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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

El concepte del Dret a la
Informació pública, per fi,
ha quallat en el món de les
empreses i les administracions públiques i comença
a ser una realitat.
Un concepte bàsic, senzill, lògic, que evita l’opacitat de les institucions i
grans corporacions, evita la creença popular de
que s’amaga informació
perquè tenen alguna cosa
fosca que ocultar. Hi ha
molta gent mal pensada en
aquest món. Fins i tot hi ha
la dita “mal pensa i encertaràs”, que recolza aquesta
teoria. L’ocultisme són reminiscències del segle XX
que ja han quedat al passat.
Des de fa anys, fins hi tot
abans que sortís la Llei de

Sabies que...

A Can Rovira hi ha
una petita Biblioteca
popular

Transparència
19/2014,
de 29 de desembre de
2014, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de
la seva pàgina web, va fer
una clara aposta per donar la màxima informació al
seu ciutadà sobre les competències i serveis que desenvolupa.
No només és un Dret, sinó
que també una Obligació
per part de l’Ajuntament
mantenir a la ciutadania
informada de tot el que fa.
És per això que, un any
més, hem rebut el Segell
Infoparticipa per la qualitat
i la transparència de la comunicació pública. Aquest
reconeixement l’atorga el
Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de

la Universitat Autònoma de
Barcelona després d’analitzar diferents indicadors
sobre la qualitat i la transparència de la nostra comunicació local.
Aquest darrer informe s’ha
elaborat amb dades corresponents a l’any 2019
i suposa la setena onada
d’anàlisis a que es sotmeten els webs dels 947 ajuntaments de Catalunya.
Estem orgullosos dels resultats obtinguts. Segons
els criteris d’aquesta edició, hem aconseguit complir amb 47 dels 48 indicadors que s’avaluen, el que
representa una puntuació
del 97,92%. Ens ha mancat només un indicador
per assolir el 100%: crear
una Carta de Serveis que

l’Ajuntament ofereix amb
compromisos davant la
ciutadania. Ens comprometem a crear aquesta
Carta de Serveis i compromisos durant aquest any
2020 per complir amb el
100% dels ítems.
La participació en el Segell
Infoparticipa és un estímul
més per a fer les coses ben
fetes i estar en constant
revisió de millora, perquè,
any a any, les exigències
de l’UAB són més i nosaltres volem seguir essent un
dels pobles que des de fa
anys aprovem aquest examen amb nota.

En una de les primeres cases que es van construir a Can Rovira vivia una
senyora gran molt estimada pel veïnat, concretament a l’encreuament dels
carrers de l’Albufera i de l’Estany de Sant Maurici. A la piscina de casa seva
molts veïns van aprendre a nedar i molts d’ells tenen dibuixos de flors que ella
il·lustrava i regalava. Aquesta veïna era tan estimada que el parc que hi ha a
prop d’on vivia es va batejar amb el nom de Parc de la Senyora Gran.
Els néts d’aquesta senyora són, des de fa un parell d’anys, els nous habitants
de la casa familiar. Dedicats al sector editorial i apassionats dels llibres, l’estiu
passat, amb l’ajuda de familiars i amics, van construir, a la cantonada de casa,
una estructura de fusta amb teulada, amb una porta i dues lleixes, per convertirla en una petita Biblioteca popular on el veïnat del barri pogués intercanviar
llibres.
Aquesta iniciativa, inspirada en el moviment de les Little Free Libraries dels
Estats Units sota el lema “Agafa un llibre, deixa un llibre”, ha tingut molt bona
acollida al barri. Segons els promotors, “els llibres entren i surten, i la petita
Biblioteca popular sempre està plena d’una cinquantena de llibres”.
Així, doncs, el moviment Little Free Libraries, que s’ha estès per tot el món (se’n
troben a més de 70 països), també ha arribat a Lliçà d’Amunt, amb l’objectiu
de fomentar la lectura a través de l’intercanvi gratuït de llibres entre persones.

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 · Telèfon: 93 841 52 25 · Fax: 93 841 41 75 ·
Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat · Web: www.llicamunt.cat · Facebook: www.facebook.com/llicamunt · Twitter: www.twitter.com/llicamunt · Instagram: www.instagram.com/llicamunt
· Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19 h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: CTL Comunicació · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2
Dipòsit Legal: B-48615-2007

notícies

abril_ 2020_ 3

de l’Ajuntament

L’Ajuntament revalida el Segell Infoparticipa per la
qualitat i la transparència de la comunicació pública
Per quart cop, l’Ajuntament ha estat guardonat amb el Segell InfoParticipa, un reconeixement que atorga el Laboratori
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que
premia la qualitat i la transparència de la comunicació pública local.

A l’edició d’enguany del Segell
Infoparticipa, 2019-2020, s’ha
reduït el nombre total d’indicadors, passant de 52 a 48, però
s’ha incrementat el nivell d’exigència pel que fa a la qualitat
de la informació, no és suficient que la informació estigui
publicada, sinó que s’ha de
poder trobar amb facilitat, ha
d’estar totalment actualitzada i
ha de ser comprensible.
D’acord amb els criteris
d’aquesta edició, l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha aconseguit complir amb 47 dels 48
indicadors avaluats, el que
representa una puntuació del
97,92%, a només un indicador
d’assolir el 100% i 8 punts per
sobre del percentatge requerit
d’acord amb el nostre barem
poblacional (veure quadre).
Per a l’atorgament d’aquest
distintiu de qualitat, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona basa el

seu anàlisi en les informacions
publicades al web municipal a
partir de cinc eixos:
• La informació sobre els representants polítics
• La gestió dels recursos col·
lectius
• La gestió dels recursos econòmics
• La informació que es proporciona sobre el municipi
• Les eines que s’ofereixen per
a la participació ciutadana
En aquest sentit, el web municipal ofereix una àmplia informació de tots els eixos, que
s’han anat completant i millorant any rere any, d’acord amb
les aportacions del LPCCP.
En aquesta edició, el web ha
posat en marxa noves seccions que milloren la qualitat informativa. Dins del bloc Ajuntament, s’ha afegit un nou espai
dedicat a les mocions presentades pels grups polítics en els
plens municipals (http://llam.
cat/mocions); i, en aquest mateix bloc, s’ha publicat el Pla
d’Actuació Municipal pel mandat 2019-2023 (http://llam.cat/
pam). De cara al retiment de
comptes, a més de les dades
referents a la gestió econòmica, s’ha posat en marxa una
secció amb les estadístiques
de les sol·licituds presentades
per la ciutadania (http://llam.
cat/tramits2019). També s’ha
millorat la informació dels representants polítics afegint el
resum de les seves declaracions d’activitats (http://llam.
cat/consistori).

Del Vallès Oriental, 9 municipis han obtingut el Segell
Infoparticipa, dos dels quals
amb una puntuació del 100%,
Granollers i La Garriga. Lliçà
d’Amunt, amb el 97,92%, se
situa en la tercera posició de
la comarca, juntament amb
Mollet del Vallès i Llinars del
Vallès.
En quant als municipis de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes, només Lliçà d’Amunt ha
obtingut el Segell Infoparticipa.
L’acte de lliurament del Segell Infoparticipa previst per
al 31 de març al saló d’actes
del Rectorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona es va
ajornar fins al 6 de maig a causa del coronavirus.
http://www.mapainfoparticipa.com/

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.
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L’Arxiu municipal se situa a Can
Malé
L’Ajuntament ha alliberat dues aules de l’INS Hipàtia d’Alexandria,
on hi havia l’Arxiu municipal, i ha traslladat tot el material a Can Malé.
Fins ara, l’Arxiu municipal
ocupava dues aules de l’edifici municipal del carrer de
Folch i Torres, on actualment
hi ha ubicat l’institut Hipàtia
d’Alexandria, en una superfície d’uns 100 metres quadrats.
A finals d’any, va començar
el trasllat de tot el material de
l’Arxiu municipal a Can Malé,
concretament al costat del
Rebost solidari, en un espai
d’uns 150 metres quadrats,
dividits en quatre sales.
El passat mes de gener, van
quedar lliures les dues aules
de l’institut, que s’han pintat,
moblat i habilitat, i esdevindran aula de Biblioteca i sala
polivalent.
Amb aquests canvis, l’INS Hipàtia d’Alexandria ha guanyat
espai, que els era necessari, i
l’Arxiu municipal s’ha organitzat millor i esdevé més gran
i accessible, amb la previsió
de, properament, poder tenir
un horari d’obertura al públic.
Arxiu municipal
L’Arxiu municipal aplega,
conserva i difon el fons documental generat per l’Administració local i també recull
els testimonis documentals
que els ciutadans i les enti-

tats locals hi vulguin dipositar
mitjançant cessió o donació.
D’aquesta manera, esdevé
el dipòsit de la memòria col·
lectiva i reflecteix els canvis i
les transformacions viscuts al
llarg de la història del poble.
L’arxiu conserva el fons documental generat per l’Ajuntament des del segle XIX fins
a l’actualitat i el fons del Jutjat de pau. La documentació
municipal està classificada
en seccions: Administració
general, Hisenda, Proveïments, Beneficiència i assistència social, Sanitat, Obres
i urbanisme, Seguretat pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament,
Cultura, Serveis agropecuaris

i medi ambient, etc. I cada
secció està classificada per
subseccions.
A l’Arxiu municipal els lliçanencs podran trobar-hi els
Òrgans de govern des del
1878, documents de Secretaria des del 1863, correspondència des del 1881, documents d’Hisenda des del
1843, Obres de particulars
des del 1895, Censos de població des del 1863, Padrons
d’Habitants des del 1854,
Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes i
interrogatoris sobre collites
des del 1863, quintes, allistaments i lleves, eleccions,
referèndums i plebiscits, i un
llarg etcètera de documents.

Punts d’Informació
a la Ciutadania als
Centres Cívics
Recordem que, des de mitjan
febrer, l’atenció a la ciutadania
de l’Ajuntament s’ha ampliat
amb dos Punts d’Informació a
la Ciutadania (PIC) als Centres
Cívics de Ca l’Artigues i Palaudàries, que reforcen i apropen
el servei de l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC).
De moment, en aquests dos
PICs es poden sol·licitar: volants de convivència i empa-

dronament, recollida de trastam, comunicats de crema,
hora amb tècnics, regidors i
Alcalde, informació general
de l’Ajuntament, del municipi i
d’actes que s’hi fan, i adreçar
queixes i suggeriments sense
instància.
Els dos Centres Cívics s’han
habilitat per poder donar
aquest servei, de dilluns a divendres, de 16h a 20h.

Arrendament de les
instal·lacions i els béns
del Bar del Parc del Tenes
La Junta de Govern Local del
passat 17 de febrer va acordar
adjudicar l’arrendament de les
instal·lacions i els béns del Bar
del Parc del Tenes, situades a

l’avinguda dels Països Catalans núms. 65-67, a la persona
que va elaborar la proposta més
puntuada, segons els criteris establerts, de les tres presentades.
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Nous premis honorífics,
els Premis Licius
Els Premis Licius són els nous premis honorífics que atorga
l’Ajuntament, hereus del Premi Lliçanenc de l’Any, que l’any passat
es va anul·lar per manca de participació ciutadana en les propostes
de candidats.
Els Premis Licius són una recompensa municipal per a
persones, entitats/col·lectius
o empreses que s’han distingit per una aportació a la vida
social, científica, econòmica i
cultural o/i artística del municipi, i que, per la seva trajectòria,
han establert un compromís
cívic amb Lliçà d’Amunt o han
desenvolupat alguna acció o
adoptat alguna actitud exemplar per al conjunt de la col·
lectivitat.

La concessió d’aquestes distincions queda limitada a un
màxim de tres l’any més una a
títol pòstum.
L’Alcalde com a màxim representant de l’Ajuntament,
lliurarà els Premis Licius als
guardonats en un acte públic a
l’entorn de la festivitat de Sant
Jordi.
En aquesta primera edició, el
lliurament de Premis Licius tindrà lloc el divendres 24 d’abril,
a les 19h, a l’Ateneu L’Aliança,

en un acte amb un aforament
limitat al públic en general, ja
que està adreçat, principipalment, als premiats (i familiars i
amics), entitats i representants
de l’Ajuntament. Les places
obertes al públic en general
es podran reservar a l’OAC
de l’Ajuntament a partir del 14
d’abril i fins que s’acabin les
existències.
En el butlletí de juny trobareu
la informació dels guardonats
d’enguany.

Programació de Sant Jordi
L’Ajuntament, l’Ateneu L’Aliança i el grup Tocats per la Sardana
organitzen la programació de la diada de Sant Jordi d’aquest any.

Jordi

Sant

2020
Organitza:

Dissabte 25 d’Abril
TOCATS PER
LA SARDANA

Lliçà d’Amunt

La programació commemorativa
de la diada de Sant Jordi tindrà
lloc el dissabte 25 d’abril.
Hi haurà una Ballada de sardanes, a les 17h a la plaça de l’Església.
Seguidament, Comando Impro
ens oferirà un espectacle familiar
d’improvisació totalment interactiu on una imatge, un objecte,

una paraula, un llibre.. qualsevol
cosa suggerida pels nens i nenes presents pot servir d’inspiració per crear mil i una històries.
La cita serà a les 18.15h a la plaça de l’Església. Hi haurà servei
de bar.
Finalment, a les 19.30h, tindrem

la Cercavila del Drac de Sant Jordi, fidel a la cita de cada any, que
recorrerà el casc antic, des de la
plaça de l’Església fins a l’aparcament del carrer de l’Aliança,
amb l’acompanyament musical
de la txaranga Batukamelotó. La
colla de diables La Sella, amb les
carretilles i al so dels tabals, serà
l’encarregada de cremar la fera.
També s’ha convocat el VII Concurs Infantil de Punts de Llibre.
Els participants poden lliurar els
dissenys a la Biblioteca Ca l’Oliveres fins al 15 d’abril. Podeu
consultar les bases d’aquest
concurs al web municipal.

Enviar un whatsapp a TLA
amb la frase “Feliç Sant
Jordi” té regal
Amb motiu de la Diada de Sant
Jordi, si envieu un whatsapp
al mòbil de Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA), 672 207 545, el
mateix dijous 23 d’abril, amb la
frase “Feliç Sant Jordi”, entrareu
en un sorteig de llibres.
A cada missatge rebut li serà
assignat un número, per ordre
d’entrada. Però, només podrà
participar en el sorteig un whatsapp per número de telèfon.
Hi haurà 20 exemplars del llibre

“El noi del bus” d’Aina Li per
sortejar.
El sorteig tindrà lloc l’endemà,
divendres 24 d’abril, al matí. Els
guanyadors rebran un missatge
al mòbil i el lliurament dels llibres
es farà a la Biblioteca Ca l’Oliveres el mateix dia 24 a la tarda.
Per altra banda, com cada any,
el dia de Sant Jordi els busos de
TLA circularan amb una banderola commemorativa de la diada.
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L’escola bressol municipal
Nova Espurna comptarà amb
dues estances de lactants

Consum de iogurts
ecològics i de proximitat
a les escoles bressol
municipals

La gran demanda de places d’infants nascuts l’any 2019 porta
a l’Ajuntament a obrir una segona estança de lactants a l’escola
bressol municpal Nova Espurna.
Seguint la línia educativa del
centre, la nova aula de lactants de l’escola bressol municipal Nova Espurna comptarà amb 8 nens i nenes i 2
educadores, una a jornada
complerta i l’altra a jornada
parcial.
Les estances de lactants de
les escoles bressol municipals, tal i com contempla el
projecte pedagòtic, estan
molt cuidades, ja que són infants molts petits:
- L’ horari dels infants és totalment flexible.
- Es facilita la lactància materna i les famílies que ho desitgen poden entrar a l’estança i donar el pit o el biberó als
fills i filles.
- Es dona màxima prioritat al

tracte individual i afectiu, per
això es dona el dinar i el berenar a la falda, infant per infant.
- Es potencia la llibertat de
moviment, per això hi ha catifes i materials adequats perquè els infants rodolin, s’ar-

rosseguin, gategin... abans de
començar a caminar.
En definitiva, s’acompanya
de manera respectuosa i
afectiva la criança d’aquests
infants tan petits per tal que
se sentin COM A CASA.

Les dues escoles bressol
municipals van incorporar, el
passat mes de febrer, iogurts
ecològics i de proximitat als
menús dels infants. Aquests
menús ja incorporen, des del
passat mes de novembre, verdures i hortalisses ecològiques
i de proximitat. Aquesta iniciativa combina una bona pràctica ambiental, la millora de la
salut a través de l’alimentació i
la promoció de l’agroecologia i
els productes agrícoles de pro-

ductors locals.
Els iogurts estan fabricats a
Granollers amb llet ecològica
produïda a Can Joans, un productor local, com també ho és
Can Quimet Gall, el proveïdor
de les verdures i hortalisses
ecològiques.

Xerrada: I després de l’ESO, què?
La propera xerrada del Programa de formació i suport a les
famílies 2019-2020 tindrà lloc el
dimecres 15 d’abril, de les 18h
a les 19.30h, a la Biblioteca Ca
l’Oliveres, i porta per títol “I després de l’ESO, què?”; anirà a
càrrec d’Àlex Pardo, orientador
acadèmic i laboral de l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquesta xerrada és
donar a conèixer a les famílies
les opcions acadèmiques i laborals que tenen els fills i filles
després dels 16 anys. A través
d’un espai grupal es compartiran preocupacions i dubtes de
les famílies respecte al futur dels
fills i filles. També s’informarà
dels diferents recursos que dis-

Portes obertes a les
escoles bressol
Recordem que les Escoles
Bressol Nova Espurna i Palaudàries faran jornada de portes
obertes el dissabte 25 d’abril,
posa el municipi per a l’assessorament dels i les joves i les
seves famílies.
La xerrada és gratuïta, però per
participar-hi cal inscriure’s prèvi-

ament a través del c/e llam.educació@llicamunt.cat o el tel. 93
860 72 20.
Hi haurà servei d’acollida per infants de 3 a 12 anys.

de 10h a 13h, prèviament al
període de preinscripcions,
que tindrà lloc de l’11 al 22 de
maig, amdós dies inclosos.
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La zona de Palaudàries podria
tenir escolarització fins a 4t
d’ESO
L’Ajuntament està en negociacions amb la Generalitat per sumar els
projectes educatius de l’escola Miquel Martí i Pol i l’institut Hipàtia
d’Alexandria, i ampliar l’escolarització de la zona de Palaudàries fins
als 16 anys.
L’Ajuntament porta quatre anys
de converses amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per ampliar l’escolarització a la zona
de Palaudàries dels 3 fins als 16
anys, és a dir, tota l’escolarització obligatòria: Infantil, Primària i ESO. Segons el tarannà de
les negociacions, sembla que
aquesta proposta municipal podria ser una realitat el curs 21-22.
L’INS Hipàtia d’Alexandria, que
ocupa un edifici municipal al carrer de Folch i Torres del centre
urbà, anirà minvant la matriculació per cursos a favor del nou
projecte educatiu a Palaudàries.
Aquest procés, però, no afectarà l’alumnat actual de l’Hipàtia.
Amb aquesta proposta, els
alumnes de 12 a 16 anys del
municipi, segons el barri de pro-

cedència, podrien cursar l’ESO
més a prop de casa: a l’INS Lliçà, situat al centre urbà, o al nou
centre educatiu situat a la zona
de Palaudàries.
Tot això respon a una planifi-

cació educativa del municipi
que prioritza la proximitat de
l’alumnat als centres educatius i
més espai per a les formacions
postobligatòries i de reinserció al
món educatiu.

Primeres multes a no residents per l’ús
dels contenidors d’escombraries de Lliçà
L’Ajuntament va començar, el
passat dijous 6 de març, a aplicar el nou article de l’Ordenança
Municipal de Policia i Bon govern que fa referència a penalitzar l’ús dels contenidors d’escombraries del municipi per part
de persones no residents.
Els controls iniciats per la Policia Local van portar a denunciar
tres persones de les poblacions
veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Vall i Sant Feliu de
Codines.
Segons l’ordenança, la sanció té
un cost d’entre 50 i 100 euros,

en funció de diferents criteris:
la reincidència, l’afectació de la
salut i la seguretat de les persones, l’alteració social a causa del
fet infractor, la gravetat del dany
causat al medi ambient, la superfície afectada i els seu deteriorament, la possibilitat de reparació o restabliment de la realitat
fàctica i el benefici derivat.
La Policia Local continuarà amb
els controls per tal de minvar
aquesta pràctica per part de
ciutadans de poblacions veïnes
on s’ha aplicat el sistema de recollida d’escombraries porta a

porta i els és més pràctic llençar
els residus en els nostres contenidors, en detriment del nostre
servei.
La Policia Local també controla la gent que llença residus
fora dels contenidors, siguin
residents o no a Lliçà d’Amunt.
Aquesta pràctica s’esdevé a tot
el municipi, però especialment a
la zona de la Cruïlla, la qual cosa
pot tenir relació amb l’ús dels
contenidors per part de no residents. L’ordenança de Policia i
Bon Govern també permet sancionar aquesta infracció.
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Preinscripcions per al PFI
d’Auxiliar d’Hoteleria
EL PFI és un programa de formació i inserció adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que
no han graduat en ESO, on
els alumnes realitzen mòduls
de formació bàsica i formació
professional que els prepara
tant per incorporar-se al món
professional com per continuar amb els estudis de Grau
Mitjà.
El PFI d’Auxiliar d’Hoteleria:
cuina i serveis de restauració
que es realitza a Lliçà d’Amunt
té una durada d’un curs escolar (1000 hores) de les quals
180 hores es fan en restaurants de la zona. L’alumnat
que obté el títol té un certificat
de professionalització de nivell
1.
Les dates de preinscripció per
al proper curs són del 12 al 22
de maig. El 22 de juny es podrà consultar el llistat definitiu

de preinscrits i, a partir del dia
següent (del 23 de juny al 23
de juliol), es podrà formalitzar
la matrícula.
El dissabte 9 de maig es farà
una jornada de Portes Obertes
al centre, al carrer Jaume I 15
– 45, de 10h a 12h.
Per a més informació, podeu
trucar a la regidoria d’Educació.

Recepció institucional a
escolars francesos
L’Ajuntament va organitzar una
recepció institucional, el passat 4 de març, per a 10 alumnes francesos (9 de Caen i 1
de Grenoble) arribats a Lliçà
d’Amunt a partir d’un intercanvi de llarga durada, organitzat

per l’INS Lliçà, amb 10 alumnes d’aquest centre educatiu,
que ja han estat a França.
L’INS Lliçà fa 4 anys que organitza intercanvis de llarga durada amb instituts francesos
de França i del Québec.

notícies de l’Ajuntament
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L’Ajuntament reparteix 65.000€
entre entitats esportives

L’Ajuntament signa convenis amb entitats esportives
subvencionar l’esport de formació, federat i femení.
L’Ajuntament va signar convenis de subvenció, el passat
17 de febrer, amb les entitats
esportives locals que fomenten l’esport de formació, l’esport federat, l’esport femení i
la igualtat.
Aquests convenis tenen com
a objectiu principal col·laborar econòmicament amb

l’entitat esportiva per treballar de forma conjunta en la
promoció de l’esport en edat
escolar, la formació esportiva
dels infants i joves del poble,
i fomentar la competició esportiva federada en igualtat
d’oportunitats.
En total, l’Ajuntament ha repartit 65.000€ entre vuit en-

Club Esportiu Lliçà d’Amunt

Amunt Club Ciclista

Club Bàsquet Lliçà d’Amunt

Shorin Ryu Karate

per

titats esportives: el Club Esportiu Lliçà d’Amunt, l’Amunt
Club Ciclista, l’Associació Esportiva Shorin Ryu Karate, el
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt,
el Futbol Sala Vall del Tenes,
el Club Patí Lliçà d’Amunt,
el Club de Patinatge Artístic
Lliçà d’Amunt i el BMX Vallès
Club.

Col·laboració amb
l’Ateneu Cingles de Bertí
L’Ajuntament va signar un conveni de col·laboració, el passat
19 de febrer, amb l’Ateneu Cingles de Bertí, al qual farà una
aportació econòmica destinada a subvencionar les despeses de les activitats que realitzarà aquesta entitat durant
l’any.
L’entitat cultural Ateneu Cingles de Bertí, inscrita al registre municipal d’entitats, té per
objectius: promoure la cultura
i, en especial, la que fa referència al text escrit, d’escriptors
consagrats, novells i de tothom que vulgui endinsar-se en
aquest art; promoure i establir
lligams amb altres expressions
de la cultura com la música,
el cinema, el teatre, la pintura,
etc., així com les seves plasmacions en rutes, museus, natura i arts en general; i establir i
mantenir relacions i col·laboracions amb altres organismes,
entitats o institucions amb fi-

nalitats semblants.
Per assolir aquests objectius,
l’Ateneu Cingles de Bertí organitza anualment tertúlies
literàries, sortides al teatre,
rutes literàries i trobades amb
escriptors, músics, agents de
teatre i de les arts, entre altres
activitats culturals, i participa
i col·labora amb ens públics i
privats que tinguin vinculació
amb els interessos de l’associació. Aquestes activitats són
obertes a persones sòcies i no
sòcies de l’entitat.
Vist el projecte previst per
aquest any 2020, on participa
directament la nostra població,
l’Ajuntament ha atorgat a l’Ateneu Cingles de Bertí una subvenció de 4.700€.
Segons el conveni signat,
l’Ateneu Cingles de Bertí també es compromet a col·laborar
en programes o activitats que
organitzi o doni suport l’Ajuntament.

Ajuts a entitats 2020
Futbol Sala Vall del Tenes

Club Patí Lliçà d’Amunt

Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt

BMX Vallès Club

Com s’informava a l’Informa’t
de març, un cop publicada en el
BOP del 18 de febrer l’aprovació
inicial de les bases reguladores
específiques dels ajuts a entitats
per a l’any 2020, l’aprovació esdevindrà definitiva el 17 de març,
si no es produeixen al·legacions; a continuació, l’Ajuntament
aprovarà les convocatòries, que
també es publicaran al BOP, i
s’obrirà el termini de presenta-

ció de sol·licituds de 10 dies hàbils, durant la segona quinzena
d’abril, que es concretarà i serà
convenientment anunciat per
l’Ajuntament per tal que pugui
arribar a totes les entitats. La documentació i formularis de sol·licitud es troben a la pàgina web
municipal http://www.llicamunt.
cat/seu-electronica/ajuts-a-entitats-2020 i també a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà).
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L’e-7 amplia el nombre
d’expedicions
Des del passat 2 de març, el Bus Exprés del Corredor del Tenes e7 té
més expedicions. Ha passat de 43 a 62 expedicions entre setmana i
de 12 a 18 expedicions els caps de setmana, festius i mes d’agost.
D’aquesta manera, la freqüència mitjana ara és de 30 minuts.
El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha millorat
les connexions en bus exprés.
cat al Vallès. Des del passat 2
de març, s’ha ampliat l’oferta
de diverses línies exprés.cat
que connecten el Vallès amb
Barcelona. En concret, s’han
incorporat millores a les línies
e7, Vall del Tenes-Barcelona;
e9, Caldes de Montbui-Barcelona; e10 entre Sentmenat
i Barcelona; i e21 entre Mollet
i Barcelona. Totes aquests línies que s’han millorat van
experimentar un augment del
nombre de viatgers l’any 2019
En el cas de la línia exprés.cat
que passa per Lliçà d’Amunt,
l’e7, de dilluns a divendres
feiners s’han creat vuit noves
expedicions d’anada des de
Bigues i Riells (9.25h, 12.25h,
12.55h,
15.25h,
17.05h,
19.10h, 19.55h i 21.05h). També dues des de Parets del Vallès (7.08h i 7.28h) i 11 noves
expedicions de tornada des
de Barcelona (8.25h, 10.20h,

12.20h,
13.20h,
14.20h,
16.20h,
18.20h,
20.20h,
20.50h 21.55h i 23.00h).
D’aquesta manera, es passa a
tenir una freqüència mitjana de
30 minuts.
Per altra banda, també es millora l’oferta dels caps de setmana i festius, amb tres noves expedicions tant d’anada
(16.15h, 17.15h i 20.25h) com
de tornada (17.30h, 19.40h i
21.15h).
Aquesta línia va transportar
296.111 viatgers l’any 2019,
que suposa un increment del
13,58% respecte l’any anterior.

De les 4 línies exprés vallesanes, la línia que més ha crescut ha estat l’e7, triplicant a la
immediata línia seguidora: e7
13,58%, e9 3%, e10 4,18% i
e21 4,68%, cosa que demostra la seva gran utilitat entre
els habitants del Corredor del
Tenes.
Amb aquestes noves expedicions, el Departament de Territori i Sostenibilitat continua
avançant en el seu compromís
de millora de la mobilitat a la
zona de baixes emissions de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ZBE) en vigor des de l’1
de gener de 2020.

Una enquesta entre clients valora
satisfactòriament el Mercat setmanal
Un centenar de clients del
Mercat setmanal va contestar
una enquesta, durant diferents
diumenges del mes de desembre, amb la qual l’Ajuntament
ha extret diferents dades relatives a aquest servei municipal.
Segons aquestes enquestes,
els clients del Mercat setmanal de Lliçà d’Amunt són majoritàriament de pobles veïns
i els compradors lliçanencs

procedeixen més dels barris
que del centre urbà. D’aquesta
manera, la majoria dels desplaçaments al mercat es fan en
cotxe.
El perfil majoritari de clients
són dones d’uns quaranta
anys.
Els enquestats valoren satisfactòriament la ubicació, la
netedat, la seguretat i la varietat de productes del Mercat

setmanal, els preus els consideren normals i el tracte dels
paradistes, molt satisfactori.
La regidoria de Promoció econòmica agraeix la implicació
de la clientela en aquesta enquesta.
L’Ajuntament aposta per mantenir el Mercat setmanal, que
aviat complirà 25 anys, i incentivar el petit comerç i de qualitat del poble.
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Canvi de configuració de
la circulació en un tram
de l’avinguda dels Països
Catalans
Per tal de millorar el trànsit, augmentar la seguretat i pacificar la
via, l’Ajuntament farà modificacions del sentit de la circulació
en el tram de l’avinguda dels
Països Catalans que va del carrer del Tenes al carrer de Formentera, uns 525 metres de vial
recte.
Aquest tram de l’avinguda dels
Països Catalans passarà de
l’estat actual de doble sentit a
una configuració de sentits enfrontats de circulació: entre els
carrers Tenes i Castelló de la
Plana (300 metres) la circulació
serà en sentit nord i entre els
carrers de Formentera i Castelló
de la Plana (225 metres), serà
en sentit sud.
Amb aquesta divisió es pretén
desincentivar el trànsit de pas i
reduir la longitud dels trams rectes on poder agafar velocitat.
A més, aquesta nova configuració del vial permetrà duplicar el
nombre de places d’estaciona-

ment en calçada.
Els dies 6, 7, 8 i 9 d’abril, que
coincideixen amb Setmana
Santa, aprofitant la disminució
del trànsit, es faran les actuacions de senyalització i pintura
vial.
Aquesta és una de les primeres
actuacions de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS)
que ha elaborat l’Ajuntament
amb l’objectiu d’aconseguir una
foto del present, una projecció
del futur i un conjunt de propostes (a curt, mig i llarg termini) per
millorar la mobilitat i les condicions de salut de la població.
Una de les problemàtiques actuals detectades a l’EMUS és
l’ús d’alguns vials urbans com a
xarxa principal de comunicació,
que comporta un nombre elevat
de vehicles, velocitats inadequades i perillositat i incomoditat per al veïnat. L’actuació a
l’avinguda dels Països Catalans
respon a aquesta problemàtica.

ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

EXP. NÚM. 1
Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

B-10
10 VIATGES SENSE
TRANSBORDAMENT

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3
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L’Ajuntament lliura els primers
Certificats de Primera Acollida
Dos lliçanencs naturals de Veneçuela són les primeres persones
que acaben el procés de formació del Servei de Primera Acollida i
n’aconsegueixen el Certificat.
Les regidores d’Acció Social,
Lourdes Martín i d’Atenció a la
Ciutadania, Feli Romero, van rebre a l’Ajuntament, el passat 2
de març, dos lliçanencs naturals
de Veneçuela, als quals van fer
lliurament del Certificat de Primera Acollida, després d’haver
finalitzat l’itinerari de formació
del Servei de Primera Acollida.
El Govern de Catalunya, juntament amb l’Administració local,
a través del Consell Comarcal,
posa a l’abast de les persones
estrangeres el Servei de Primera Acollida, adreçat a persones
immigrades, sol·licitants d’asil,
refugiades, apàtrides o retornades.
Aquest servei consisteix en un
conjunt d’accions i recursos
que responen a les necessitats
inicials de formació i informació
dels usuaris potencials. Inclou
l’acompanyament, la formació
i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.
Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà
amb un mínim de 90 hores de
formació en cadascuna de les
dues llengües oficials, un mòdul

Lliçà d’Amunt disposa d’11
equips desfibril·ladors DEA
ubicats en diferents espais
i equipaments municipals.
Vistos els pressupostos presentats, la Junta de Govern
Local del passat 17 de febrer
va acordar aprovar el con-

tracte de manteniment dels
equips de desfibril·ladors
DEA presentat per Technology 2050 SL, per una durada
de 5 anys i un cost anual de
201,04€/unitat (IVA inclòs),
amb un import anual global
de 2.211,46€.

Informació del Coronavirus
en revisió permanent
sobre coneixements laborals
amb una durada mínima de 15
hores i un tercer mòdul sobre
coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.
El servei de primera acollida
està cofinançat al 50 per cent
pel Fons Social Europeu de la
Unió Europea.
Demostrar
l’aprofitament
d’aquest servei dóna accés al
certificat de primera acollida, un
document amb eficàcia jurídica
i valor probatori que és d’utilitat
en els processos d’estrangeria
(arrelament social, modificació
i/o renovació d’autoritzacions
de residència) o d’adquisició de
la nacionalitat, entre d’altres.
Fer ús d’aquest servei dóna
unes eines inicials que faciliten

la incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot
ser d’utilitat a l’hora de buscar
feina o de fer valer la formació i
experiència.
El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a
l’usuari, que inclou una sessió
de benvinguda al municipi, i la
formació en els tres mòduls esmentats.
Des de l’any 2017, la regidoria
d’Acció Social ha atès un total
de 18 persones dins d’aquest
servei, però la Maria del Carmen
i el Julio, dos lliçanencs naturals
de Veneçuela, són les primeres
que han acabat tot el procés i
han aconseguit el certificat.
Per obtenir més informació:
OAC o regidoria d’Acció social
de l’Ajuntament.

TV3 i la Cope fan ressò del projecte
Treva Hivernal de l’Ajuntament
La campanya de pobresa energètiva Treva Hivernal, que porta a teme l’Ajuntament des de
fa 4 anys, va ser notícia en dos
mitjans de comunicació: el programa Migdia de la Cope Catalunya, el passat 26 de febrer, i el
Telenotícies Comarques de TV3,
el passat 21 de febrer.

Contracte de manteniment
dels DEA

En ambdues notícies va entervenir el regidor Fran Sánchez, que
va parlar d’aquesta campanya
per combatre la pobresa energètica ajudant a les persones
més vulnerables del municipi
durant els mesos de fred.
Podeu escoltar la notícia de la
ràdio i veure la notícia de la tele

en aquest enllaç: http:llam.cat/
videosacciosocial

Si voleu disposar d’informació
actualitzada sobre el Coronavirus SARS-CoV-2, consulteu
el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus;
també l’apartat del web muni-

cipal creat amb aquesta finalitat: http://llam.cat/coronavirus.
Informeu-vos a partir de canals oficials i difoneu-ne només informacions contrastades. En cas de dubtes,
truqueu al 061.
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Més de 300 persones
gaudeixen del Servei local de
teleassistència durant el 2019
La majoria d’usuaris són dones, de 65 a 84 anys, que conviuen amb
una altra persona. El servei ha realitzat 1.860 trucades, ha gestionat
218 emergències i ha fet 417 visites als domicilis de Lliçà d’Amunt.
Des de la posada en marxa del
Servei local de teleassistència,
l’1 d’octubre de 2005, 577 lliçanencs han pogut envellir amb
més seguretat i qualitat de vida
a casa seva, gràcies a aquesta
prestació social que ofereix la
Diputació de Barcelona conjuntament amb els municipis de la
demarcació.
El servei dóna una major autonomia funcional a les persones
més vulnerables i proporciona
tranquil·litat tant a elles mateixes
com a l’entorn familiar, 365 dies
a l’any, dia i nit.
El Servei local de teleassistència
disposa de dispositius de seguretat que permeten detectar situacions de risc o d’emergència
a les llars de les persones més
vulnerables. Els detectors estan
connectats a la Central d’Atenció i integrats en el funcionament
ordinari del servei. D’altra banda,
el servei disposa de tecnologia
adaptada per a aquelles persones amb necessitats funcionals
especials.
Durant l’any 2019, 311 persones
van gaudir del servei al nostre
municipi. Amb aquest volum
d’usuaris, la ràtio de cobertura
-que posa en relació el nombre

de persones usuàries amb la població del municipi més gran de
65 anys- és del 11,05%.
Dels usuaris lliçanencs del 2019,
un 66,6% eren dones i un 33,4%,
homes. Per edats, un 1,6% eren
de 18 a 64 anys, un 50,8% eren
de 65 a 84 anys i un 47,6% eren
de 85 anys o més. I, en funció
de la unitat de convivència, un
18,6% vivia amb més d’una persona, un 41,5% vivia amb una
persona i un 39,9% vivia sol/a.
El Centre d’Atenció gestiona diferents tipus de trucades:
- Trucades que emet el centre
d’atenció als domicilis de les
persones usuàries.

- Trucades que les persones
usuàries fan al centre d’atenció
per tal de mantenir una conversa
de soledat, per demanar informació i assessorament sobre
els recursos de la gent gran, per
atendre una necessitat o emergència social i/o sanitària, entre
altres.
- Trucades que emeten els
equips de foc-fum, gas i mobilitat de manera automàtica i alerten de possibles situacions de
risc al domicili.
- Trucades automàtiques que
ofereixen informació mensual de
l’estat del terminal i en garanteixen el bon funcionament.
Durant el 2019, el Centre d’Atenció ha realitzat 1.860 trucades a
les persones usuàries de Lliçà
d’Amunt amb l’objectiu de fer un
seguiment després d’un període
de convalescència, recordar la
presa de medicaments, recordar
una cita amb el metge, acompanyar en un procés de dol o felicitar per l’aniversari, entre d’altres.
I, ha gestionat 218 emergències.
També ha realitzat 417 visites als
domicilis del municipi.
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Sol·licitud de beques per
a les colònies “L’estiu és
teu”
Les famílies amb infants i joves
d’entre 6 i 16 anys que vulguin
optar a una beca per participar
a les colònies “L’estiu és teu”
de la Generalitat, poden fer-ne
la sol·licitud del 30 de març al
17 d’abril, a la regidoria d’Acció social de l’Ajuntament, a
través d’una instància i amb
la documentació necessària.
Per optar a aquestes beques,
però, s’han de complir una sèrie de requisits.
Podeu sol·licitar informació al
respecte a la regidoria d’Acció
Social de l’Ajuntament: 93 860
72 20.
El programa “L’estiu és teu”
és una proposta de l’Agència
Catalana de la Joventut (ACJ)
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la

Generalitat de Catalunya que
s’adreça als nois i noies de 5
a 16 anys amb l’objectiu que
es diverteixin, tot aprenent,
durant les vacances d’estiu
als albergs de la Xarxa Jove
d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).
El període de vacances és el
període ideal perquè els joves
de Catalunya aprenguin i millorin en la temàtica que més els
agrada, i ho facin d’una manera divertida i en un entorn diferent a l’habitual.Conviure amb
amics, amb companys i amb
monitors durant uns dies i, alhora, fomentar l’aprenentatge
en diversos àmbits: idiomes,
teatre, música, arts escèniques, cinema, esport, natura...
la llista és llarga!.

OBRIM BEQUES

Colònies de la Generalitat
de Catalunya
Viu aquesta experiència!

Demana la teva beca
del 30 de març al 17 d’abril de 2020
Places limitades
Per a nens i joves de 6 a 16 anys
Informació a serveis socials: 938 607 220
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Reconeixements a la Policia Local
L’Ajuntament va organitzar, el
passat 27 de febrer, un acte intern de reconeixements a la Policia Local, presidit per l’Alcalde,
Ignasi Simón, com a responsable de la regidoria de Governació.
L’atorgament de felicitacions i
mèrits associats a diferents actuacions de la Policia Local es
donen cada any en el marc de
la celebració de la festa del seu
patró, al setembre-octubre, però
l’any passat, per diferents motius, aquest acte no es va poder
celebrar.
Les felicitacions que es van lliurar estaven relacionades amb els
següents serveis:
• Detenció d’una persona per un
pressumpte delicte contra la salut pública. Es van comissar 15
kg de marihuana i es van interve-

nir 6 mil euros en efectiu.
• Detenció de l’autor d’un robatori a un habitatge del barri de
Can Rovira
• Localització d’un home malalt
d’Alzheimer perdut durant 16
hores
• Reanimació d’una persona en
aturada cardiorespiratòria. Els
agents van aplicar el protocol
DEA i van efectuar les maniobres de reanimació fins aconseguir recuperar el pols i l’activitat

respiratòria.
• Detenció de 5 persones per
un pressumpte delicte contra la
salut pública. Es van comissar
diferents quantitats de droga i es
van intervenir 13 mil euros.
A més d’aquestes felicitacions
associades a intervencions concretes, també es van destacar
diferents integrants del cos de
la Policia Local per les seves virtuds, habilitats i capacitats professionals.

Activitats al Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
RUMMIKUB
Tots els dimecres, de 10h a
12h i de 16:30h a 18h, els lliçanencs que tinguin el Carnet
de la Gent Gran, poden anar al
Casal de la Gent Gran de Palaudàries a jugar al Rummikub,
un joc de taula de combinació
de números, apte per a totes
les edats, però que té molts
avantatges per a la gent gran:
es passa una bona estona, és
divertit, enforteix l’autoestima,
fa estar actiu mentalment, promou la relació social, fomenta
l’aprenentatge i és una bona
activitat per ajudar a prevenir
el deteriorament cognitiu.
Per participar-hi no cal inscripció prèvia; al Casal trobareu el
dinamitzador que us ensenyarà a jugar i, si ja en sabeu, trobareu altres persones amb qui
jugar unes partides i passar
una bona estona.
ESCOLA DE COLUMNA
El Casal de la Gent Gran de

Palaudàries va acollir, durant el
mes de febrer, un taller anomenat “Escola de Columna”, que
va tenir molt bona acollida; per
això, durant el mes d’abril, es
farà una altra edició d’aquest
taller.
Durant quatre sessions es treballa sobre la prevenció, exercicis, hàbits i tot allò relacionat
amb la millora de la salut de
la nostra esquena. Les sessions estan impartides per Elena
Guardiola fisioterapeuta titulada, col·legiada i experta en
aquest tema.
El taller tindrà lloc els dijous 2,
16, 23 i 30 d’abril, de 10:30h
a 12h.
Per participar-hi cal inscriure’s:
dimarts de 9h a 13:30h i dimecres de 10h a 14h i de 15h a
18h al Casal de la Gent Gran
de Palaudàries, personalment
o a través del telèfon 93 683
79 54. També es pot enviar un
c/e a llam.casalgentgran@llicamunt.cat

Cal tenir el Carnet de la Gent
Gran.
PING PONG
El ping pong o tennis de taula
és una activitat divertida, idònia en l’envelliment actiu, que
millora la condició física i la
salut amb infinitat de beneficis:
millora la capacitat de concentració, augmenta l’agilitat,
l’equilibri i la coordinació, i crema calories.
El Casal disposarà del material
necessari: taula de ping pong,
raquetes i pilotes.
L’horari serà: dimarts de
10:30h a 12:30h i dimecres de
17:45h a 19:45h.
Cal tenir el Carnet de la Gent
Gran.

La Policia Local atura un
intent de robatori en un
restaurant
La Policia Local, mentre patrullava el passat 14 de febrer
a les 01:25 de la nit per la
zona de la Cruïlla, va detectar
que havien intentat trencar el
vidre de la porta del restaurant La Cruïlla amb una pedra
i que hi havia indicis d’haver
forçat la porta fent palanca,
tot i que no s’havia aconseguit obrir.
Minuts més tard, els agents
van observar una persona que
sortia del pàrquing del supermercat DIA i, quan s’hi van
dirigir, va començar a córrer,
però van aconseguir aturar-la
i identificar-la; tenia antecedents per robatori amb força
el desembre passat. També
es van trobar dos objectes

entre les herbes, un casc de
motocicleta amb visera tintada i una maça de ferro, que el
sospitós va reconèixer com a
propis. També va manifestar
que anava acompanyat d’una
altra persona, que també va
constar amb antecedents.
La Policia Local va detenir
el sospitós i el va portar a
les dependències policials.
Posteriorment, el va traslladar a les dependències dels
Mossos d’Esquadra de Granollers.
La central de la Policia Local
va informar al propietari del
restaurant de la temptativa de
robatori amb força, el qual va
agrair el servei i l’endemà va
denunciar els fets.

“El racó de la tertúlia” als
Centres Cívics
La regidoria de Cohesió social impulsa una nova activitat
als Centres cívics municipals:
El racó de la tertúlia. Es tracta
d’una xerrada-col·loqui sobre
temes que proposin els participants segons el seu interès.
Per tal que la tertúlia tingui
un ambient distès i relaxat es
farà prenent un cafè i pastes.
Aquesta nova activitat tindrà
lloc cada primer dijous de

mes al Centre Cívic Palaudàries i cada darrer dijous de
mes al Centre Cívic Ca l’Artigues. L’horari serà de 15h a
16:30h.
La primera xerrada tractarà
sobre “Jocs i joguines eròtiques”:
- dijous 2 abril al Centre Cívic
Palaudàries
- dijous 30 abril al Centre Cívic Ca L’Artigues.

Adjudicació del servei de
Perruqueria del Casal de
la Gent Gran del centre
La Junta de Govern Local del
passat 2 de març va adjudicar el contracte de concessió
administrativa d’ús i aprofitament de la Perruqueria situa-

da en el Casal de la Gent Gran
del centre urbà a l’aspirant
que va presentar la proposta
més valorada d’un total de
quatre.
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Trobada d’equips de govern
de la Mancomunitat
Els equips de govern dels municipis que conformen la Mancomunitat
de la Vall del Tenes van celebrar una primera trobada, el passat 13
de febrer, per conèixer-ne serveis, projectes i línies d’actuació, i per
potenciar la cohesió entre els Consistoris.
La primera trobada d’equips
de govern de la Mancomunitat de la Vall del Tenes tenia
dos objectius: per una banda, exposar tots els serveis
de la Mancomunitat, explicar
els projectes que s’estan treballant i mostrar les línies en
què s’emmarquen les accions
de la Mancomunitat; i, per altra banda, generar un espai de
trobada i relacional entre els
diferents consistoris.
Com que un dels objectius de
la trobada era que els diferents
equips de govern es coneguessin, sobretot les regidories homònimes, els llocs on
seure els va decidir la Mancomunitat, barrejant els diferents
municipis.
La Presidenta de la Mancomunitat, Sra. Marta Bertran,

va donar la benvinguda a tots
els assistents i va dir que és
un molt bon moment per la
Mancomunitat, no només per
la seva trajectòria, sinó també
per les inèrcies que s’estan iniciant. Bertran va presentar el
seu equip i, seguidament, tots
els alcaldes van presentar els
respectius equips, tancant així
la introducció més institucional
de l’acte.
Seguidament, la Directora General de Serveis de la Mancomunitat, Sra. Tere Rovira, va
contextualitzar la Mancomunitat en el passat, va parlar de
l’actualitat i va explicar cap on
va, donant dades dels serveis i
exposant els projectes en què
s’està treballant. Rovira va dir
que la Mancomunitat és aquest
espai d’unió, de força, on els

municipis sumen per aconseguir objectius i serveis que a
nivell municipal seria molt més
complicat d’aconseguir.
També es va dur a terme un
Kahoot (un concurs de preguntes tipus test per contestar
a través dels telèfons mòbils)
sobre les unitats de servei de
la Mancomunitat amb dades
d’interès i curiositats.
Per acabar l’acte, es va realitzar un networking polític
acompanyat d’un petit refrigeri.
Tots els assistents van coincidir en què aquesta trobada no
havia de quedar en un fet aïllat,
sinó que havia de ser la primera de moltes, per potenciar
encara més la Mancomunitat
de la Vall del Tenes i la cohesió
entre els consistoris.
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Treballa a l’estiu com a
monitor/a

REQUISITS: Major de 18 anys;
Fotocòpia del DNI; Presentació
del currículum amb la disponibilitat horària: Titulacions requerides i documentació per a
l’acreditació de mèrits; Certificat
d’antecedents penals i, si no es
disposa, caldrà signar l’autorització pertinent perquè l’Ajuntament pugui fer la consulta oficial;
Vida laboral actualitzada.

REGIDORIA D’ESPORTS
(CASAL D’ESPORTS):
Titulacions: Llicenciat/da en
Ciències de l’Activitat física i
l’Esport; Cicles de grau mig i/o
superior en activitats esportives; Entrenador/a esportiu de
qualsevol modalitat; Titulacions
relacionades amb el món esportiu; Cicles de grau mig i/o superior en educació infantil; Cicle
Formatiu de Grau Superior en
Integració Social o equivalent;
Monitor/a de ball; Monitor/a
d’activitats dirigides (aeròbic,
aquagim, steps, etc); Titulacions
relacionades amb l’educació especial; monitor/a de lleure
* Amb les titulacions esportives
que no siguin llicenciatures és
obligatori estar inscrit al ROPEC.
Amb la titulació Llicenciat/da
en Ciències de l’Activitat física i
l’Esport cal estar inscrit al COPLEFC.
Mèrits a valorar: Vinculació
amb el teixit associatiu de Lliçà
d’Amunt; Vinculació amb el teixit
esportiu de Lliçà d’Amunt; Experiència professional en el món
de l’esport, amb infants i joves;
Titulacions relacionades amb el
món educatiu; Titulacions d’anglès.
REGIDORIA DE JOVENTUT
(CASAL D’ESTIU):
Titulacions: Monitor/a de lleure
o equivalent; Cicle Formatiu de
Grau Superior en Integració Social o equivalent.
Mèrits a valorar: Vinculació
amb el teixit associatiu de Lliçà
d’Amunt; Experiència professional en el món del lleure i amb

infants; Titulacions relacionades
amb el món educatiu.
REGIDORIA DE JOVENTUT
(CASAL JOVE):
Titulacions: Monitor/a de lleure
o equivalent (Tècnic Superior en
Animació sociocultural i turística); Tècnic Superior en Integració Social i/o grau en Educació
Social.
Mèrits a valorar: Experiència
professional en el món educatiu
i del lleure amb joves; Titulacions relacionades amb el món
educatiu.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: De l’1 al 17 d’abril
- Presencialment: a l’OAC de
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.30h a 14h, i dilluns, de
16 a 19h. S’haurà de presentar
la documentació original.
- Telemàticament: a través de la
web amb certificat digital: http://
www.llicamunt.cat/serveis-i-tramits/tramits/tramits-i-gestions/
instancia-generica.
S’haurà d’especificar en quin
Casal s’està interessat/da a treballar.
Les persones que l’any passat
van ser admeses no cal que tornin a presentar la documentació,
a excepció de nova documentació que vulguin acreditar (nous
estudis, mèrits...).
PROCÉS DE SELECCIÓ: Persones que compleixin els requisits; Preselecció segons currículum i mèrits; Si es considera
adient, es faran entrevistes.
El resultat es comunicarà a tothom via correu electrònic.
Per qualsevol consulta: Regidoria de Recursos Humans, de
dilluns a divendres de 13h a 14h.
BORSA DE TREBALL
Les persones que quedin admeses en el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball
de monitors/es per al proper Casal d’Estiu, Jove i d’Esports de
l’any 2021.
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Activitats destacades de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Dins de la programació de la Biblioteca Ca l’Oliveres per aquest mes d’abril destaquen un taller de programació de
videojocs, un contacontes a càrrec d’alumnes d’ESO, més activitats al voltant del projecte “De l’hort a la biblioteca”,
una “Hora del vermut” centrada en la cervesa i uns “Contes al vol” sobre el ioga.

“Scratch 2. Programa els teus videojocs “De l’hort a la biblioteca”:
d’una manera original”
exposició, xerrada i visita
La Biblioteca Ca l’Oliveres engega un taller de programació
amb Scratch, dirigit a infants de
9 a 12 anys.
Amb aquest llenguatge visual
de programació s’introdueixen
conceptes informàtics als infants i joves perquè aprenguin
quines coses poden arribar a
programar ells sols.
Per inscriure’s al taller és neces-

sari que els participants ja hagin
treballat i coneguin el funcionament d’Scratch ja que s’ensenyarà a programar els seus propis videojocs a un nivell mitjà.
El taller es portarà a terme els
dilluns de 18h a 19:30h; comença el 20 d’abril i finalitza el
25 de maig.
Vine a programar a la Biblioteca!

Contacontes a càrrec d’alumnes de
l’INS Lliçà
Alguns alumnes de 3r i 4t
d’ESO de l’Institut Lliçà oferiran, el dimarts 21 d’abril a
les 18 h a la Biblioteca Ca
l’Oliveres, una sessió de contacontes.
Aquests alumnes van rebre
una formació en contacontes
de 8 hores de durada el mes
de gener, a càrrec de la narradora Mon Mas, organitzada
per la biblioteca.
No us perdeu la sessió de
contes que ens oferiran els
estudiants.
I, un quart abans, a les
17:45h, es podrà gaudir dels
Instants musicals, uns 15 minuts de música en directe a
càrrec d’alumnes de l’Escola
de Música de la Vall del Tenes.

La Biblioteca Ca l’Oliveres participa en el projecte comarcal
“De l’hort a la biblioteca” que vol
contribuir a promoure els valors
identitaris del nostre territori a
partir de donar a conèixer i promocionar el patrimoni agrícola,
el producte i la gastronomia de
la comarca.
Fins al moment, la biblioteca ha
organitzat diferents activitats,
tant per públic adult com infantil,
relacionades amb l’hort i el producte de la terra, i a més a més
es porten a terme les següents
actuacions:
-Mantenir un centre d’interès
temàtic “De l’hort a la biblioteca” amb documents d’aquesta
temàtica, calendaris del pagès,
de l’hort, etc.
-Exposició d’eines i estris del
camp, que es realitza des del
juny de l’any passat i que ha
anat mostrant eines i estris de
les diferents èpoques de l’any (El
segar i batre, Del cep al porró, La
tracció animal, el cavall, el carro
i Sant Antoni Abat), i aquesta última, que tancarà el cicle anual,
mostrarà eines i estris per a la
preparació de la terra. Es podrà visitar fins al 30 de maig i és

possible gràcies a la col·laboració del grup L’Abans i de les famílies de Can Font i de Can Joan
Font.
La feina bàsica del pagès era
preparar la terra per tal que els
diferents conreus poguessin desenvolupar-se en òptimes condicions, i això valia tant per als
camps de cereal, com per a les
plantacions de vinya i d’olivers,
que eren els tres conreus més
importants de les nostres contrades; de vegades sols i sovint
associats.
Més informació: http://www.valldelcorb.info/pobles/costums/
Pagesia/feines.htm
-Xerrada sobre l’ús tradicional de les plantes medicinals
a càrrec de M. Àngels Bonet.
També s’ha realitzat una xerrada per època de l’any, des del
setembre del 2019, iniciant amb
les plantes de tardor i hivern, i
ara tocarà el torn a les plantes
de la primavera. Tindrà lloc el
dissabte 25 d’abril a les 12:30h.
-Visites a productors locals.
Es va fer una sortida per visitar
els camps de Can Quimet Gall i
el proper 30 de maig es farà una
visita a la granja de Can Joans.
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Fons especialitzat en el món de la
cervesa

Exposició i taller amb una
il·lustradora lliçanenca

La Biblioteca Ca l’Oliveres treballa en la creació d’un espai físic
destacat amb un fons especialitzat en el món de la cervesa i que
també estarà vinculat a un espai
virtual de consulta.
Es comptarà amb l’assessorament del Clúster de cervesa artesana que està instal·lat a Can
Malé, el qual gestionarà l’espai
virtual i de resposta de les consultes.
Per posar nom a aquest fons
especialitzat, el passat mes de
març la biblioteca va fer una crida a les xarxes socials perquè

De l’1 al 30 d’abril a la planta 1
de la Biblioteca Ca l’Oliveres es
podrà visitar una exposició d’il·
lustracions d’Alba Verdugo, una
jove de Lliçà d’Amunt que s’ha
format en il·lustració cursant el
cicle formatiu de Grau Superior
d’Il·lustració a l’Escola Superior
de Disseny de Barcelona i ha realitzat un curs d’il·lustració infantil a l’Escola Joso.
Es mostraran il·lustracions digitals, gravat, oli, il·lustracions tradicionals, acrílic, esbossos inèdits... Fins i tot, contes infantils
amb esbossos i il·lustracions originals del procés de creació. Tot
això, és el petit recull de l’obra
de l’Alba que abasta de l’any
2017 fins a l’actualitat.

tothom pogués participar fent
propostes de noms, i la guanyadora va rebre dues entrades per

la IX Edició del Barcelona Beer
Festival. El nom escollit ha estat:
La Cerve Zona.

Taller d’introducció a la cervesa a
l’”Hora del vermut” de maig
En la propera activitat de “L’hora del vermut a Ca l’Oliveres”,
que tindrà lloc el 9 de maig a les
12h a la biblioteca, es portarà
a terme un taller d’introducció
a la cervesa, a càrrec d’Albert
Barrachina d’Art Cervesers, un
gran estudiós i divulgador de la
cervesa, que va rebre el premi
Steve Huxley 2020, en el marc
de l’IX Barcelona Beer Festival.
Aquest guardó reconeix als professionals que destaquen per
la seva trajectòria i per la seva

aportació a l’univers de la cer-

vesa artesana.

“Contes al vol”: Iogui-conte
Dins de l’activitat de foment a la
lectura “Contes al vol” de la Biblioteca Ca l’Oliveres, el dissabte 25 d’abril, a les 11h, coneixerem un conte per practicar ioga
amb família. “L’Unicorn de la
Cerdanya”, escrit per Ruth Comellas, és un conte carregat de
màgia que treballa el respecte i
l’acceptació, tot ballant, jugant i
fent ioga amb família.
L’autora del conte és veïna de
Lliçà d’Amunt, instructora de
Kundalini Ioga i de Shakti Dance,

Sanadora de SNR i professora
de ioga per a nens a Rainbow
Kids Yoga. Va passar de tenir
un negoci de jardineria i de treballar la terra, tenint cura de les
plantes, a dedicar-se a cultivar la
ment amb el Ioga. Amb el naixement del seu fill, descobreix amb
els contes de ioga una eina molt
bona per acompanyar-lo durant
les diferents etapes del seu creixement. I, amb la intenció de
compartir aquesta troballa, decideix publicar el seu primer conte

el 2019, L’unicorn de la Cerdanya, un relat que treballa el respecte i l’acceptació, mitjançant
la pràctica de ioga amb tots els
seus beneficis i establint vincles
més estrets.

I, el dimarts 28 d’abril a les
17:30h, tindrà lloc un taller creatiu dedicat a Sant Jordi, on cada
infant podrà pintar o inventar el
seu propi personatge de Sant
Jordi. Els dibuixos seran de l’Alba Verdugo, que portarà a terme
el taller.

Una biblioteca de pel·lícula
El servei de préstec digital
gratuït eBiblio ofereix un catàleg de més de tres mil títols
de pel·lícules, curtmetratges i
documentals als usuaris de les
biblioteques. Per poder veure les pel·lícules, els usuaris
s’han de registrar amb el seu
carnet de les biblioteques a
través del web o de l’aplicació
eBiblioCat. Un cop sol·licitada
la visualització, l’usuari disposa de setanta-dues hores per
gaudir del film tants cops com
ho desitgi.
Aquest servei permet veure
fins a vuit títols diferents cada
mes i les pel·lícules es poden
visionar en streaming des de
qualsevol ordinador, mòbil o
tauleta.
eBiblio Catalunya és un ser-

vei gestionat per la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
La biblioteca digital eBiblioCat
permet accedir a més de 2.000
títols de pel·lícules, curtmetratges, enregistraments de concerts i documentals.

Fe d’errades
En la notícia titulada “Presentació
de treballs de recerca d’alumnes
de l’INS Lliçà, a la pàgina 7 del
butlletí de març, s’anomenava

erròniament el nom de l’autora
del treball “L’alimentació com a
tractament de la diabetis”, que
és Judit Largo Adrià.
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El Carnaval de les Meravelles omple de
gresca els carrers

El passat 22 de febrer va tenir
lloc la festa de Carnaval a Lliçà d’Amunt, enguany inspirada en el conte “Alícia al país
de les meravelles”.
El pregó del Rei Carnestoltes
va donar el tret de sortida a la
festa. La rua carnavalera va
recórrer els carrers del centre
amb molta gresca, música i
l’animació del grup de dansa
urbana Mi zona de Granollers
i la Txaranga Zebrass Bang,
que van fer gaudir de la festa
a totes les persones assistents.
Aquesta edició del concurs
de disfresses va comptar
amb un total de 32 inscripcions, entre les diferents categories, i una participació al
voltant de les 700 persones.

Un any més, l’originalitat i
l’animació dels participants
van dificultar molt la tasca del
jurat per decidir els premiats,
que van ser els següents:
- Disfressa individual o parella infantil: La vuelta al mundo
de Willy Foc
- Disfressa individual o parella adult: El arca de Noé
- Grup de 3 a 10 persones
amb vehicle o sense: Los
Waikiki
- Comparsa a partir d’11 persones amb vehicle o sense:
Els teclejats
- Entitat local: Més que ga-

llines (Associació del Casal
de la Gent Gran)
- Carrossa: el jurat el va declarar desert
Podeu veure la galeria de fotos completa en el següent
enllaç: http:llam.cat/galeriacarnaval.

Reformes al local de
Protecció Civil
La Brigada municipal va iniciar,
el passat mes d’octubre, diferents actuacions per reformar el
local de Protecció Civil.
Les primeres actuacions s’han
fet a la planta soterrani, on els
voluntaris tenen un magatzem,
vestuaris i una zona d’estances
per passar les nits de guàrdia.
En aquesta planta soterrani, la
Brigada d’Obres ha col·locat un
paviment a base de rajola ceràmica, uns 70 m2, que ha tingut
un cost estimat de 250€. També
ha substituït l’antiga porta enrotllable per una nova finestra
d’alumini amb caixa de persiana; Aluminios Montornes ha col·
locat la finestra, que ha tingut
un cost d’uns 1.000€. A més,
s’ha trasdossat amb aïllament
la façana que dona al pati i les
parets dels murs de contenció,

i s’ha pintat el conjunt. I, s’han
habilitat dues habitacions amb
la creació de divisòries de pladur, amb les portes corresponents; el material s’ha adquirit
a Progasa per un valor d’uns
1.300 €).
Per altra banda, la Brigada Elèctrica ha refet part de la instal·lació elèctrica, a més d’adaptar
un conjunt d’endolls i renovar la
il·luminació. També ha coordinat
la col·locació d’un nou equip de
climatització a base de bomba
de calor que ha instal·lat l’empresa Electrocaldense per un
import aproximat de 1.500 €.
Després de Setmana Santa,
està previst iniciar les actuacions a la planta baixa, on els voluntaris de Protecció Civil tenen
les oficines, la zona de cuina i
una petita sala d’estar.

Ple extraordinari del 27 de febrer
1.- Aprovació de l’annex de
condicions de la Policia Local al pacte de funcionaris de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El Ple va aprovar l’Annex de
condicions de la Policia Local de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
2020-2023 signat en data 30 de
gener de 2020.

2.- Aprovació inicial de les
Bases reguladores d’ajudes
per a l’adquisició de llibres
de text, fungibles i llicències
digitals per l’ensenyament de
primària.

El Ple havia d’aprovar inicialment
les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències
digitals dins del Programa per
fomentar la igualtat de l’accés a
l’educació per a l’ensenyament
d’educació primària (cicle inicial
i mitjà). Després d’un llarg debat,
aquest punt es va deixar sobre la
taula per tal de treballar-lo conjuntament amb l’objectiu d’obtenir el suport de tots els partits en
el proper Ple.
3.- Aprovació provisional de la
Modificació puntual del POUM
en l’àmbit del Centre.
El Ple va acordar desestimar

íntegrament les al·legacions
presentades per una persona
i l’apoderat de la societat mercantil FAMTOR SL i estimar parcialment les al·legacions presentades per 5 persones més, una
d’elles en representació d’ERC,
i va aprovar provisionalment la
Modificació puntual del vigent
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit centre, amb la
introducció de les modificacions
derivades de les al·legacions estimades, dels informes sectorials
informats així com les modificacions introduïdes d’ofici.

Vols estar al dia dels temes
tractats en els Plens?
http://llam.cat/plens

notícies
Què ha dit la premsa?
Mor un operari d’una empresa
de Granollers atropellat per un
tràiler que guiava durant una
maniobra
Un jove de 31 anys i veí de Lliçà d’Amunt va morir, el passat
10 de febrer, atropellat per un
tràiler a qui estava donant indicacions mentre feia maniobres
per sortir de les instal·lacions de
l’empresa Clar Carton i incorporar-se a l’avinguda Sant Julià, al
polígon Congost, de Granollers.
Farré, tercer a la primera cursa de les Scott Marathon Cup
de BTT
Biel Farré, corredor de l’equip
TBikes club ciclista de Lliçà
d’Amunt, va quedar tercer en
categoria sub-23, el passat 9 de
febrer, a Sant Joan de Mediona
en la primera cursa de les Scott
Marathon Cup, el campionat de
Catalunya de BTT més exigent

en distància Marathon.
Creixement de població
Lliçà d’Amunt tindrà 16.656 habitants el 2033, 1.544 més que
el 2018 (un 10,2%). Són dades
d’una projecció de població
publicada recentment per l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat).
Mango nomena Toni Ruiz com
a nou conseller delegat
La companyia de distribució de
moda Mango, amb seu logística a Lliçà d’Amunt, ha nomenat
Toni Ruiz com a nou conseller
delegat.
Un ciclista lliçanenc guanya la
Transmauritània de BTT
El ciclista de Lliçà d’Amunt Ramon Manent va guanyar la prova
per parelles de BTT Transmauritània, més de 220 km repartits
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Farmàcies
en sis etapes pel desert de Mauritània, amb el mallot de l’equip
de Parets Team TBikes-Orion
Serveis i amb Roberto Pérez, de
Tenerife, com a company.
Societats constituïdes
- Mar i Mar Siglo XXI Inversiones
SL, dedicada a la inversió en adquisició i venda de béns mobles
i immobles de naturalesa urbana
o rústica per al seu arrendament;
realització de negocis i immobiliari de tota mena, adquisició,
tinença, etc.
Defuncions
- Josep Font Mompart, 63 anys.
08-02
- Dolors Puig Cladellas, 92 anys.
12-02
- Pedro Juan Martos Ledesma,
74 anys. 16-02
- Lorenza Jabonero de la Oliva,
83 anys. 26-02

R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 27 de març al 2 d’abril
M. Vela (Santa Eulàlia): del 3 al 9 d’abril
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 10 al 16 d’abril
J. Torras (Bigues): del 17 al 23 d’abril
D. Pinin (Lliçà d’Amunt: del 24 al 30 d’abril
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i/o diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta.
Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a
través del butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i
la data de naixement, durant la primera setmana del mes anterior a la
publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.
cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

El Síndic de greuges atén
26 queixes i consultes dels
lliçanencs durant el 2019
El Síndic de greuges, Rafael
Ribó, va lliurar, el passat 17
de febrer, al president del
Parlament, Roger Torrent,
l’informe anual de la institució corresponent a l’any
2019.
Les queixes i les actuacions
d’ofici entorn de la protecció
de drets socials han tornat a
constituir el bloc d’actuacions rebudes més nombrós,
amb un 32% de les iniciades
durant l’any. Tant en l’àmbit
de l’educació, fonamentalment per queixes motivades
per l’accés a centres i preinscripció, com en l’àmbit de
la salut, per llistes d’espera
i per qüestions relatives als
drets i deures dels pacients,
hi ha hagut un augment de

queixes respecte de l’any anterior. L’increment més significatiu, però, ha estat el de
les situacions d’emergència
residencial, sovint amb infants afectats.
D’altra banda, les polítiques
territorials,
que
inclouen
medi ambient, urbanisme i
mobilitat, suposen prop del
30% de les queixes iniciades al Síndic durant 2019.
Al seu torn, els drets de persones consumidores representen al voltant del 10% de
les queixes i més del 20% de
les consultes rebudes durant
aquest exercici.
A Lliçà d’Amunt, el Síndic de
greuges va iniciar 26 actuacions l’any 2019: 12 queixes i
14 consultes.
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Grups Municipals

Semblava que la política del tot s’hi val havia passat a millor vida, però des de fa unes setmanes hem pogut veure que alguns grups han passat a l’atac directe
amb difamacions, insults i desprestigi gratuït, i sembla que han oblidat que encara no fa un any la població va parlar alt i clar i a través de les urnes van col·locar a
cadascú allà on creien que ens mereixem estar.
Ens parlen de no ser bon gestors, però obliden que una pista de gel per on han passat més de 3300 persones, amb uns ingressos de més de 12000€ i amb un
feedback clar; la ciutadania vol que es torni a repetir, mai pot ser una mala decisió. Un altra cosa és si la idea els hi ha semblat malament perquè no ha sigut seva.
I ara han ampliat la seva ràbia interna amb la gratuïtat dels llibres de text, o amb la creació del futur centre de Lliçà d’Amunt, per cert, un centre que només fa uns
mesos recolzaven sense recances. Nosaltres tenim idees clares i fixes, potser altres deuen tenir allò que deia el gran Groucho Marx, “Tinc unes idees però sinó
t’agraden en tinc unes altres.”

ESQUERRA
REPUBLICANA

El nostre poble necessita tenir un centre urbà que el completi i complementi. Cosir la xarxa de carrers, guanyar espai pels vianant, posar sòl per habitatge públic.
Això vol dir urbanitzar el Centre, donar-li una estructura que serveixi per relligar aquests retalls de poble que el conformen i preparar terrenys pels equipaments futurs. El govern municipal defineix aquesta feina com un “marron”, una gestió de govern amb molt poc a guanyar electoralment i molt a perdre. Per evitar-se desgast
polític, s’han llançat als braços de l’Incasòl, que és un institut públic de promoció immobiliària. En aquest punt les prioritats han canviat, de fer un centre urbà pel
nostre poble a servir-se del nostre poble per fer rendible una operació immobiliària. En aquesta relació parasitària, l’Incasòl mirarà de maximitzar els seus beneficis
per poder fer front a les pèrdues que acumula. Des de l’ajuntament s’haria de vetllar per les prioritats d’aquí, insistint en el comerç, l’habitatge públic i l’equilibri amb
la resta de centre urbà. Però el govern municipal està tan content d’haver-se conegut que s’ha desentès de la seva funció i confia incondicionalment en les prioritats
de l’Incasòl.

En el pleno municipal del día 26 de septiembre de 2019, nuestro grupo municipal presentó una moción de EMERGENCIA ANTE LAS VIOLENCIAS DE GENERO Y MACHISTAS. En esta moción poníamos de manifiesto la necesidad de actuar también en nuestro municipio, ya que toda la sociedad tiene que involucrarse en la búsqueda de
soluciones para proteger a las víctimas. Por ello, propusimos al Pleno la puesta en marcha de una mesa de trabajo, donde se incluyera a: la sociedad civil, entidades feministas
y organizaciones que trabajen en esta dirección. El objetivo era que, conjuntamente con la administración, se trabajen todas las medidas que se estén desarrollando actualmente y que se implementaran otras nuevas, surgidas de esta mesa. Propusimos también, que esta mesa de trabajo estuviera activa en Enero de 2020, para que a lo más
tardar, el 31 de Marzo, se emitiera un informe de los proyectos, programas y desarrollo del pacto de estado sobre la violencia de género. Pues bien, la moción se aprobó en
dicho pleno municipal, con el compromiso del gobierno de que la mesa estaría en marcha el mes de febrero como muy tarde. A día de hoy, seguimos sin saber nada sobre
este compromiso votado y aprobado en el pleno municipal. Esperamos que esta no sea una nueva promesa incumplida por parte de este gobierno, aunque sinceramente,
después de ver los reiterados incumplimientos desde que gobiernan con mayoría absoluta, no nos extrañaría.

A principios de marzo los militantes de Ciudadanos pudimos votar por quien sería la nueva/o presidente del partido. Cs es un partido abierto y escrupulosamente
democrático, también en sus bases, y es por ello que todos los órganos orgánicos del partido, incluso su presidente, son votados por toda la militancia. Estas
votaciones dieron como ganadora a Inés Arrimadas, con más del 70% de los votos de los afiliadas/os del partido, convirtiéndose así en la primera presidenta de
un partido político nacional. Y eso no es todo, ya que su equipo está formado por más mujeres, las cuales ocuparan cargos de vital importancia como son el de
secretaria de organización, portavoz, etc. Nuestro feminismo no se basa en decir “portavoza”, si no que se ve en la determinación de sus militantes decidiendo que
sea una mujer su presidenta. Ni más ni menos que un hombre, si no en condiciones exactamente iguales que cualquier otro candidato. Así es el feminismo que
entiende Ciudadanos, el feminismo liberal, que huye de los “ismos” sectarios y que pide una verdadera y radical igualdad, una igualdad entre hombres y mujeres,
ni más ni menos, ni menos ni más; iguales.

Cal salvar les tradicions del nostre municipi.
Ja fa anys que el municipi està canviat, més gent representa també que en molts dels casos no coneixem als nostres veïns, representa una dispersió i una pèrdua
de sentiment de poble i d’unitat. Aquest fet s’evidencia, d’una forma que comença a ser alarmant, com és la pèrdua de les tradicions del nostre Municipi. Es dóna
una gran davallada d’afluència en els nostres aplecs i en les nostres festes més arrelades en el tradicionari col·lectiu. Aplecs com Santa Justa i Santa Rufina, Sant
Valerià, Sant Baldiri o trobades com la de Sant Antoni “Tres toms”, han perdut el valor de reunir als veïns de Lliçà d’Amunt i ser punt de retrobament de tot el poble
i fins i tot dels Municipis veïns. La gent que habitualment omplia aquests actes en molts casos ja no es troben entre nosaltres, altres són massa grans i no poden
assistir-hi i els més joves no senten aquestes festes com a seves. Si no aconseguim recuperar aquests Aplecs que han deixat de celebrar-se o que estan a punt
de fer-ho, perdrem tots junts una part molt important de la nostra història i de la nostra identitat.

opinió
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Entitats i
Bústia del lector

Ball de la Roda de Gitanes
El dia 19 d’abril a les 5 de la
tarda al Pavelló Municipal tornarem a tenir el ball de gitanes
entre nosaltres. Aquest any, a
més de gaudir amb les colles
del nostre poble, podrem ferho també amb les de Cerdanyola, Santa Perpètua i Sentmenat.
L’entrada és gratuïta i, al llarg
de la ballada i alguns dies
abans, es vendran números
pel sorteig d’una panera que
se sortejarà durant la mateixa
festa.
Veniu a conèixer les novetats
d’enguany i per descomptat
la nostra singular entrada conjunta, que és la presentació de
tots els balladors de les colles
del nostra poble amb un ball
diferent cada any.
Convideu als vostres amics
a conèixer el ball de gitanes
i, si algú s’anima a ballar, poseu-vos en contacte amb no-

Horaris de les celebracions
de Setmana Santa a la
Parròquia
- Diumenge de Rams, 5 d’abril:
Benedicció i Missa 12.30 hores
- Dijous Sant, 9 d’abril:
Missa Sopar del Senyor, 20.30
hores
- Divendres Sant, 10 d’abril:
Ofici Solemne, 12 del migdia

saltres a la següent adreça de
correu electrònic: ballgitanes@
gmail.com.
Assagem tots els divendres a
la tarda/vespre al gimnàs de
l’Institut. Tenim gitanes per a
totes les edats.
US ESPEREM.
Ball de Gitanes

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari
(c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir
una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el
nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI
o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el
dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No
es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència
ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix
necessàriament el contingut de les opinions signades.

Via Crucis pels carrers de La
Sagrera, 7 de la tarda
- Dissabte Sant, 11 d’abril:
Solemne Vetlla Pasqual, 21 hores
Parròquia

genda’t

Telèfons
Servei Apropa’m
666560593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Activitats_ ABRIL 2020

Dijous

2

Dissabte

4

Dimarts

7

Dimarts

14
Dissabte

18

Diumenge

19
21
Dimarts

CLUB DE LECTURA DEIXA’M LLEGIR!
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Veurem la pel·lícula Caballo de batalla. A càrrec
de Joana Moreno i Laura Bartuilli. Si tens entre
12 i 17 anys, t’agrada llegir i vols passar una bona
estona, informa’t a la biblioteca. Cada primer dijous de mes.
L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLIVERES: “EL
CAVA I L’EMBRIAGUESA A LA LITERATURA”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12h
“Brollava el xampany i les dones movien les espatlles al ritme del swing…”. Es proposa un tast
de diversos caves mentre es fan unes lectures relacionades i uns visionats sobre el tema de l’embriaguesa a la literatura universal. A càrrec de Calidoscopi Cultura.
Inscripció prèvia. Places limitades.
DIA MUNDIAL DE LA SALUT
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
Per al Dia Mundial de la Salut, realitzarem diferents jocs i activitats relacionades amb la importància de tenir una dieta sana i equilibrada.
Cal inscripció prèvia.
TALLER DE CUINA
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
Has provat mai de fer un Smothiee? Doncs és
ben fàcil i saludable! Vine al Galliner i descobriràs
quins sabors són els teus preferits. En farem de
tots colors!
Cal inscripció prèvia.
NIU DE PARAULES: “OMBRES XINESES: LA
LLEGENDA DE SANT JORDI”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
La llegenda de Sant Jordi explicada d’una forma
diferent i després, una capsa màgica de cançons
relacionades amb Sant Jordi i la primavera. A càrrec de mestres de l’scola bressol municipal Nova
Espurna. Adreçat a famílies amb infants fins a 3
anys d’edat.
Inscripció prèvia a partir de l’1 d’abril. Places limitades.

Dijous

TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
Saps que és el Jumping Clay? Crearem un punt
de llibre molt i molt personalitzat! No t’ho perdis!
Cal inscripció prèvia.

Dissabte

CONTES AL VOL: “IOGUI-CONTE. L’UNICORN
DE LA CERDANYA”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Un conte carregat de màgia que treballa el respecte i l’acceptació, tot ballant, jugant i fent ioga
amb família. A càrrec de Ruth Comellas.Adreçat a
famílies amb infants a partir de 3 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 d’abril. Places limitades.

23
25

“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”. XERRADA:
“L’ÚS TRADICIONAL DE LES PLANTES MEDICINALS. PRIMAVERA”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12.30h
A càrrec de M. Àngels Bonet.

Dimarts

28

TALLER CREATIU: TALLER DE SANT JORDI
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Vine a inventar el teu personatge de Sant Jordi o a
pintar els dibuixos fets per l’Alba. A càrrec d’Alba
Verdugo. Per a nens i nenes de 4 a 10 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 d’abril. Places limitades.

Dijous

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
L’últim divendres de cada mes fem sessió de
cinema a l’Espai Jove El Galliner. Excepcionalment, en aquesta ocasió, farem la sessió en dijous. Vosaltres trieu la pel·lícula i nosaltres posem les crispetes!
Cal inscripció prèvia.

30

I al maig...
Dissabte

9

BALLADA DE LA RODA DE GITANES
Pavelló d’Esports Hora: 17h
Organitza: Ball de Gitanes
PÚBLIC
INFANTIL

INSTANTS MUSICALS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.45h
10 minuts de música en directe a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Mare i filla de Jenn Díaz. A càrrec de Lola Tresserras.
CONTACONTES AMB ALUMNES DE L’INS LLIÇÀ
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Sessió de contacontes dels alumnes de 3r i 4t de
l’ESO de l’INS Lliçà.

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLIVERES: “TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DE LA
CERVESA”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12h
A càrrec d’Albert Barrachina.
Inscripció prèvia a partir del 20 d’abril. Places limitades.
JOVENT

PERSONES
ADULTES

GENT GRAN

TOTS ELS
PÚBLICS

Exposicions
“DE L’HORT A LA BIBLIOTECA”: EXPOSICIÓ “EINES I ESTRIS
DEL CAMP: LA PREPARACIÓ DE LA TERRA”
Del 23 de març al 30 de maig Biblioteca Ca l’Oliveres
Amb la col·laboració del Grup L’Abans i les famílies de Can Font i de
Can Joan Font.
EXPOSICIÓ “RECULL D’IL·LUSTRACIONS” D’ALBA VERDUGO
De l’1 al 30 d’abril Biblioteca Ca l’Oliveres
Il·lustracions digitals, gravat, oli, il·lustracions tradicionals, acrílic, esbossos inèdits...

