’aquesta
manera que la seva implicació en les
sessions d’Espai de reflexió sigui activa.

L’Obra Social “La Caixa” dóna a l’Ajuntament
un programa d’atenció a la dependència
L’Obra Social “La Caixa” ha col·laborat amb la Regidoria de Gent gran i Benestar i Família de l’Ajuntament donant una guia, a
disposició dels habitants del municipi, anomenada “Un cuidador. Dues vides”. Aquesta guia consta d’un material que conté un
programa d’atenció a la dependència i suport al cuidador familiar.
“Un cuidador. Dues vides” consta de:
dues guies d’assessorament sobre tècniques per a la cura de la persona en situació de dependència, un DVD on
s’orienta per millorar les seves tasques
diàries, un servei d’atenció telefònica i
tallers de suport al cuidador familiar.
Els objectius del material són: desenvolupar accions de promoció de l’autonomia en les persones grans que es troben
en fase de dependència, prevenir el seu
deteriorament i donar suport a les fa-

mílies que tenen cura d’aquestes persones. Així doncs, el programa està principalment adreçat a la gent gran que,
malgrat que no són dependents, comencen a tenir dificultats per fer una
vida personal i social normalitzada.
També a les que tenen dependència inicial, ja sigui transitòria o progressiva.
Les persones interessades en aquest material, el poden anar a recollir al Casal
de la Gent gran o a Serveis Socials del
municipi.
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Arriba al municipi EXPO-VAL, una
exposició sobre els valors i el voluntariat
L’Ajuntament presentarà al
municipi aquest mes de
maig EXPO-VAL, una
exposició sobre el
voluntariat i els valors sobre
els quals es fonamenta
l’acció voluntària.
La inauguració de l’exposició sobre el voluntariat EXPO-VAL tindrà lloc el dilluns 4 de
maig al Casal de la Gent Gran. amb una
taula rodona i amb la participació de grups
solidaris de la comarca que explicaran la seva
experiència.

L’exposició s’exhibirà al Casal de la Gent
Gran del dilluns 4 al diumenge 17 de maig i
al Centre Cívic Palaudàries del dilluns 18 al
divendres 29 de maig.
L’objectiu d’aquesta mostra és fer una reflexió sobre els valors del voluntariat i un homenatge a persones que els han viscut de
manera destacada en algun moment de la
seva vida. Té com a altres propòsits difondre

l’esperit del voluntariat, conscienciar mitjançant l’educació i implicar en l’acció voluntària.
La mostra, per presentar aquests continguts,
es divideix en tres seccions consecutives: la
primera part s’engloba dins el nom de Valors,
on es presenten els valors que fan que una
persona sigui més solidària; la segona secció
s’anomena Vivències i es mostren persones

cèlebres que en el segle XX han viscut algun
d’aquests valors; finalment arribem a el Voluntariat, on ensenyen els valors sobre els
quals es constitueix el voluntariat.
L’exposició estarà oberta a tot el públic encara que si teniu previst venir en grups, així
com entitats, associacions, CEIPS i IES truqueu al telèfon 93 841 52 25 (M. Dolors Pujadas) per concretar dia i hora.

28 de maig: Dia de la Salut de les Dones
El 28 de maig se celebra el Dia de la Salut de les dones i
el Pla d’Igualtat ha previst realitzar un taller i una xerrada.
Per la seva condició biològica, les dones tenen necessitats diferenciades i específiques
entorn a la salut física i psicològica. Actualment, és tema de debat l’aplicació de la vacuna contra el virus del papiloma humà a
les nenes d’entre els 11 i els 14 anys, mesura adoptada per evitar el càncer d’úter.
La vacuna ha provocat reaccions adverses.
Això i l’elevat cost de la vacuna fa que si-

gui una mesura qüestionada per professionals de la sanitat i associacions i grups
de dones.
Per tal d’informar a les mares i als pares,
des del Pla d’Igualtat s’ha previst realitzar
una xerrada on intervindran una metgessa, Cristina Domingo, i Rita Gavarró,
periodista i professora de secundària.

Taller per millorar la salut emocional de
les dones
Per altra banda, el Pla d’Igualtat vol contribuir a facilitar eines per millorar la salut emocional de les dones mitjançant un taller on es
deixaran fluir angoixes i pors a través del joc
amb els colors. L’objectiu és conèixer-nos millor per a una millora de l’ autoestima personal i una major seguretat en una mateixa.

Aquest taller es portarà a terme els dilluns 11, 18 i 25 de maig i 1 i 8 de juny,
de 10 a 12 h, al Casal de la Gent Gran.
Us podeu apuntar personalment al Pla
d’Igualtat, a través de l’Espai Dona al
web municipal o telefònicament.
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Bona acollida de les activitats del
Dia Internacional de les Dones
Segons el Pla d’Igualtat, les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional de les Dones han tingut una bona acollida per
part de la població.
La col·laboració dels homes i les dones es va fer visible al concurs de fotografia I tu, què comparteixes?, però,
especialment, el Pla d’Igualtat vol
donar a conèixer l’èxit de participació i la bona predisposició dels homes que han assistit durant quatre
sessions al Taller d’habilitats domèstiques i gestió de la llar. Tots ells han
valorat positivament la iniciativa,
consideren que és una obligació
compartir tasques a la llar i han demanat continuar una segona edició

d’aquest taller per aprendre habilitats
culinàries.
Aquest taller, impartit per les treballadores familiars de l’Ajuntament, ha
comptat amb la participació de l’Associació Dones del Tenes, que ha estat una
ajuda important per engrescar els homes a perdre la por a agafar una agulla o
planxar una camisa. El Pla d’Igualtat
agraeix la seva col·laboració i implicació
per aconseguir una societat sense desigualtats pel fet de ser home o dona.

TALLER D'HABILITATS DOMÈSTIQUES I GESTIÓ DE LA LLAR

GRUP AUTODIDACTA DE
PUNTAIRES A CA L’ARTIGUES

PETANCA A
CA L’ARTIGUES

Un grup de dones aficionades a les puntes de coixí va començar a reunir-se des
de finals de l’any passat, cada dimarts, a partir de les 16.30 h, al bar cel Centre
Cívic de Ca l’Artigues, per compartir aquesta afició. Les que en saben més, ensenyen a les que comencen i, així, de forma autodidacta, van avançant en
aquest art. De tota manera, no descarten contactar amb alguna professora que
els n’ensenyi encara més. Si alguna persona està interessada a afegir-s’hi només cal que s’hi presenti.

El Club de Petanca La Serra de Ca l’Artigues inicia la temporada i fa una crida a
totes les persones aficionades a aquest
esport que estiguin interessades a jugar.

PROGRAMA

CULTURA

Diumenge 31 de maig

Arriba l’Aplec de Sant Baldiri

13.45h – Ermita de Sant Baldiri
ARROSSADA I CONCERT AMB
EL DUO-PALAU

Un any més, arriba la
celebració de l’Aplec de
Sant Baldiri, organitzat
per la Comissió de Sant
Baldiri amb el suport de
l’Ajuntament.

Dilluns 1 de juny
20.00h – Ermita de Sant Baldiri
MISSA I CANTADA DE SARDANES I
HAVANERES a càrrec del Cor Claverià
Venda de tiquets:
Preu 12 € i 6 € pels menors de 6 anys
Es vendran màxim fins els dia 6 de maig.
Places limitades.

La programació de l’Aplec d’enguany
compta amb una arrossada i un concert, a més de la celebració d’una
missa i una cantada de sardanes i havaneres a càrrec del Cor Claverià.
APLEC DE SANT BALDIRI

Es poden comprar a:
-Josep Cladellas (Can Graner)
-Núria Vilavendrell a Can Pastor
-Rosa Relats a Can Vilageliu
-Adelaida Gallardo al c. Baronia de
Montbui, 1 1º3ª
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Festa Intercultural
L’Ajuntament i l’entitat Lliçà Solidari organitzen, un any més, la Festa Intercultural. Enguany, aquesta festa es
desenvoluparà durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig.
Aquests dies hi haurà activitats de
sensibilització vers la solidaritat, que
esdevindran un espai de participació, de
relació i d’integració per als habitants del
municipi autòctons i els que provenen
d’altres països.
Hi haurà un Festival Infantil i una Xocolatada, a més del Sopar Multicultural “Tas-

tem el món”, a càrrec de cuiners i cuineres
autòctons i d’altres països que viuen a Lliçà
d’Amunt.
A més, es jugarà un partit de futbol solidari
amb equips formats per nouvinguts o estrangers i treballadors municipals no federats.
Una altra activitat serà la performance

“Llengües del món a Lliçà d’Amunt.” En
aquesta activitat els nouvinguts o estrangers
residents al municipi ens parlen sobre algun tema de la seva cultura o país de procedència i en la seva pròpia llengua. Es tracta

d’un espectacle que ens permet escoltar i
descobrir la gran diversitat lingüística i cultural existent a Lliçà d’Amunt a través de
cançons, contes, dites, músiques, informacions de ciutats o llocs del món, etc.

FESTA INTERCULTURAL
Dissabte 16 de maig
17.00h A la Plaça Catalunya
FESTIVAL INFANTIL I XOCOLATADA
21.00h A l’Ateneu l’Aliança
SOPAR MULTICULTURAL “TASTEM EL
MÓN” I ESPECTACLE
Sopar a càrrec de cuiners/es d’altres països que viuen al nostre poble i també d’autòctons. El preu de les entrades és de 15 €
i es podran adquirir anticipadament a l’Ajuntament i a l’Aliança abans del sopar.

Diumenge 17 de maig
10.00h Al Camp de Futbol Municipal
PARTIT DE FUTBOL SOLIDARI
Partit de futbol format per un equip de treballadors municipals i equips de persones

d’altres nacionalitats que resideixen a Lliçà
d’Amunt. Per participar en algun dels
equips només cal posar-se en contacte
amb l’Àrea de Cultura i Cooperació de l’Ajuntament, bé trucant al 93 841 52 25, bé
enviant un correu electrònic a cultura@llicamunt.cat.
18.30h A l’Ateneu l’Aliança
PERFORMANCE “LLENGÜES DEL MÓN A
LLIÇÀ D’AMUNT”
Performance de cançons, contes, dites, músiques, informacions de ciutats o llocs del
món, amb la participació de totes les persones que siguin originàries d’altres païssos i
que tinguin ganes d’ensenyar-nos algun element de la seva cultura. Per participar només cal posar-se en contacte amb l’Àrea de
Cultura i Cooperació de l’Ajuntament, bé trucant al 93 841 52 25, bé enviant un correu
electrònic a Altura@llicamunt.cat.

LLENGÜES DEL MÓN

Festa de Primavera d’Homenatge
a la Vellesa
La Festa de Primavera d’Homenatge a la Vellesa aplegarà, el
dissabte 23 de maig, totes les persones a partir de 70 anys
empadronades al municipi.
La Festa de Primavera d’Homenatge a
la Vellesa, que l’Ajuntament va recuperar l’any passat, pretén aplegar al voltant d’un berenar totes les persones a
partir de 70 anys i empadronades al
municipi. La festa s’organitza conjuntament amb la Comissió d’Homenatge
a la Vellesa.
La cita d’enguany tindrà lloc el dissabte
23 de maig, a partir de les 17 h, al Pavelló de l’IES Lliçà. L’activitat consistirà

en un espectacle i seguidament s’oferirà
un berenar.
Els convidats rebran una carta al seu domicili i, tal i com s’indica, hauran de trucar a
la Núria Vilavendrell per confirmar la seva
assistència a la festa. Si algú no rep la carta i
compleix la condició de tenir 70 anys i estar empadronat al municipi, pot posar-se
en contacte amb la Regidoria de Cultura a
través del telèfon 93 841 52 25, on també
poden donar més informació sobre l’acte.

FESTA D'HOMENATGE A LA VELLESA DE L'ANY PASSAT.
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Les regidories de Cultura i
Cooperació, presents a la xarxa
Les regidories de Cultura i Cooperació estan presents a la xarxa a través de la creació d’un blog
(http://llicamuntcultura.blogspot.com) i d’una pàgina del Facebook amb el nom de Llicamunt Cultura i Cooperació.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament pretén acostar-se més a la gent, obrint un espai
a Internet de relació, de difusió i d’opinió
sobre els temes que es donen al municipi de

Lliçà d’Amunt i que tenen relació amb el
món de la Cultura i la Cooperació.
L’Ajuntament convida tothom a fer-hi
una ullada i també a participar-hi, ja si-

gui deixant les opinions sobre els temes
que es publiquin, participant a les enquestes o bé fent arribar aquelles activitats que s’organitzin al municipi de

Lliçà d’Amunt, que tinguin relació amb
els temes de les regidories en qüestió i
que vulgueu que es publiquin en
aquests espais.

CULTURA

PROTECCIÓ CIVIL

El Racó del Conte celebra el
setè aniversari

Protecció Civil recull residus
d’espais naturals

El Racó del conte, que té lloc cada primer divendres de mes,
a les 17 h, a la Biblioteca de l’IES Lliçà, va celebrar el setè
aniversari.

Hi ha gent que amaga residus de tota
mena en racons o espais amagats o amb
capacitat per deixar objectes i passar desapercebuts del medi natural (rius, boscos,
torrents i altres àmbits territorials).

El Racó del Conte va celebrar el setè
aniversari el passat 3 d’abril, a la Biblioteca de l’IES Lliçà. Per celebrar
l’aniversari, el Racó del Conte de l’abril va comptar, com anys enrere,
amb un pallasso professional, Titu
Clown, que va explicar “Contes amb
màgia”. Amb motiu del 7è aniversari
del Racó del Conte, l’Ajuntament
també va convocar la quarta edició
del Concurs de dibuix del Ratolí, la
mascota d’aquesta activitat. El lliurament de premis va tenir lloc durant el
Racó del Conte d’abril. Es van donar
4 premis, un per P3, un per P4, un
per P5, un per 1r i un per 2n; tots

cinc premis eren llibres de lectura
adequats a cada franja d’edat. La celebració va finalitzar amb un berenar i
el repartiment d’un detall per a tots
els nens i nenes assistents.
El Racó del Conte consisteix en l’explicació de contes infantils a càrrec
d’alguna persona adulta. Està obert a
tots els nens i nenes del poble i les seves famílies. Mensualment, es fa arribar un full amb la informació del
Racó del Conte del mes a tots els nens
i nenes de P3 fins a 2n de totes les escoles del municipi, així com a les escoles bressol municipals.

Els membres de Protecció Civil de Lliçà
d’Amunt, són també membres de l’ADF,
Associació de Defensa Forestal. La seva
feina de prevenció per evitar els incendis forestals els fa recórrer els camins dels boscos
de Lliçà i són els primers que s’adonen dels
abocaments de residus en espais naturals.
Un cop a l’any però, destinen una jornada a
caminar pel riu Tenes, just davant del parc
del Pinar de la Riera, per recollir residus.
L’Ajuntament agraeix la feina dels voluntaris i fa una crida als ciutadans perquè siguin més cívics i col·laborin amb el medi
ambient fent la selecció dels residus i dipositant-los als llocs corresponents.
Les agrupacions de defensa forestal
(ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels
municipis del seu àmbit territorial i tenen
com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

7É ANIVERSARI DEL RACÓ DEL CONTE

Les agrupacions de defensa forestal es varen
regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat
pel Departament d'Agricultura Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara
bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics

grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.
Objectius i finalitats:
Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
Col·laboració activa en l'organització,
el control i l'execució de mesures dictades
o que es dictin per la Direcció General de
Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre
organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals
sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector
tingui un coneixement més gran.
Sensibilització sobre la població rural i
urbana en el territori de l'ADF.
Execució de plans de prevenció, creació
i manteniment d'infraestructura, xarxa
de camins i punts d'aigua.

NETEJA DE RESIDUS PEL RIU TENES
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Signatura entre l'Ajuntament i Sorli Discount
El supermercat formarà part de la nova zona comercial projectada a Ca l’Artigues que també tindrà mercat municipal i
locals comercials.
El passat 18 de març l’Ajuntament i representants dels supermercats Sorli Discount
van signar l’acord pel qual es concedeix a
aquesta cadena catalana l’explotació en règim de concessió del supermercat que hi
haurà a Ca l’Artigues per un període de 40
anys. Aquest tipus de règim concessionari
té per objecte que el municipi no perdi el
control de les activitats comercials encabides en el projecte ni la propietat del solar.
La nova zona comercial de Ca l’Artigues,
ubicada al carrer de Matarranya, tindrà un
superfície total de 2.300 m2, dels quals

800 estaran destinats al supermercat. La
resta de l’espai es repartirà entre el mercat
municipal, amb productes frescos i especialitzats, petits locals comercials, que gestionarà l’Empresa Municipal d’Obres
(EMO), destinats a joves emprenedors del
municipi, i una plaça que serà l’espai d’unió i conjunció d’aquesta nova zona.

Cursos per a treballadors de la construcció

La Targeta Professional de la Construcció acreditarà l’experiència en el
sector, la formació realitzada, així
com formació en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
que està estipulat en el Conveni

pra de proximitat i minimitzar així
els desplaçaments a d’altres zones comercials més llunyanes. En el projecte també s’ha contemplat la necessitat
d’habilitar
una
zona
d’aparcament per facilitar i millorar
l’accés als comerços.

D’acord amb el conveni signat, Sorli
Discount assumeix tota la inversió de
les obres que es preveu comencin abans
de l’estiu i anualment pagarà un cànon
per l’explotació comercial.

ZONA COMERCIAL

L’Ajuntament, amb la col·laboració d’Assessors Professionals Associats del Vallès,
organitza cursos de formació per a treballadors del sector de la construcció, independentment de quina sigui la seva categoria. Amb aquests cursos s’obté la
Targeta Professional de la Construcció.
Aquest document serà obligatori a partir
del 2011 per a tots els treballadors del
sector.

Amb la instal·lació d’aquest supermercat, es pretén que Sorli Discount
faci de locomotora comercial del
mercat municipal. Amb aquesta nova
oferta comercial, la zona gaudirà dels
serveis essencials i quotidians bàsics i
necessaris per poder realitzar la com-

Col·lectiu General del Sector de la
Construcció.
Aquests cursos, que imparteix la Fundación Laboral de la Construcción, són gratuïts. Es fan a la sala de reunions del primer pis del local de la Policia, els dilluns,
des del 20 d’abril fins al 25 de maig, amb
la possibilitat d’allargar les dates en funció
del nombre d’alumnes. Tenen una durada de 8 hores (de 9-13 h i de 15-19 h).
Per apuntar-vos als cursos o per a qualsevol altre aclariment contacteu amb Assessors Professionals Associats del Vallès
(C. Anselm Clavé, 58 baixos B o bé al telèfon 93 843 50 95).

SIGNATURA
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Presentació de la Guia i mapa excursionista
del Farell i el seu entorn
El regidor de Turisme, José Antonio Ferreiro, va estar present a l’acte de presentació de la Guia del Farell i el seu entorn.
Lliçà d’Amunt està implicat en l’edició d’aquest material.
Una seixantena de persones van assistir a
l’acte de presentació de la Guia del Farell
i el seu entorn que es va dur a terme el
passat dijous dia 2 d’abril a Caldes de
Montbui. L’acte va estar presidit per l’alcalde del municipi, Jordi Solé, el president del Consorci de Turisme, Jordi
Pousa, i el director de l’editorial Alpina,
Martí Nadal.
També hi van estar presents representants polítics dels altres municipis implicats en l’edició d’aquest material: la regidora de turisme de Bigues i Riells,
Carolina Valverde, el regidor de cultura i
festes de Santa Eulàlia de Ronçana, Jordi

Sala, el regidor de turisme de la Garriga,
Quim Fornés i el regidor de turisme de
Lliçà d’Amunt, José Antonio Ferreiro.
Durant l’acte, el coordinador del treball
de camp, Joan López, va explicar alguns
detalls tècnics de la realització del projecte.
Aquesta guia excursionista i turística, que ja
podeu trobar a les llibreries, recull deu itineraris de diferents dificultats per a poder fer amb
la família i amics així com informació complementària de cada municipi. Els itineraris
recorren diferents senders dels municipis de
l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de

Montbui, La Garriga, Lliçà d’Amunt i Santa
Eulàlia de Ronçana.
L’edició de la guia ha estat possible gràcies a
la col·laboració del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de
Montbui, La Garriga, Lliçà d’Amunt i
Santa Eulàlia de Ronçana, la Diputació de
Barcelona i l’editorial Alpina.
La zona del Farell està ubicada a la part
nord-oest de la comarca del Vallès Oriental.
Envoltada per planes i cims, la zona del Farell gaudeix d’un patrimoni històric i d’una
bellesa natural amb un encant especial.

Amb l’edició d’aquesta guia es pretén donar
a conèixer, i alhora fomentar el turisme,
mitjançant diferents rutes d’excursionisme.
Un dels eixos de treball del Consorci de Turisme del Vallès Oriental és la col·laboració
amb diferents empreses de la comarca per a
la creació de productes turístics. Un exemple d’aquesta interrelació el podem veure
amb l’editorial Alpina, puntera en l’edició i
divulgació de la cartografia excursionista i el
coneixement geogràfic. D’aquesta cooperació han sorgit varies guies d’excursionisme i
turisme de la nostra comarca, com per
exemple la del Mogent a la Calma i la de la
ruta dels 3 monts.

JOVENTUT

La regidoria de Joventut fa una sessió de presentació del nou Pla
El dimecres 1 d’abril la regidoria de Joventut de l’Ajuntament va fer una sessió per presentar el nou Pla Local de Joventut 2009-2011
a totes les persones que han estat implicades en el procés d’elaboració: el col·lectiu jove del municipi, l’equip de govern, l’oposició, els
tècnics i tècniques municipals i altres agents implicats en l’àmbit juvenil.
La sessió va mostrar d’una manera didàctica tots els passos que s’han seguit
en l’elaboració del pla, des del procés
d’anàlisi i diagnosi de la realitat juvenil
del municipi fins al posterior disseny

de les actuacions a portar a terme en
matèria de joventut durant els proper
3 anys.
A través d’una presentació audiovisual el regidor i la tècnica de Joventut de l’Ajunta-

ment van explicar els objectius genèrics que
es volen assolir en matèria de joventut i,
d’una manera més detallada, els programes
d’actuació que es portaran a terme en diferents àmbits com: la cohesió social, l’educa-

ció, el treball, l’habitatge, la salut, l’esport, la
cultura, l’oci i la participació.
El Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt
2009-2011 es pot consultar íntegrament al
web municipal: www.llicamunt.cat

MOBILITAT

10 anys de Transports de
Lliçà d’Amunt
La diada de Sant Jordi va ser el tret de sortida de la celebració dels 10 anys de Transports de Lliçà d’Amunt. Amb aquest motiu es va donar a conèixer el logotip dels 10
TLAnys, que acompanyarà totes les activitats i actes vinculats amb la commemoració del desè aniversari.

Durant el dia de Sant Jordi, es va obsequiar tots els usuaris del transport urbà
amb un punt de llibre i un exemplar dels
Tasta’m, pertanyent a la campanya “Llegir
ens fa + lliures”, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat i l’Autoritat del Transport Metropolità.

10 TLANYS SANT JORDI 09
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MEDI AMBIENT

Campanya d'identificació
d'animals de companyia
subvencionada
Per tercer i darrer any, l'Ajuntament fa una campanya
d'identificació d'animals de companyia subvencionada.
Aquest any, la campanya s'allargarà fins al 31 de
desembre.
L'Ajuntament ha arribat novament a un
acord amb els dos veterinaris amb consulta
oberta al municipi per tal de fer més assequible econòmicament la col·locació de microxips als animals. Així, mentre el cost habitual
és d'uns 45 euros per microxip, qui s'aculli a
la campanya d’identificació d’animals de
companyia engegada per l’Ajuntament només n’haurà de pagar 30. Aquesta campanya,
la darrera subvencionada, s’allargarà fins a finals d’any.
Per gaudir d'aquesta reducció de preu, en primer lloc cal anar a l'Oficina d'Atenció al Ciu-

Els propietaris d'animals de companyia (gossos, gats i fures) estan obligats a identificar-los
amb un microxip i a censar-los al registre municipal. Degut al gran nombre d'abandonaments d’animals i a la dificultat per trobar-ne
els propietaris, la nova ordenança reguladora
de la tinença d'animals preveu l'aplicació de
sancions a qui no tingui el seu animal identificat i censat. A Lliçà d'Amunt es van recollir
123 gossos dels carrers durant l'any 2008 i
només 38 van ser recuperats pels propietaris.

Lliçà celebra el Dia Mundial
sense Fum

Amb aquest motiu el proper 29 de maig
el CAP de Lliçà ha organitzat una taula
informativa sota el lema “Salut sense

Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest 2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, dels
quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la
recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest
motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

tadà (OAC) amb la cartilla sanitària de l'animal, per tal de rebre la informació necessària.

GOS CENSAT AL MUNICIPI

Un any més el nostre municipi s’uneix a
la celebració del Dia Mundial sense
Fum.

Adopta un animal!

fum”. Els objectius d’aquesta jornada
son l’avaluació de riscos pel fumador,
com deixar de fumar i el tractament per
ajudar a deixar de fumar. Aquesta taula
informativa començarà tindrà lloc de 8
h a 14 h i de 15 h a 20 h al CAP de Lliçà
d’Amunt.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del
Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també al
web del SPAM www.protectoramataro.org.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Nom: Bolo
Espècie: X Bobtail
Sexe: Mascle
Edat: 8 mesos
Gosset de mida gran,
juganer i divertit

Nom: RAY
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat: 4 anys i 1 mes
Gos de mida petita,
dòcil i afectuós.
Pesa 6 kg.

Nom: FIGA
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 7 anys
Gossa de mida petita,
juganera i divertida.
Pesa 7,5 kg.
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EDUCACIÓ

Preinscripcions a les escoles bressol i
per al Batxillerat
El període de
preinscripcions per al curs
escolar 2009-2010
d’Educació Infantil de
primer cicle (escoles
bressol) és del dimarts 5 al
dilluns 18 de maig. A
l’institut, per cursar
l’Educació Postobligatòria
(Batxillerat), les
preinscripcions són del
dilluns 11 al divendres 22
de maig.

Per realitzar el tràmit de preinscripció a
les escoles bressol municipals cal demanar dia i hora. Per això, s’ha de trucar al
centre de referència (el que correspongui segons la zona d’empadronament).
Àrees d’influència que determinen la
preinscripció a les escoles bressol
municipals:
- Zona del Nucli urbà: Escola Bressol
Municipal Nova Espurna
Comprèn els barris de Can Farell, Ca l’Artigues, Can Franquesa, Can Xicota, El Pinar, Les Oliveres, Nucli urbà, Pineda Feu,

Can Xicota, Santa Justa, Migdia, Marlès,
La Serra- Ballestà, La Cruïlla, El Pla i Can
Peret Manent.
- Zona de Palaudàries: Escola Bressol
Municipal Palaudàries
Inclou els barris de Can Costa, Ca l’Esteper, Pineda del Vallès, Can Lledó, Can

DADES
Escola Bressol Municipal Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54

Alumnes lliçanecs opten a un premi de
narrativa en català a nivell de Catalunya
Durant la segona quinzena de maig tindrà lloc el lliurament de premis del Tercer Premi
Sambori Òmnium Catalunya 2009, on participen tres alumnes del CEIP Països Catalans. Es
tracta d’un premi de narrativa en català.
Tres alumnes del CEIP Països Catalans
optaran al Premi Sambori Òmnium
Catalunya després d’haver guanyat el
Premi Sambori Òmnium Demarcació
en la categoria de Cicle Inicial de Primària (1r i 2n). Es tracta de Nil Mataró
Llobet amb “Hot weel”, Aina Relats
Molins amb “La fadeta màgica” i Nil
Sances Parramón amb “El rei dinosaure”.
El Tercer Premi Sambori Òmnium
2009, convocat per Òmnium Cultural, és un premi escolar de narrativa
en català destinat a promoure l’ús literari del català a les escoles i instituts
(públics, concertats i privats) del

Principat, la Franja i la Catalunya del
Nord.
El Premi Sambori Òmnium Catalunya
atorga 3 premis per cada categoria, que
seran guardonats amb una menció honorífica i material escolar.
En primer lloc, els treballs escollits a
cada centre passen a concursar a nivell
de la demarcació que els correspongui.
Aquest premi divideix el territori de
Catalunya en 10 demarcacions: Girona-Catalunya del Nord, Serralada Litoral, Alt Ter, Catalunya Central, Vallès
Occidental, Penedès-Baix Llobregat,

Roure, Can Rovira, Can Salgot, Mas Bo,
Palaudalba i Palaudàries.

Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre,
Terres de Ponent, Pirineus i BarcelonaHospitalet de Llobregat.

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.

El CEIP Països Catalans va presentar
treballs al Premi Sambori Òmnium
Demarcació a les categories de Cicle
Inicial de Primària (1r i 2n), Cicle
Mitjà de Primària (3r i 4t) i Cicle Superior de Primària (5è i 6è). El CEIP Miquel Martí i Pol va presentar treballs a
la categoria Cicle Superior de Primària
(5è i 6è).
Seguidament, cada demarcació escull 3
treballs de cada categoria per presentar
a nivell de Catalunya.

Erika
nascuda el 10 de Març
de 2009
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OPINIÓ
Grups Municipals

En referència a la querella presentada
per l’equip de govern contra l’ex- alcalde Joaquin Ferriol, altres regidors i
l’ex- gerent de l’Empresa Municipal
d’Obres, des del PSC volem deixar
molt clar que som de la opinió de què
ningú es culpable fins que no es demostra el contrari, així de clar. Dins l’Estat
de Dret, el principi de presumpció
d’innocència és el que tots hem o hauríem de tenir més clar i hauríem de saber defensar-ho i respectar-ho.
La societat, el ciutadà, no pot sentenciar a cap persona pel simple fet que
hagi estat demanda per uns presumptes
delictes. Ha de ser la Justícia i només la
Justícia, amb total independència i
sense interferències de cap tipus, qui ha
de dirimir responsabilitats.
En quant a l’esmentada querella, des
del PSC volem, primer de tot, demanar
respecte per a totes i cadascuna d’aquestes persones, mentre no hi hagi resolució judicial, perquè són, quasi tots, polítics en actiu a l’oposició, cadascun
d’ells te el seu treball i sobretot família.
Entenem que la manera més clara d’aclarir uns fets que considerem presumptament greus, ha de ser a través de
la Justícia, perquè és aquí, en els tribunals, on les persones denunciades estan
emparades i tenen tots els drets per poder-se defensar dels presumptes fets imputats.
Després d’una exhaustiva recopilació
d’informació, contrastada amb auditories, i anàlisi de la mateixa, es va prendre la decisió conjunta, de tots els
membres de l’equip de govern, de tirar
endavant la demanda, perquè detectar
unes presumptes il·legalitats i no denunciar-les et converteix en encobridor
i això també és delicte.
Entenem que qualsevol altra fórmula
de denúncia és difamar, i això són males praxis, perquè evidentment no permet que hom pugui defensar-se com
caldria.

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 nostre poble té actualment una organització de barris. Cada un d’ells ve
d’una implantació inicial com a urbanització de segona residència. Tots sabem
que de bon principi cada una d’aquestes
urbanitzacions tenien deficiències greus
en els seus equipaments i les seves xarxes
de serveis. Algunes d’elles encara s’arrosseguen.
Si fem memòria en els seus orígens el
moviment reivindicatiu anava per urbanitzacions i les seves associacions de
veïns. Eren agrupacions que gestionaven l’emprenyada estrictament veïnal
per l’estat lamentable de les infraestructures.
Així doncs, si la dispersió urbana, en
general, no és un bon model per a la
cohesió social d’un municipi, a Lliçà
d’Amunt, probablement, s’hi ha d’afegir una història del moviment associatiu que tampoc hi ajuda gaire. Ha estat
normal que tothom hagi escombrat
cap a casa i content tu, content tothom.
A Lliçà no hem tingut un centre històric potent que fes de punt de trobada
del conjunt de la població. El nostre
patrimoni arquitectònic també és dispers: són masies. Mai hem gaudit d’un
centre urbá de trobada on sigui possible trepitjar el passat. És més, el centre
era al·ludit com a lloc en el que sí que
l’Ajuntament s’hi gastava els diners. I
no era veritat. El fet és que encara no
en tenim. No cal dir que tot plegat feia
encara més viu el sentiment d’urbanització i no de poble.
Així les coses, quan diem que des de cultura volem fer poble és que volem potenciar la celebració conjunta d’activitats o de festes arrelades en la nostra
tradició. Quan fem reconeixement de
l’activitat de les diverses entitats culturals, esportives i lúdiques del nostre poble, és fer evident la seva labor de cohesió en convocatòries d’interès per sobre
de la barrera dels barris. És en activitats
en que es generin complicitats, voluntats conjuntes, emocions i descobertes
sobre fets, històries, paisatges, patrimoni
i altres sentiments molt lligats al coneixement de la vida del nostre territori i
del present i de les propostes de futur on
podem trobar el sentit de poble.
Al debat del municipi, algú va notar
que gaire bé no s’havia parlat de cultura
i pensem que tenia raó. Pot ser cal que
tots plegats i girem una mica l’atenció.
Probablement descobriríem que, malgrat tot, no estem tant distants de res.

En els propers dies inauguraren les obres
finalitzades de infraestructures de El Pla i
Ca l`Oliveres. Aquests projectes es van
aprovar en la anterior legislatura, quan
governava ERC+ICV-EUA, i les obres es
van començar dos mesos abans de les de
les darreres eleccions municipals apressa i
corre’ns.
Els projectes tenien tantes deficiències
que quan vam entrar a governar vam optar per resoldre-les, redactant un nou
projecte i tornant a licitar les obres.
Les deficiències Ca l’Oliveres queden reflexades quan es comprova que s’han de
realitzar moltes feines no contemplades
al projecte executiu, com la retirada de
serveis existents, la necessitat d’anar a
buscar la xarxa existent per alimentar el
nou sector, construint un nou ramal de
més de 100 ml. al llarg del carrer Països
Catalans, o l’adequació de la nova xarxa
en les façanes afectades per la conversió.
Altres modificacions que s’han hagut de
contemplar són: en la xarxa d’enllumenat projectada, per tal de garantir el correcte i òptim funcionament del nou sistema d’enllumenat; modificació en la
instal·lació de la xarxa d´aigua potable;
increment en el volum d’amidaments;
modificació de tram de xarxa Telefònica;
modificació de la xarxa de reg existent.
Cal comentar dos fets importants: la no
previsió de la pavimentació per als trams
de vorera en el carrer Anselm Clavé; o el
fet que tipologia dels semàfors contemplats en l´anterior projecte no concordava amb la que actualment s’instal·len
al Municipi.
Les deficiències del Pla queden patents
en les següents informacions. Un cop facilitades les dades necessàries per a dur a
terme la totalitat dels treballs per a la instal·lació de la nova xarxa elèctrica (subministrades per la Companyia Fecsa –
Endesa) es comprova que s’han de realitzar noves feines no contemplades al projecte executiu; la modificació en la xarxa
d’enllumenat i en la instal·lació de xarxa
d’aigua potable (Sorea); modificació de
la instal·lació de la xarxa de Telefònica;
connexions a la xarxa de clavegueram per
la correcta finalització de les obres; s’ha
hagut de construir un nou sobreixidor de
la xarxa no previst inicialment; modificacions de les zones enjardinades no previstes; increments en els amidaments finals
de les obres, deguts a la incorrecció de
determinades partides del projecte original... etc.
Tot això a suposat un increment del pressupost d´ execució molt superior al 20 %
que preveu la llei i que ha derivat en la
necessària redacció d´un Tex Refós del
projecte de Urbanització que conté tots
aquests aspectes i que plasma les noves
partides i l’augment pressupostari derivat
de totes aquestes mancances.

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

En aquests moments Lliçà es prepara
per començar a construir 96 habitatges protegits, entre Ca l’Artigues i
Can Salgot. Aquests pisos no es construeixen al centre urbà, sinó que se situen a la Serra, per tal de reforçar una
centralitat de serveis als barris, a Ca
l’Artigues.
Són pisos pensats per donar servei als
joves d’aquests barris, que han de fer
possible que aquests joves no hagin de
buscar pis en d’altres pobles quan
s’independitzin.
Els tècnics que actualment estan elaborant el Pla municipal d’habitatge i
el nou pla urbanístic del municipi, el
POUM, han arribat a la conclusió
que cal fer habitatge plurifamiliar als
barris per reforçar els subcentres urbans, que són les centralitats que Esquerra va posar en marxa. Quan els
professionals planifiquen, acaben
arribant a les conclusions que el passat mandat els grups que ara governen
tant varen criticar. El temps ens dóna
la raó.
Aquesta ambiciosa política d’habitatge es pot fer perquè vàrem ser valents i vàrem comprar els solars quan
érem al govern. Una compra per la
qual els que governen ens han posat
una querella criminal, que així agraeixen les coses.
Perquè, per a qui no ho recordi, CiU i
PP varen liderar l’oposició als habitatges protegits a Ca l'Artigues i la gent
que ara hi ha al PSC va defenestrar els
seus regidors per aquest afer. Aquella
dura campanya contra els pisos va
arribar a afirmar que a Ca l'Artigues
no hi volien serveis, que “los pisos en
el pueblo” i que l’habitatge protegit
ompliria el barri de gitanos, moros i
drogoaddictes.
Avui, els que no volien serveis porten
els nens a l’escola del barri i demanen
que s’hi instal·lin comerços i dispensaris, i els que s’oposaven als pisos corren a empadronar-se a casa d’algun
parent a veure si els en toca un.
Al web municipal es vanten de fer l’operació d’habitatge social més important del Vallès. També haurien de dir
que, gràcies a ells, va estar a punt de
no fer-se. I potser recordar que ha estat possible perquè nosaltres vàrem
aguantar la seva bruta campanya, vàrem comprar els terrenys i ho va posar
en marxa.

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.

POUM: un proceso participativo
En estos últimos meses estamos participando en algo tan importante como
es el Plan de Ordenación Urbanística
Municipal (POUM), con el que definimos urbanísticamente qué municipio queremos, y por tanto nos jugamos el futuro de Lliçà d’Amunt. La
participación ciudadana está siendo
muy escasa, y desde ICV-EUiA creemos que la participación e implicación
de todas las entidades, que en nuestro
municipio son muchas, así como la de
personas particulares, es vital para que
este proceso llegue a buen puerto. Determinar qué municipio queremos
para el futuro plantea tantas incógnitas
que resulta escabroso pensar que un
grupo de personas tan reducido estemos definiéndolo.
Por otro lado pensamos que la información que se nos ha facilitado tanto a
las personas como a los grupos políticos que hemos participado, en este
caso de la oposición, es muy escasa.
Creemos que la planificación y definición de espacios de equipamientos públicos, espacios de posibles crecimientos urbanísticos, infraestructuras que
nos afectan como el cuarto cinturón o
Ronda Vallès o el Eix del Tenes, etc.,
merecen destinar el tiempo que sea necesario. Aún así, si no podéis dedicarle
ese tiempo o estar tan presentes tanto
como os gustaría, presentad vuestras
sugerencias directamente por escrito
en el Ayuntamiento; es primordial que
todas las ideas y opiniones estén recogidas en el proceso participativo.
Debemos reflexionar sobre diferentes
asuntos: un planteamiento equivocado
puede afectar negativamente a la calidad de vida que hoy tenemos, cuestiones como un crecimiento urbanístico
desaforado, más tránsito, o la falta de
buenos servicios como agua, alcantarillado, u otros muchos, que a priori se
idearán con el concepto de pagar algo
menos entre todos, pero que los perjuicios que sufriremos no nos compensará. Todo esto nos tiene que hacer
pensar a todos y a todas en participar
de una u otra manera, pero participar.
De ICV–EUiA os animamos a que lo
hagáis: contribuid con vuestra opinión
y vuestras ideas, que pueden hacer de
Lliçà d’Amunt un mejor lugar donde
vivir, un pueblo para vivir mejor.
Lliçà d’Amunt se merece más.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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CRÒNICA DEL PLE
Ple Ordinari del
26 de març de 2009
El Ple Ordinari celebrat el passat 26 de març va començar amb un minut de silenci en homenatge i record a l’Agustí Pagespetit, Interventor Municipal, que
va morir el passat 18 de març.
Després d’això es va procedir a la celebració del ple.
1.Aprovació de les actes anteriors.
Es va fer una esmena en el nom d’un regidor
d’ERC que estava mal escrit.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos
del 15 de gener al 11 de març.

3. Adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio.
El regidor de Medi ambient, Pere Grau, va explicar
que a partir del proper mes de gener entrarà en vigor l’adhesió a aquest conveni, que representa una
millora econòmica del 5% respecte de l’anterior
conveni i que a més es tindrà en compte distàncies
superiors a 50 quilòmetres. Aquesta adhesió és per
un període de 5 anys administratius. Aquesta adhesió optimitza l’aprofitament dels envasos de vidre.
UNANIMITAT

inspeccions per part dels tècnics de medi ambient
per assegurar que es compleixen els consells de l’ordenança per evitar la propagació del mosquit.
PSC, CiU i PP: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
ICV- EUiA: A FAVOR

7. Modificació de l’Ordenança reguladora de la
taxa d’expedició de documents administratius.
Aquesta modificació suposa afegir un punt onze a
l’article setè per poder cobrar la taxa quan es fan les
prescripcions d’obres.
Joaquim Ferriol d’ERC va suggerir que el preu d’aquesta taxa es calculi amb la mateixa base que la
resta de taxes relacionades amb obres, seguint els
barems del Col·legi d’Arquitectes. L’alcalde va acceptar el suggeriment per incorporar-lo a la modificació de l’ordenança.
UNANIMITAT

8. Modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Segons va comentar la regidora de Recursos humans, Neus Rius, es tracta de subsanar un error en
la denominació d’un lloc de treball, on diu Auxiliar
Tècnic/a de Cultura, ha de dir Tècnic/a Auxiliar
de Cultura i Cooperació.
UNANIMITAT

4. Aprovació del Nomenclàtor dels Parcs Municipals
Aquest punt es va deixar sobre la taula.

5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de
la tinença d’animals de companyia
El regidor de Medi ambient, Pere Grau, va explicar
que aquesta ordenança segueix el model de la Diputació de Barcelona adaptat a les condicions de
Lliçà d’Amunt. La novetat d’aquesta ordenança és
que queda contemplat un règim sancionador per
tal de fomentar la tinença responsable d’animals i
evitar els abandonaments. També s’actualitzen aspectes legals relacionats amb la protecció i els drets
dels animals. Grau va destacar que els abandonaments d’animals al municipi suposen un cost anual
per l’Ajuntament de 70.000 euros.
UNANIMITAT

6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal per
a la prevenció i control dels mosquits.
En aquest punt el regidor de Salut pública, José
Antonio Ferreiro, va recordar que al 2004 es va detectar la presència d’aquest mosquit per primer cop
a Catalunya, i que va ser l’estiu de 2008 quan es va
detectar a Lliçà d’Amunt. Aquesta ordenança, segons Ferreiro, pretén oferir els consells i l’orientació necessària a la ciutadania per evitar la propagació d’aquest tipus de mosquit al municipi. Aquesta
ordenança també sancionarà a aquelles persones
que desatenguin els consells municipals sobre l’acumulació de basses d’aigua o d’altres situacions
que facilitin la propagació i reproducció d’aquest
insecte.
El portaveu d’ERC, Joaquim Ferriol, va qüestionar
què canviava el fet de tenir una ordenança sobre
aquest tema o no tenir-la i quines implicacions tindria aquesta nova norma.
Ferreiro va contestar que sense una ordenança com
aquesta les autoritats locals no poden actuar sobre
particulars i evitar situacions de risc que es poden
produir, sobretot en parcel·les on s’acumulin bassals d’aigua. Amb aquesta ordenança es podran fer

9. Aprovació provisional del Pla parcial del sector
discontinu Can Montcau-Can Malé.
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va explicar que
aquesta aprovació provisional és un pas més dins de
la gestió urbanística del tema de Can Montcau.
Durant el període d’exposició pública s’han presentat al·legacions que s’han estimat parcialment i
que fan referència a tres temes:
-La reserva d’espais per equipaments: Segons la llei
la reserva d’espai ha de ser d’un 5% del total de la
superfície de l’àmbit (Can Montcau i Can Malé) i
la reserva que s’ha fet és inferior.
Pere Grau va aclarir que aquest tema s’havia consultat i que l’informe urbanístic ratifica aquest fet,
aproximadament un 40% s’ha de destinar a zona
verda i més del 3,25% a equipaments.
-La superfície de l’àmbit del Pla General no coincideix amb la del Pla Parcial. Segons el regidor això
es deu a que quan es fa el Pla General la superfície
és aproximada, defineix un límit que no és precís
amb la definició estricta de la propietat. El Pla General admet un 5% d’error en aquest aspecte.
-Per acabar, Biokit va presentar una al·legació per
fer més coherent el document de treball i s’ha treballat conjuntament amb Mango i l’Ajuntament:
la seva petició era incorporar les bases de la reparcel·lació signades per l’Ajuntament, Mango i Biokit, en un document que aprovarà definitivament
la Generalitat de Catalunya.
Joaquim Ferriol va manifestar que les bases de reparcel·lació s’haurien d’haver tramitat correctament i que l’aprovació provisional hauria de contenir tots els documents relacionats amb el tema.
Segons el regidor d’ERC si aquestes bases formen
part del procés s’han d’aprovar en un text refós en
una sessió del ple. El regidor d’ERC també va assenyalar que aquestes bases no eren públiques i que
ells no han tingut accés al document. Pere Grau va
remarcar des del punt de vista de la gestió urbanística es pot tramitar l’aprovació del Pla Parcial i paral·lelament l’aprovació de les bases i després incorporar-ho al document.
Ferriol es va mostrar descontent perquè dues de les
al·legacions tècniques fetes sobre el procés no ha-

vien estat estimades.
En primer lloc la no aprovació definitiva de la última modificació de Can Montcau , i en segon lloc
també va retreure que no s’havia complert amb la
normativa de publicar telemàticament l’expedient.
Sobre aquest tema Pere Grau va contestar que segons l’informe jurídic aquest fet no havia creat indefensió informativa.

ICV- EUiA: EN CONTRA

PSC, CiU i PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
ICV- EUiA: EN CONTRA

UNANIMITAT

10. Acord de publicar i sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va explicar que
l’Avanç del Pla forma part dels actes preparatoris
per a la redacció del POUM. L’Avanç que es presenta pretén estimular i analitzar diferents opcions
i escenaris. Es tracta d’un guió de propostes i el que
es pretén es que a partir d’això tothom pugui dir la
seva. Grau va dir que en aquest documentes fan
propostes sobre tres grans àmbits: Mobilitat, habitatge i la consideració de l’espai lliure. Aquests
també va anunciar Grau que serien els eixos de la
jornada celebrada el passat 4 d’abril, on els assistents van poder exposar les seves propostes. El regidor va anunciar que començava el període d’exposició pública de l’Avanç del Pla on es recollirien tots
els suggeriments que gent pugui tenir. Grau va dir
que proposava que el termini d’exposició pública
fos de 60 dies, en lloc dels 30 establerts, i que s’organitzessin reunions mensuals amb tots els partits
polítics del municipi per fer un seguiment del procés.
El portaveu d’ERC va felicitar al regidor d’Urbanisme per que, va dir, l’havia sorprès gratament amb
l’ampliació del termini d’exposició pública i la proposta de reunions mensuals de tots els grups polítics.
Tot i així, va voler remarcar que el document conté
errors que no haurien de ser-hi perquè són errors anacrònics que ja estaven en el planejament urbanístic
anterior.
Pere Grau va dir que possiblement hi hagin errors
però que l’objectiu és veure estratègies per aconseguir objectius que s’han de definir. Aquest document fa una definició de gra gros, no anem al gra
petit. I si en el gra petit hi ha errors cal esmenar-los
però per la funció que ha de fer l’Avanç del Pla això
no és fonamental.
El regidor d’ICV-EUiA, Francisco León, va proposar que a la jornada del dia 4 fos l’equip redactor de
l’Avanç del Pla els que expliquessin tot el document i que després es celebrés un altra jornada de
discussió i debat sobre el POUM, però un cop havent escoltat a l’equip redactor i tenint més clar tots
els detalls del document,
Pere Grau va explicar que aquestes explicacions sobre el document ja s’havien fet als dos centres cívics
municipals i al casal de la gent gran, moment en
que es van resumir els punts fonamentals de l’Avanç del Pla. De totes maneres, Grau no va descartar l’organització d’una segona jornada en funció
de com anés la del dia 4 d’abril.
UNANIMITAT

11. Aprovació de la contractació de crèdits per
promoció d’habitatges protegits.
Joaquim Ferriol va dir que el seu grup no podia votar a favor perquè es podria entendre que hi ha temes relacionats amb la moció que van presentar al
mateix ple referent a la querella que se’ls ha interposat.
PSC, CiU i PP: A FAVOR
ERC: EN CONTRA

12.Declaració parcel·la sobrera camí antic a l’alçada de Can Padrós.
L’alcalde va explicar que es tracta d’una parcel·la de
263 m2 de Can Padròs i que és salvable segons els
informes de la Diputació.

13. Afers Urgents
Com afer urgent es va tractar l’adjudicació de les
obres del Camí de la Serra a Ferrovial Agroman.
Aquestes obres han estat subvencionades pels fons
FEIL i s’han d’executar i finalitzar en el termini
d’aquest any. S’han presentat 10 empreses i per
preu i altres criteris l’escollida ha estat Ferrovial
Agroman.
PSC, CiU i PP: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
ICV- EUiA: ABSTENCIÓ

14. Mocions
ERC va presentar una moció relacionada amb la
querella presentada per l’Ajuntament contra l’exalcalde i altres membre de l’anterior equip de govern.
Joaquim Ferriol va mostrar el seu disgust per haverse assabentat de la querella pels mitjans de comunicació i va voler remarcar que les discrepàncies polítiques s’haurien de resoldre exclusivament per
mitjà del debat, el consens i la discussió que formen part de la política municipal. Ferriol, en el
text de la moció especificava que portar aquest debat polític al terreny judicial no permetrà que
aquest debat sigui serè.
La proposta de resolució presentada pel grup d’ERC
demanava que es retirés la querella i les acusacions i que
es demanés públicament disculpes als regidors i les persones citades a la querella. Com a darrer requeriment,
ERC demanava la votació nominal apel·lant a l’article
120 del capítol 2 del Reglament Orgànic Municipal
(ROM).
Pel que fa al requeriment de la votació nominal va ser
rebutjat pel vot en contra de l’actual equip de govern
(PSC, PP i CiU).
L’alcalde com a portaveu del PSC va llegir un escrit
el que demanava respecte cap a les persones citades
a la querella, i destaca la presumpció d’innocència
de tots ells fins que la justícia no es pronuncií.
El portaveu de CiU, Pere Grau, va recolzar les paraules de l’alcalde i va afegir, que davant de situacions irregulars cal denunciar per no convertir-se
en encobridor,però que l’actual situació no impedeix que es pugui produir el debat polític. Grau va
destacar que no havia estat una decisió senzilla.
Per la seva part, José Antonio Ferreiro, en nom del
PP va declara que la querella havia estat una iniciativa conjunta dels tres partits que formen l’equip
de govern i que no enteni la petició del vot nominal per part d’ERC.
Per últim, Francisco León, regidor d’ICV-EUiA, va
mostrar la seva decepció a nivell personal per com
s’havia tractat la querella i la publicitat que s’havia
donat sense que els propis afectats coneguessin l’existència de la denúncia.

PSC, CiU i PP: EN CONTRA
ERC: A FAVOR
ICV- EUiA: A FAVOR

15. Preguntes
El grup d’ERC va retirar les preguntes.
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NOTÍCIES DEL POBLE

Segadors dn’Aps, al campionat europeu
de First Lego League
L’equip lliçanenc Segadors dn'Aps participarà a la First Lego League Open Europen Challenge Maig 2009 Copenhagen. En
aquesta ocasió, el repte tracta del canvi climàtic.
El fet d’haver obtingut el trofeu al millor robot de First Lego League a nivell
estatal permet a l’equip lliçanenc Segadors dn’Aps de participar en el campionat europeu que tindrà lloc a Copenhagen (Dinamarca) de l’1 al 3 de
maig, on hi haurà uns 64 equips, seleccionats entre un total de més de
10.000, provinents de més de 32 països d’Europa i de la resta del món.
La First Lego League és una competició que fomenta l’interès per la robòtica, a partir de l’ús d’algunes peces
Lego, entre escolars de 9 a 16 anys,
dins d’un ambient interactiu i esportiu.
En aquesta ocasió, el repte tracta del
canvi climàtic. La tasca consisteix en la
construcció d’un robot, la resolució de
problemes i la preparació d’un treball
d’investigació científica relacionats
amb la millora del canvi climàtic.
Els components de l’equip Segadors
dn’Aps són Jordi Figols, Oriol Torrillas, Jordi Soley, Arnau Torrilas, Albert

Gascon, entrenats per Xavier Figols de
primer entrenador i Oscar Elvira de segon entrenador.
L’any 2008, un grup de nens de 13 a
16 anys i un entrenador, de Lliçà d’Amunt, es van ajuntar per formar un
grup de treball i poder presentar-se al
repte científic internacional First Lego
League, que promou l’interès dels nens
per la ciència i la tecnologia. Des del
setembre fins al desembre, l’equip es
va reunir periòdicament per preparar
el projecte científic i tècnic i alhora
preparar el robot per realitzar les diferents proves que s’encomanaven a tots
els equips participants.
El grup lliçanenc, anomenat Segadors
dn’Aps, es va classificar per a la final en
una de les sis semifinals, celebrada el
desembre del 2008, i això els va permetre anar a la gran final estatal on varen obtenir el trofeu del millor robot
del torneig. La final de la First Lego
League de l’estat espanyol va tenir lloc
el passat 1 de febrer al Cosmocaixa de
Barcelona i el centre d’interès d’aquest

esdeveniment en aquesta edició era el
canvi climàtic.
Segons l’entrenador, va ser un esdeveniment molt emocionant i molt positiu pels nens i engrescador de cara a
l’experimentació i l’aprenentatge de

tecnologies diverses. I, ara, la il·lusió
de tots els components és la assistència a aquest esdeveniment europeu i
poder seguir demostrant el seu entusiasme i ganes de jugar amb la ciència
i la tecnologia, creant bases de coneixement.

EL GRUP COMPETINT

Concert solidari
Lliçà Peruanitos ha organitzat un concert solidari per recollir diners per ajudar als nens i nenes del Perú. El concert tindrà lloc el diumenge 10 de
maig, a les 19 h, a l’Ateneu l’Aliança.
Anirà a càrrec del grup musical “La
Pegatina”, format per un grup de joves
solidaris que canten rumbes. També hi
haurà una exposició fotogràfica sobre
els treballs d’aquesta organització solidària de Lliçà d’Amunt. El preu de les
entrades és de 5 euros (4 euros per als
socis) i els punts de venda: bar L’Aliança, bar La Font, bar Peris, bar
C.I.A., Els Galliners, Disk K-7 i l’Ajuntament.

CARTELL DEL GRUP

MENJADOR
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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 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12.
És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Estiu + Diversió
= Casal i Campaments
Ei família, ja tornem a ser aquí! Com cada any al mes de juliol arriba el Casal d’estiu
que des del Grup l’Esplai de Lliçà d’Amunt preparem en col·laboració amb
l’Ajuntament i també els Campaments.
Llegiu amb atenció que aquest any hi
ha novetats importants!
ESTIU 2009
COM?
El CASAL començarà el dijous 25 de
juny i finalitzarà el 31 de juliol i podreu
triar entre casal de tot el dia (9h a 17h)
o el casal de matins (9 a 13h). Podeu fer
la inscripció per 3, 4 o 5 setmanes, segons les vostres necessitats. El farem als
CEIP Països Catalans i Rosa Oriol. El
casal és obert a nens i nenes de P3 fins a
2n d’ESO.
QUÈ?
Hi trobareu jornades plenes d’activitats
per viure l’estiu d’una manera dinàmica
i divertida! Farem una hora de piscina
diària, quatre sortides, tallers, gimcanes,
jocs, esports, la festa de comiat del casal,
pels més grans també dedicarem estones
de deures... i moltes coses més! Tot això
ho adaptem a les diferents edats amb les
que treballem, ja que el que més important és que els infants aprenguin, juguin, es relacionin entre ells i sobretot
que es diverteixin i gaudeixin de l’estiu
al casal!
A MÉS...
A part del casal, també oferim els serveis
de MENJADOR (13 a 15h) i d’ACOLLIDA MATINAL (7.30 a 9h). I si necessiteu algú per estar amb els nens fora
d’hores de casal us posem en contacte
amb monitors i monitores del casal o de
l’Esplai que fan CANGURS.
ACAMPEM!
La darrera setmana de casal (del dissabte
25 de juliol a l’1 d’agost) els monitors i
monitores de l’Esplai marxem de CAMPAMENTS. Podeu triar entre quedar-vos
a Lliçà d’Amunt fent cinc dies més de casal
o passar set dies a la muntanya, envoltats
de natura i gaudint al màxim de les activi-

tats que l’Esplai prepara. Als campaments
hi poden venir infants a partir de 2n de
primària. La reunió informativa serà el 10
de juliol a les 20h al local de l’Esplai.
INSCRIPCIONS
COM?
Les INSCRIPCIONS les podeu fer
al Galliner de dilluns a divendres de
17 a 20h des del dilluns 11 de maig
al divendres 12 de juny. En cas que
calgués obriríem un període extraordinari per a inscriure’s passat el
dia 12 de juny. No espereu! Si teniu
clara la vostra elecció no ho dubteu,
i si no passeu a veure’ns i mirarem
de resoldre les preguntes!
QUE BÉ!
Aquest any el que menys us ha de fer
patir són els PREUS! Els estem ajustant
al màxim per a què només hagueu de
pensar en quina és la millor opció per
als vostres, i no en quin és el millor
preu. Ara serà més fàcil poder pagar, ja
que passem la quota pel banc i si ho voleu us la fraccionem en dues parts (meitat i meitat). Les famílies nombroses
tindran un 5% de descompte sobre el
preu total. A més a més els infants inscrits a l’Esplai i que vinguin al casal tindran un descompte de 20 € als campaments.
ATENCIÓ!
Les DADES IMPORTANTS que heu
de recordar són:
 Inscripcions de l’11 de maig al 5
de juny al Galliner de 17 a 20h
 La reunió de pares del casal del
Centre el 18 de juny a les 20h al
CEIP Països Catalans i la del casal de Ca l’Artigues el 19 de juny
a les 20h al CEIP Rosa Oriol
 El casal d’estiu comença el dijous 25 de juny i acaba el 31 de
juliol

 Reunió informativa de campaments el 10 de juliol a les 20h al
local de l’Esplai
 Marxem de campaments del 25
de juliol a l’1 d’agost
EN RESUM
Les novetats d’aquest any són:
 Casal de tot el dia (9 a 17h) o de només matí (9 a 13h)
 Inici del casal el 25 de juny (després
de sant Joan, Escola Oberta)
 Pagament via domiciliació bancària
 Opció de pagament fraccionat en
dues quotes (meitat i meitat)
 Descompte del 5% del preu total a
les famílies nombroses
 Borsa de cangurs per si necessiteu algun monitor fora d’hores de casal
I a més a més d’altres anys:
 Descompte de 20€ a la quota de
campaments als infants que estan
inscrits a l’Esplai i vénen al casal
d’estiu de l’Esplai
 Sol·licitud de beques a Serveis Socials de l’Ajuntament
CONTACTEU-NOS
Per a MÉS INFORMACIÓ hem
habilitat la web http://casalestiu.esplaillica.cat on ho trobareu tot i l’adreça de correu electrònic casalestiu@esplaillica.cat per a posar-vos
en contacte amb nosaltres. També
ens podeu trucar al 93 841 56 95
els divendres de 20 a 21h. Restem a
la vostra disposició.
Grup d'Esplai de Lliçà d'Amunt

AGENDA
DE MAIG
ESPAI JOVE
EL GALLINER
C. de Folch i Torres, 117 - 08186 – Lliçà d’Amunt
93 860 70 01 – elgalliner@llicamunt.cat
Persona de contacte: Fátima Kallón
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Taller de recerca de treballs
d’estiu
Divendres 8 de maig
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació:93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament
Ona Jove “Trends”
Dissabte 9 de maig
Gaudeix d’una nit de tendències
al Galliner: bodyart, zona cyber,
fotografia, grafits, dj, perruqueria creativa... i molt més! Amb
servei de bus nit.
Dissabte 9 de maig
Horari: a partir de les 21 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació:93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.ca
Organitza: Ajuntament
Ball de primavera
Divendres 15 de maig
Horari: a partir de les 19 h
Lloc: Pavelló de l’IES Lliçà
Més informació: 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament
Ona Jove “Tot esports”
Dissabte 30 de maig
Gaudeix d’una nit en la que podràs practicar diferents esports a
la nit i emportar-te molts premis. Amb servei de bus nit.
Lloc: IES Lliçà
Més informació : 93 860 70 01
o elgalliner@llicamunt.cat
Organitza: Ajuntament
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Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
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

AGENDA MAIG
EspaiGarum:
Inconsciència
De Mar Aumedes, dissenyadora
de moda.
Fins al dissabte 2 de maig

Instal·lació
De Suiram Zemog.
Maig
Lloc: EspaiGarum
(c. d’Anselm Clavé, 95)
Organitza: EspaiGarum

Exposició: Expo-Val
Sobre el voluntariat i els valors sobre
els quals es fonamenta l’acció voluntària. Inauguració: dilluns 4 de maig,
al Casal de la Gent Gran, amb una
taula rodona i amb la participació de
grups solidaris de la comarca que explicaran la seva experiència.
Del dilluns 4 al diumenge 17 de maig
Lloc: Casal de la Gent Gran
Del dilluns 18 al divendres 29 de maig
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

sobre la reserva de la publicitat.

Del dilluns 18 al divendres 22 de maig
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Activitat gratuïta dirigida a joves de
14 a 18 anys
Dimarts
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

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

MAIG
Farmàcia Galceran: 1, 2 i 3 de maig
Farmàcia Trullols: 9 i 10 de maig
Farmàcia Portabella: 16 i 17 de maig
Farmàcia Valeta: 23 i 24 de maig
Farmàcia Esplugas: 30 i 31 de maig
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes: de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius: de 9 a 13.30 h

Ball amb música en viu
Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de maig
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

LLIÇÀ D’AMUNT

Viatge a Extremadura

Ple ordinari

Visita al Saló de la Gent Gran de
Catalunya (FiraGran)

Del dilluns 4 al dissabte 9 de maig
Preu: 470 euros (tot inclòs)
Per a més informació i inscripcions: 637 05 80 98 (tot el dia) / 93
841 55 63 (tardes) / Local Social de
Costa (tardes; c. d’Urgell, 15-19)
Organitza: Associació de Veïns de
Can Costa

Dijous 28 de maig
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65

Racó del conte: “El Julià i la
Montserrat, gegants de Lliçà
d’Amunt”
A càrrec de la Colla de Gegants de
Lliçà d’Amunt. Amb motiu del 25è
aniversari de la Colla de Gegants de
Lliçà d’Amunt, han elaborat un conte
sobre la història del Julià i la Montserrat, dos dels gegants del nostre municipi.
Divendres 8 de maig
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca IES Lliçà
Organitza: Ajuntament

Caramelles de Pasqua
Diumenge 10 de maig
Hora: a partir de les 9.30 h
Llocs: Can Vilageliu, Residència Mas
Bo, Can Mas i Josep Santiago
Organitza: Cor Claverià

Ballada de la Roda
Amb la participació de les colles de gitanes de Castellar del Vallès, Polinyà,
Mollet i Lliçà d’Amunt.
Diumenge 10 de maig
Hora: 17 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Colla de Gitanes

Concert solidari

Festa Intercultural

l’hemeroteca del Butlletí i la informació

Festa de Primavera
d’Homenatge a la Vellesa

Espai Obert: Taller de Hip Hop i
Break-Dance

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

“Final four” del Campionat de
Catalunya de Bàsquet de la categoria
júnior masculí de primer any.
Diumenge 24 de maig
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament i C.B. Lliçà
d’Amunt

A través del web municipal podeu ampliar
de les notícies. També s’hi pot consultar

Cap de setmana del 16 i 17 de maig
Organitza: Ajuntament i Lliçà Solidari

HORARIS DE GUÀRDIES

ACTIVITATS DEL CASAL DE
LA GENT GRAN

www.llicamunt.cat
les informacions i aprofundir en el contingut

Petiteca: Fem puzzles!

Del dilluns 1 al diumenge 5 de juny
Preu: 590 euros
Per a més informació i inscripcions: 93 860 70 64 (AV Ca l’Artigues) i 93 841 64 71 (Sr. Febrer)
Organitza: Associació de Veïns de Ca
l’Artigues

Campionat de Catalunya de
Bàsquet

A càrrec de “La Pegatina”.
Diumenge 10 de maig
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Lliçà Peruanitos

Web

Cap de setmana del 16 i 17 de maig
Organitza: Ajuntament i
Lliçà Solidari

Farmàcies

Festival infantil, Xocolatada, Sopar
multicultural “Tastem el món” amb
espectacle, Partit de futbol solidari i
Perfomance “Llengües del món a
Lliçà d’Amunt”.

Taller: Arterapia
“Una trobada amb les nostres emocions”. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones (28 de maig).
Dilluns 11, 18 i 25 de maig
i 1 i 8 de juny
Hora: de 10 12 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions prèvies: personalment al
Pla d’Igualtat, a través de l’EspaiDona del web municipal o telefònicament.
Organitza: Ajuntament

Festival de Cloenda d’activitats
esportives del Pavelló Municipal
d’Esports
Divendres 29 de maig
Hora: 19 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament

Xerrada: Biomassa, l’alternativa al
gasoli i al gas
Divendres 29 de maig
Hora: 20 h
Lloc: Espai Jove el Galliner
Organitza: Ajuntament

Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.
Divendres 29 de maig
Lloc: Local de Ca la Coixa
Més informació: Alternativa Lliçà
per a Tots
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots

Aplec de Sant Baldiri
Arrossada, concert, missa i cantada de
sardanes i havaneres.
Diumenge 31 de maig i dilluns 1 de juny
Lloc: Ermita de Sant Baldiri
Organitza: Comissió de Sant Baldiri

Viatge “Perlas del Danubio”
Viatge a Viena i Budapest amb excursions programades.

A La Farga de l’Hospitalet
de Llobregat.
Dimecres 6 de maig
Hora de sortida: 9 h
Preu: 28 euros (inclou el transport i
el dinar)
Organitza: Ajuntament

Cap de setmana a l’Alta Costa
Brava i la Costa Vermella
Dissabte 16 i diumenge 17 de maig
Visites a Roses i Cotlliure.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Per a més informació i reserves:
Casal de la Gent Gran
Preu: 95 euros (suplement
d’habitació individual: 18,50 euros)
(el preu inclou l’autocar, l’estada en
un hotel de tres estrelles a Santa
Margarita de Roses en règim de
pensió completa més un dinar, ball
amb música en viu i l’assegurança
del viatge)
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Viatge a Astúries
Del dilluns 3 al diumenge 9 d’agost
Visites als Picos de Europa, el Santuari de Covadonga, les localitats de
Cangas de Onís, Oviedo i Gijón, el
Museu de la Sidra de Nava, el Museu
de la Mineria d’Entrego, les localitats
de Costa Verde, Ribadesella, Cudillero i Oviedo.
Hora de sortida: 6 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Per a més informació i reserves:
Casal de la Gent Gran
Preu: 898 euros (suplement d’habitació individual: 168 euros) (el preu
inclou l’autocar, l’estada en un hotel
de quatre estrelles en règim de pensió
completa, totes les visites i l’assegurança del viatge, entre altres)
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt.

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

ADRECES DE LES FARMÀCIES

FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05

FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87
FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

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

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Nivell Publicitari
Tiratge: 6.000 exemplars
Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Nota
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