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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom,
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@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, per tal de solucionar el problema.
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Comencem aquest 2021
amb els deures fets. El passat mes de novembre, el
Ple de l’Ajuntament del municipi va aprovar els Pressupostos Municipals per
aquest any. És l’eina més
important de qualsevol govern per desenvolupar les
polítiques que han de millorar el municipi i la vida dels
seus ciutadans i ciutadanes. Enguany aquest pressupost gaudeix d’un valor
afegit molt important; Ha
estat aprovat per 15 dels
17 regidors i regidores que
conformen el Ple.
En el context actual de crisi sanitària en el que ens
trobem, tot i gaudir d’una
aritmètica plenària en la
que podíem aprovar aquest
pressupost en solitari, cre-

iem de suma importància
i per responsabilitat política trucar a la porta de les
diferents forces polítiques
que hi ha representades,
dialogar, escoltar i arribar a
acords. I així ha estat. Vull
aprofitar aquestes línies per
agrair la feina dels grups
d’ERC i de Lliçà En Comú
Podem.
Enguany toca reconstruir
allò que aquesta pandèmia ens ha arravatat. Hem
de prioritzat l’empenta empresarial i la recuperació
econòmica. Hem de recuperar la intensa activitat social i cultural que al llarg de
l’any es manifesta en cada
racó del municipi i també fiançar l’estima i el respecte
pel territori.
Econòmicament, l’activitat

industrial i empresarial s’ha
diversificat amb els anys
amb nous polígons industrials que aglutinen la majoria
d’empreses del municipi.
Cal destacar també l’activitat comercial, que es manté
viva i que hem de protegir
i fer créixer i fer-la conviure
amb les grans àrees comercials molt properes. Hem
de donar valor afegit a la
marca de Lliçà d’Amunt.
Som un poble que mica en
mica comença a ser ciutat,
amb una història, tradició
empresarial i activitat social i cultural molt important.
Hem de continuar treballant
per conservar i ensenyar el
passat i millorar cada dia
per construir un millor futur.
I per últim, aquest 2021 que
comencem, més que mai,

treballarem i lluitarem cada
dia per què junts construïm un poble millor i un món
més just. És una voluntat
plena d’esperança. Una
esperança que mai hem
de perdre i que un l’ha de
lluitar cada dia. Que milers i
milers d’esperances puguin
fer realitat aquesta voluntat.
Feliç any 2021

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
EL VALOR DE LA EDUCACIÓN
- Mami, ¿por qué papi te ha gritado?
- Porque se cree con derecho. Tú nunca dejes que nadie te
menosprecie. Nunca dejes que ninguna persona, hombre o mujer,
te haga creer que no vales nada. Hombres y mujeres nacimos
diferentes, sí, pero no por eso nosotras debemos tener menos
derechos. Nunca dejes que nadie te haga creer que una mujer vale
menos solo por el hecho de ser mujer.
- ¿Qué significa “mensopecie”, mami?
- Ven, Pablito cariño, te lo explicaré con otras palabras para que lo
entiendas mejor.

Podeu fer arribar les vostres
aportacions a la següent adreça
electrònica: llam.igualtat@
llicamunt.cat; les anirem publicant
de forma periòdica en aquest
espai.

Silvia Docón
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PSC, ERC i En Comú Podem acorden el pressupost
2021 que incorpora 300.000€ per ajudes relatives a
la Covid19
El pressupost municipal per al 2021 té el vot favorable de 15 dels 17 regidors de l’Ajuntament. El PSC ha incorporat
a la seva proposta inicial més ajudes relatives a la Covid19 suggerides per ERC i En Comú Podem. Aquests tres
partits han arribat a un acord de pressupost amb la incorporació d’un Pla de reconstrucció social municipal de
300.000€ per ajudar la població més afectada per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.
L’equip de govern socialista,
amb voluntat negociadora, va
proposar als partits polítics de
l’oposició si volien participar en
l’elaboració del Pressupost municipal per a l’exercici 2021 i dos
d’ells, ERC i En Comú Podem,
van suggerir incorporar algunes
accions més per ajudar la població més afectada per la crisi
econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, que han
derivat en un acord conjunt per a
la reconstrucció social del municipi. Per portar a terme totes les
mesures acordades, s’ha dotat
el pressupost municipal del 2021
amb una partida de 300.000€,
a més de les inversions proposades per generar una política
econòmica expansiva. La incorporació de més mesures i diners
relatius a la Covid19 ha fet que
ERC i en Comú Podem votessin
a favor dels pressupostos 2021,
uns pressupostos especialment
socials.
El Pla de reconstrucció social del
municipi acordat entre aquests
tres partits conté diverses mesures per ajudar diferents sectors de la població afectats per
la crisi sanitària: centres educatius, comerços, persones que no
han rebut encara les prestacions
per ERTO o atur i persones que
no poden pagar el lloguer o els
subministraments a causa d’una
pèrdua d’ingressos derivada de
la crisi sanitària. També inclou accions en relació a la dinamització
econòmica del municipi.
Els punts concrets d’aquest

acord són els següents:
Línia educativa:
- Atorgar a totes les escoles un
paquet de tauletes electròniques
i els punts MIFI necessaris per tal
d’assegurar que l’alumnat continua amb la formació sigui quin
sigui el format.
- Incentivar la realització d’una
trobada per a la formació del professorat interessat en E-lerning.
Línia del comerç local:
- Generar ajuts per a la digitalització del comerç local.
- Crear un paquet de micro-formació en venta online.
- Elaborar una campanya comercial per al foment del consum.
- Donar ajuts per al lloguer a
aquells comerciants que degut a
la crisi sanitària no puguin fer-hi
front.
- Posar en marxa ajuts per al pagament del rebut de l’autònom,
de dos mesos, per aquells que
puguin acreditar pèrdues majors
del 50% en l’últim trimestre.
- Iniciar ajuts per bonificar el pagament del rebut de les terrasses
durant els propers 6 mesos.
- Reprendre la iniciativa que ja es
va posar en marxa durant el 2020
d’ajuts directes a autònoms i comerços afectats.
Línia per a persones que no
han rebut les prestacions per
ERTO o atur:
- Posar en marxa ajuts retornables de 300 euros per aquells
que puguin acreditar no haver

cobrat l’atur o l’ERTO (durant el
primer mes).
- Potenciar un programa d’acompanyament i assessorament laboral.
Línia en relació a l’habitatge i
els subministraments:
- Obrir ajuts per pagar el lloguer
d’aquells que puguin acreditar
una baixada d’ingressos a causa
de la Covid-19.
- Donar ajuts per pagar els subministraments a aquelles persones que poden acreditar impossibilitat de fer-hi front a causa
d’una pèrdua d’ingressos en relació a la crisi sanitària.
- Assegurar les beques menjador
superiors al 50% dels infants durant el període de vacances.
- Crear ajuts per nodrir el Rebost
solidari dels productes necessaris per tal d’assegurar-ne el bon
funcionament.
Accions en relació a la dinamització econòmica:
- Realitzar una política econòmica municipal expansiva per tal
que les inversions previstes generin llocs de treball i mobilitzin
l’economia. Per aconseguir-ho,
cal realitzar un pla d’inversions
per l’any 2021 important que
comporti dinamització econòmica.
- Posar en marxa plans d’ocupació, fonamentalment en aquells
perfils professionals més desafavorits i amb menys formació.
- Realitzar la inversió de la renovació de Leds amb nous con-

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.

tractes temporals municipals.
També s’ha acordat de crear
una Oficina Covid, per centralitzar tots aquests ajuts, i una
taula de treball tècnico-política,

que farà el seguiment del pla, un
pla que, si la situació no millora, incorporarà noves dotacions
pressupostàries per continuar
donant suport a la ciutadania lliçanenca.
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Pressupost municipal per l’any 2021
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 és un pressupost amb superàvit inicial, amb 19.104.800€ d’ingressos
i 19.104.800€ de despeses.
El Ple ordinari del passat 26
de desembre va aprovar inicialment el Pressupost municipal general consolidat per a
l’exercici 2021 amb superàvit
inicial, essent l’import de les
despeses de 19.133.843’91
euros, dels quals 19.104.800
euros corresponen a l’entitat
i 29.043’91 euros a l’empresa
municipal, i l’import dels ingressos de 19.178.370 euros, dels quals 19.104.800
euros corresponen a l’entitat
i 73.570 euros a l’empresa
municipal. També va aprovar
la relació de llocs de treball
i la plantilla de personal que
es detalla al pressupost, així
com les bases d’execució
del pressupost. L’aprovació
va tenir els vots a favor de
l’equip de govern del PSC
i dels partits de l’oposició
d’ERC i En Comú Podem, i
els vots en contra de Ciutadans i Junts.
El portaveu del PSC, Fran
Sánchez, va defensar el pressupost municipal per l’any
2021, un pressupost, va dir,
basat en el diàleg i la negociació, en el treball conjunt per
sortir de la situació de crisi
sanitària i econòmica, i en la
línia del que la ciutadania demana en aquests moments,
entenent que l’Ajuntament
els ha de fer costat. Sánchez
va agrair als partits d’ERC i
En Comú Podem la voluntat
de negociar el pressupost, la
qual cosa ha fet que millorés
en molts aspectes. El portaveu del PSC va repassar els
punts més importants del
Pressupost 2021, molts dels
quals recollits en l’acord de
reconstrucció social signat
amb ERC i En Comú Podem.
A nivell social, es proposa
tirar endavant un pla de xoc
per assegurar a la ciutada-

nia uns drets bàsics com són
l’habitatge i els subministraments; mantenir el programa
de beques menjador també
durant les vacances; ajuts
retornables per qui no ha
cobrat el darrer mes; acompanyament en la reinserció
laboral; plans d’ocupació
municipals; continuació dels
programes socials existents
de Treva hivernal, Aliments,
Apropa’m, Dependència...; i
ajuts al Rebost solidari.
A nivell educatiu, es proposa
continuar amb el projecte de
gratuïtat de llibres de text fins
a 2n d’ESO; formació i reinserció educativa a través del
PFI i l’Escola d’Adults; millora dels projectes educatius
de centre amb el programa
Creix i el Consell d’Infants;
portar l’ESO a Palaudàries
amb la primera fase de la
construcció d’un institut-escola i l’acompanyament en el
procés de fusió dels centres
educatius de Miquel Martí i
Pol i Hipàtia d’Alexandria; invertir recursos en el Pla educatiu de ciutat que ha d’incloure les línies educatives
dels propers 10 anys; i la col·
laboració en la digitalització
dels centres educatius.
A nivell cultural, potenciar la
biblioteca i continuar apostant per la majoria d’actes
però buscant fórmules innovadores per poder-los dur a
terme en aquests moments
de pandèmia, al igual que a
nivell juvenil i de cohesió social.
A nivell esportiu, es proposa introduir una figura tècnica per potenciar l’esport de
base; donar suport a les entitats esportives; i dotar el municipi de nous equipaments
esportius.
A nivell de seguretat ciutada-

na, es proposa incorporar un
agent més i fer tres promocions internes; i la renovació
progressiva de la flota.
A nivell d’obres, es proposa
continuar amb els plans de
manteniment establerts de
millora de la xarxa d’aigua i
de nous reasfaltatges.
A nivell de medi ambient, es
proposa un pla d’inversions
per a la millora de la recollida
de residus amb les propostes
d’actuació definides per la
Comissió creada al respecte;
renovació de la flota de vehi-

cles; reforçar la plantilla de
residus; incorporar una persona a la brigada verda per a
la millora del poble en aquest
aspecte; renovació parcial i
progressiva de l’enllumenat
públic a Leds amb contractes temporals; i altres projectes com franges, cultius
orgànics, espais mediambientals...
A nivell de promoció econòmica, es proposen noves
línies d’ajuts per a comerciants, autònoms i empreses;
ajudes per a la digitalització

del comerç; microformacions
per a la venta online; campanya de foment del consum;
ajuda en el rebut del lloguer
per als comerciants; ajuda en
el rebut dels autònoms; subvencionar el rebut de les terrasses; etc.
A nivell urbanística, les inversions fonamentals són la semaforització per fer de Lliçà
d’Amunt un poble més transitable; i generar espais de
trobada i convivència amb un
gran parc davant de l’escola
Rosa Oriol i amb la potenci-
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Pressupost municipal per l’any 2021
El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2021 és un pressupost amb 73.570€ d’ingressos i
29.043,91 de despeses.
ació del Pinar de la Riera on
es farà un nou pont peatonal
que comuniqui amb el centre.
El portaveu del PSC, Fran
Sánchez, va dir que en
aquests moments la regla
de la despesa està suspesa
però que si fos vigent no la
compliríem, però que valia la
pena per poder tenir el poble
socialment assistit.

mantindran els pagaments a
compte per mantenir el finançament dels serveis públics.
I s’ha previst una subvenció
específica de la Covid19 per
tal de fer front a la pandèmia
actual.

EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:

Alienació d’inversions reals
(Capítol VI)
No es preveu cap venda de
patrimoni.

Impostos directes (Capítol
I)
Els impostos directes (IBI,
IAE, plusvàlues...) es mantenen en els mateixos termes
de l’any anterior al no haver-se apujat els tipus impositius.
Impostos indirectes (Capítol II)
L’impost de construccions
s’incrementa perquè es preveu una nova construcció en
el Polígon industrial de Can
Montcau.
Taxes,
quotes
urbanístiques i altres ingressos
(Capítol III)
Es produeix un decrement, ja
que no s’han previst ingressos per contribucions especials i quotes urbanístiques
a diferència del pressupost
anterior. Hi ha un augment de
la taxa d’escombraries per finançar l’increment important
dels costos del servei. I, hi ha
una disminució de les tarifes
de les escoles bressol per la
reducció de matriculacions.
Transferències
corrents
(Capítol IV)
Es manté l’import de la participació de tributs de l’Estat perquè sembla que es

Ingressos
patrimonials
(Capítol V)
Baixen lleugerament.

Transferències de capital
(Capítol VII)
Hi ha un important augment
per les subvencions previstes
del Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació
de Barcelona.
Actius financers
VIII)
No es preveu.

(Capítol

Passius financers (Capítol
IX)
Hi ha un augment important
de préstecs per l’increment
de les inversions i tenint
en compte que han quedat
suspeses les regles fiscals.
Però, donada l’existència
d’un romanent de tresoreria
per finançar despeses generals, s’avaluarà la possibilitat
d’amortitzar anticipadament
préstecs actuals per mantenir l’endeutament en termes
similars als actuals, que són
molts baixos, al voltant del
35% dels ingressos ordinaris.
EN RELACIÓ A LES DESPESES:
Despeses
(Capítol I)
Augmenta

de
en

personal
121.480,64

euros per l’increment de la
plantilla de personal amb les
següents places: 1 agent de
policia, 1 oficial jardiner, 1
operari de recollida de residus i 1 xofer de residus.
Aquests dos darrers llocs de
treball són per iniciar la recollida de la fracció de la poda
i del verd. També es preveu
una promoció interna de sergent i 2 de caporal. I es preveu el possible increment de
retribucions del personal per
al 2021 previst en el 0’9%
del total de retribucions. A
més, es destinaran 100.000
euros per un pla d’ocupació
destinat a canviar l’enllumenat públic a sistema leds.
Per altra banda, la disminució d’infants matriculats a les
escoles bressol possibilita
la reducció en despeses de
personal d’aquest servei.
Despeses en béns corrents
i serveis (Capítol II)
Augmenta en 425.700 euros
bàsicament per l’augment del
cost dels serveis de recollida
d’escombraries i de transport
urbà. També s’afegeix una
partida de 100.000 euros per
mesures relacionades amb la
Covid19. I, disminueixen partides de festes (donat la situació de pandèmia), la partida d’espais verds (atès que
es disposa de mitjans propis
de personal) i altres partides també per la situació de
pandèmia.
Interessos (Capítol III)
La partida d’interessos de
préstecs es redueix de manera important per la política d’amortitzar els préstecs
amb major cost financer.
Transferències
(Capítol IV)

corrents

Es manté en termes similars
al pressupost del 2020. Però,
s’ha afegit una partida de
100.000 euros per ajuts per
pal·liar les conseqüències de
la Covid19.
Inversions i Transferències
de capital (Capítol VI i VII)
Ascendeix a una quantitat
molt important atès que s’intenta reactivar l’activitat econòmica a través del pressupost municipal. Es preveuen
sol·licitar subvencions del
Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona per portar a terme
importants inversions en el
municipi. Les més destacades són: la construcció del
nou edifici escolar 3-16, la
reforma del Parc Rosa Oriol,
la reforma de la passera sobre el riu Tenes, la continuació del programa de canvi de

leds de l’enllumenat públic,
la semaforització en diversos
trams de les carreteres que
passen pel municipi, la restitució de vehicles de recollida
d’escombraries i neteja viària, i dels contenidors de recollida, la implementació de
la recollida de la poda verda,
manteniment d’equipaments,
asfaltats, vehicles i nous projectes.
Passius financers (Capítol
IX)
Disminueix donat que s’estan
cancel·lant préstecs anticipadament.
EMPRESA
MUNICIPAL
D’OBRES (EMO):
L’activitat de l’EMO ha quedat reduïda als lloguers de
locals i habitatges socials.
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Pressupost municipal per l’any 2021

* Comparativa amb pressupostos inicials.

Evolució financera de l’Ajuntament
Evolució despeses

Evolució ingressos

notícies de l’Ajuntament
Nou equipament esportiu a
l’aire lliure
L’Ajuntament facilita la realització d’activitat física amb un circuit de
cal·listènia prop del Parc de la Felicitat.
L’Ajuntament ha dotat la zona
verda propera al Parc de la
Felicitat amb un circuit d’street
workout o cal·listènia. En
aquesta zona, molt freqüentada
per adolescents i joves, ja hi
ha un skatepark i, a més, molt
a prop tenim dos equipaments
esportius, la Piscina i el Camp
de Futbol.
L’street workout, cal·listènia
o simplement entrenament
al carrer és una modalitat
esportiva amb cada cop més
adeptes.
Consisteixen
en
l’entrenament de totes les
capacitats físiques mitjançant
el pes corporal, introduint
acrobàcies,
en
diferents
estructures fixes; ofereix un
gran ventall de possibilitats de

pràctica esportiva tant individual
com en grup.
La idea va néixer d’un grup de
joves del municipi, que van fer
la proposta a l’Ajuntament.
Aquesta
instal·lació
esportiva, de 6 x 6 metres, va
acompanyada d’una placa amb
indicacions pel seu bon ús.
La Junta de Govern Local
del passat 9 de novembre
va aprovar el pressupost de

l’empresa Crous Expert SL
de 5.136,45 € per fer-ne el
subministrament dels elements
i la instal·lació.
Amb aquest nou equipament
esportiu
a
l’aire
lliure,
l’Ajuntament
facilita
la
realització d’activitat física
sense cap despesa econòmica
per a l’usuari i fa realitat un
compromís del Pla d’Acció
Municipal d’aquest mandat.

Restauració i conservació de la
bassa de Can Dunyó
La Societat Catalana d’Herpetologia portarà a terme diferents
mesures de gestió per millorar l’estat ecològic de la bassa.
A la bassa de Can Dunyó, ubicada a la finca del mateix nom propietat de l’Ajuntament, que està
inclosa a l’Inventari de Zones
Humides de Catalunya, s’hi realitza una gestió de mínims, que
inclou un cens bianual d’aus, el
desbrossament parcial, la retirada de residus i la identificació i
resolució d’incidències.
Aquesta bassa té un alt valor
ecològic, ja que conté una gran
diversitat d’ambients, com ara
illes, codolars, zones profundes,
canyissars i zones temporals
que acullen una elevada biodiversitat característica de zones
humides, amb especial presència d’espècies d’ocells aquàtics
i migratoris.

Actualment s’hi observa una elevada terbolesa de l’aigua acompanyada d’un abocament de sediments provinents del torrent on
arriben les aigües pluvials. També s’hi observa un curs constant
d’aigua arribant a la bassa amb
presència d’algues nitròfiles a la
llera i d’espècies al·lòctones.
Tot això indica que seria convenient la restauració i conservació de la bassa de Can Dunyó
per recuperar la temporalitat i la
transparència de l’aigua, amb
l’eliminació de la fauna al·lòctona.
En aquest sentit, la Societat
Catalana d’Herpetologia està
interessada a dur a terme diferents mesures de gestió per tal

de millorar l’estat ecològic de la
bassa, que inclouen activitats
de tipus participatiu. L’Ajuntament ha valorat aquest fet com
una oportunitat per dinamitzar
la gestió de la bassa, millorar la
seva qualitat ambiental i oferir a
la ciutadania opcions de voluntariat actiu pel que fa a la pròpia
gestió de la bassa.
Per això, el Ple del passat 26
de novembre va acordar cedir
l’ús de la bassa de Can Dunyó
a l’entitat privada sense ànim de
lucre Societat Catalana d’Herpetologia i aprovar el Conveni de
custòdia d’aquesta bassa entre
l’Ajuntament i aquesta entitat. La
signatura del conveni va tenir lloc
el passat 11 de desembre.
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Actuació de conservació
del Casal de la Gent Gran
de Palaudàries
La Brigada d’obres municipal
va envernissar, durant el mes
d’octubre, les façanes de fusta
del Casal de la Gent Gran de
Palaudàries. Aquesta actuació
cal fer-la de forma regular
per tal de protegir la fusta
dels agents meteorològics
que poden anar desgastant

la funció i l’estètica d’aquest
acabat. S’hi van aplicar dues
capes de vernís especial per
a fusta, després de polir-ho
prèviament per garantir-ne
una millor impregnació i que
la protecció de les façanes
perduri fins a la propera
actuació de conservació.

notícies de l’Ajuntament
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Conveni per les franges
contra incendis limítrofes amb
Lliçà de Vall
Els Ajuntaments de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall van signar, el passat
20 de novembre, un conveni interadministratiu en relació a la creació
i manteniment de franges de protecció de les urbanitzacions contra
incendis forestals.
La Llei 5/2003, de mesures
de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions
sense continuïtat amb la trama urbana, en el seu article 4,
obliga a les urbanitzacions a
autoprotegir-se dels incendis
forestals i, en concret, a crear
i mantenir franges de protecció contra incendis forestals.
El mateix article trasllada als
ajuntaments la responsabilitat
d’executar i mantenir les franges en cas que els subjectes
obligats no ho hagin fet prèviament.
Hi ha diferents franges de
protecció contra incendis forestals que conflueixen entre
els termes municipals de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall. El
manteniment d’aquests franges ha d’anar a càrrec dels
propietaris de les urbanitzacions afectades, bé sigui per
contribució directa, assumint

el paper de subjecte obligat
que determina l’article 4 de
la Llei 5/2003, o bé a través
de l’execució subsidiària dels
Ajuntaments de Lliçà d’Amunt
i Lliçà de Vall.
Per això, per regular la creació
i manteniment de les franges
que protegeixen urbanitzacions d’un municipi però que
afecten territori d’un altre mu-

nicipi, s’ha signat aquest conveni interadministratiu entre
els dos Ajuntaments.
Amb aquest conveni, d’una
vigència d’un any prorrogable, els Ajuntaments de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall es
comprometen a facilitar l’accés i els tràmits, si fossin necessaris, per al correcte manteniment d’aquestes franges.

Aprovació del Pla
municipal de prevenció
d’incendis forestals
Lliçà d’Amunt està declarat
municipi d’alt risc d’incendi forestal.
L’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari
de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha treballat
conjuntament amb els serveis
tècnics municipals i l’Associació de Voluntaris de Protecció

Civil de Lliçà d’Amunt / ADF
L’Alzina per tal d’elaborar un
nou Pla municipal de Prevenció d’incendis forestals de Lliçà d’Amunt pel període 20212026, ja que l’anterior tenia un
horitzó de 2016 a 2020.
La Junta de Govern Local del
passat 23 de novembre va
aprovar aquest nou Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals vigent fins al 2026.

Concurs públic per a
l’explotació dels serveis
de bar i consergeria del
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
L’Ajuntament ha obert una
convocatòria per a l’explotació
del servei de bar i la prestació
del servei de consergeria de
les instal·lacions del Casal de
la Gent Gran de Palaudàries.
Les persones que hi estiguin
interessades poden presentar
una proposta a l’Ajuntament

sol·licitant cita prèvia o a
través del web municipal www.
llicamunt.cat.
El termini per la presentació de
propostes acaba el 22 de gener.
Les bases d’aquest concurs
estan publicades a l’e-TAULER,
el Tauler d’Edictes Electrònic
oficial de l’Ajuntament.

notícies de l’Ajuntament
Urbanització de la part sud
del carrer Major
El projecte inclou la construcció d’una passera peatonal per damunt
del torrent de Can Bosc, que uneixi la part sud i la part nord del
carrer.
Amb el projecte d’Urbanització de la part sud del
carrer Major, redactat pels
tècnics municipals, l’Ajuntament vol pavimentar, instal·lar enllumenat i clavegueram, i col·locar mobiliari
urbà, en aquest tram de vial,
d’una superfície de 261 metres quadrats i una longitud
d’uns 30 metres, i, sobretot,
solucionar-hi les recollides
d’aigua de pluja.
Amb la construcció d’una
passera peatonal per damunt del torrent de Can
Bosc s’unirà aquesta part
sud del carrer Major, que
comença fent xamfrà amb el
carrer Baronia de Montbui,
amb la part nord, ja urbanitzada.
El pressupost d’execució
d’aquestes obres s’ha fixat
en 122.303,33€ (IVA inclòs)
i el termini d’execució s’ha
establert en sis mesos.
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Concessió de subvencions
a microempreses,
comerços i autònoms per
valor de 19.400€
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va publicar una convocatòria
de subvencions d’emergència
per
a
microempreses,
comerços
i
treballadors
autònoms de Lliçà d’Amunt
afectats econòmicament per la

crisi sanitària ocasionada per
la Covid-19. S’hi van presentar
46 persones, de les quals,
segons les bases, es van
aprovar subvencions per a 42.
Els beneficiaris s’han repartit
un total de 19.400 euros.

Concessió de subvencions
a establiments de
restauració per valor de
726,64€
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va publicar una convocatòria
de subvencions d’emergència
per
a
establiments
de
restauració de Lliçà d’Amunt
afectats econòmicament per
la crisi sanitària ocasionada

per la Covid-19. S’hi van
presentar 5 persones, de les
quals, segons les bases, es
van aprovar subvencions per
a 2. Els beneficiaris s’han
repartit un total de 726,64
euros.

Adscripció al Programa
Reempresa
L’Ajuntament participa, des
de l’any 2015, en el programa
Reempresa, promogut per la
Diputació de Barcelona.
Aquest programa consisteix a
posar en contacte persones
interessades
a
traspassar
un negoci solvent a altres
emprenedores per a donar-li
continuïtat i que no es perdi.
Els potencials emprenedors/res
de Lliçà d’Amunt es deriven al
punt del servei Reempresa de

Granollers, però, fins ara, no hi
havia cap conveni d’adscripció
a aquest punt.
La Junta de Govern Local
del passat 9 de novembre va
aprovar l’adscripció de Lliçà
d’Amunt a l’àmbit territorial
de cobertura del punt local de
servei del programa Reempresa
de Granollers, del 2020 al 2023,
amb la finalitat que les empreses
i les persones reemprenedores
del municipi hi siguin ateses.

notícies de l’Ajuntament
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Rètols contra l’incivisme als contenidors
La regidoria de Medi ambient ha
col·locat rètols contra l’incivisme
a les bateries de contenidors. Hi
ha dos tipus de rètols. En un
s’adverteix que, segons l’article
86 de l’Ordenança de Policia
i Bon Govern, resta prohibit
deixar cap tipus de resta fora
dels contenidors, la qual cosa
es considera una infracció
greu i pot ser
sancionada
amb una multa d’entre 101 i
300 €. També s’informa que
per als residus voluminosos
s’ha d’utilitzar la deixalleria o la
recollida concertada a domicili.
En un altre rètol, col·locat
en bateries de contenidores
estratègiques, a més d’aquest
contingut, també s’adverteix
que resta prohibit que persones
no residents al municipi dipositin
residus als contenidors de
Lliçà d’Amunt, la qual cosa es
considera una infracció lleu i pot
ser sancionada amb una multa
d’entre 50 i 100 €.
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PROHIBIT

ABOCAR RESTES FORA
DELS CONTENIDORS

Segons l’article 86 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
resta prohibit deixar cap tipus de resta fora dels
contenidors, la qual cosa es considera una infracció greu.
Les persones infractores seran sancionades
amb una multa de 150 €.
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deixalleria o de recollida concertada a domicili.
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Millora dels itineraris de
vianants al carrer d’Anselm
Clavé
La Junta de Govern Local
del passat 16 de novembre
va aprovar el Conveni entre
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament relatiu a les obres
de millora dels itineraris de
vianants del carrer d’Anselm
Clavé, a l’alçada de la Masia de
Can Puig.
Actualment, la carretera BV1602 o carrer d’Anselm Clavé
no disposa d’un itinerari continu,
segur i accessible per a vianants
al seu marge dret a l’alçada de
la Masia de Can Puig (entre el
PK 6+700 i el PK 7+000). Per tal

de solucionar aquesta situació,
es proposa la construcció
d’una vorera al marge dret
així com un pas de vianants
regulat mitjançant semàfors per
a millorar la permeabilitat de
la carretera, per un import de
468.067,78 € (IVA inclòs).
La Diputació de Barcelona, titular
de la carretera, i l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt consideren
que les obres esmentades
són d’interès comú per a les
dues
administracions.
Per
això, col·laboraran en la seva
execució.

Ajut per a la millora de
camins
La Junta de Govern Local
del passat 23 de novembre
va acceptar la subvenció de
19.527,74 euros concedida

per la Diputació de Barcelona
dins el Programa sectorial per
la millora de camins municipals per als anys 2020 i 2021.

Calendari fiscal per a
l’exercici 2021
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“No encomanis, contagia vida”
La regidoria d’Infància i Joventut ha creat una campanya de prevenció
de la Covid-19 adreçada a joves.
La campanya, sota el lema
“No
encomanis,
contagia
vida” consta d’una cançó i
un videoclip amb el grup de
música juvenil del municipi “Los
niños del balcón”, i elements
gràfics molt visuals amb
diferents ítems per reforçar la
importància del compliment
de les mesures sanitàries:
Fer ús de la mascareta; Mans
netes i gel; Grups reduïts; i
Distància de seguretat, a més
d’un missatge per als joves:
“Fes que el teu paper sigui
important”.
La cançó i el videoclip
reflecteixen tot el que els joves
estan vivint i sentint en aquests
moments tan complicats, però
sense deixar de banda un
contingut positiu: que entre
tots i totes ens en sortirem i
podrem tornar a gaudir de l’oci,
la cultura i la llibertat sense por
a contagiar-nos i contagiar les
persones que estimem.
Los Niños Del Balcón (LNDB)
són un grup de quatre joves
de Lliçà d’Amunt: Arnau Torres
com a productor, José Garcia
a la guitarra i els germans
Guillem i Gerard Trujillo com a
vocalistes. És un grup que neix
en ple confinament, el març
de 2020, ple d’energia i amb
moltes coses a dir. El seu estil
musical es decanta pel rap, amb
la unió de diferents arrels de la
música com reggae, dubstep,
hip-hop i rock. “Fem rap amb
missatge, rap de consciència i
rap per fer de la vida un viatge

NO ENCOMANIS

CONTAGIA VIDA
FES QUE EL TEU PAPER SIGUI IMPORTANT

més lleuger, dieun LNDB.
Aquest grup va estrenar el
seu primer single “Efímera” el
juny de 2020 i, des d’aquella
data, han tret 7 singles més.
Els podeu trobar a instagram
@losninosdel_balcon i al seu
canal de YouTube (Los Niños
Del Balcón). La seva música
està a totes les plataformes
digitals i estan preparant coses
molt grosses de cara al 2021.
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Arriba la IV Esquiada Jove
Després de l’èxit dels darrers
anys, la regidoria d’Infància
i Joventut organitza la IV Esquiada Jove, on els i les joves
d’entre 14 i 30 anys podran
esquiar o fer snow durant tot
el dissabte 20 de febrer a l’estació d’esquí de La Molina per
un preu molt econòmic.
La sortida té diferents preus
subvencionats per l’Ajuntament:
• Preu bàsic per a JOVES
EMPADRONATS/ES a Lliçà
d’Amunt: 25€. Inclou el transport en autocar, el Forfait i
l’assegurança de pista. Els i
les joves participants hauran
de portar el seu propi material
d’esquí o snow.
• Preu bàsic per a JOVES
D’ALTRES MUNICIPIS: 30€.
Inclou el transport en autocar,
el Forfait i l’assegurança de
pista. Els i les joves participants hauran de portar el seu
propi material d’esquí o snow.
• Preu AMB LLOGUER DE MATERIAL PER A JOVES EMPADRONATS/ES a Lliçà d’Amunt:
46€. Inclou lloguer de material (pals, botes, esquís o snow
i casc), transport en autocar,
Forfait i assegurança de pista.
L’Ajuntament reservarà prèviament el material que els i les
joves participants recolliran en
arribar a l’estació d’esquí.
• Preu AMB LLOGUER DE MA-

TERIAL PER A JOVES D’ALTRES MUNICIPIS: 55€. Inclou lloguer de material (pals,
botes, esquís o snow i casc),
transport en autocar, Forfait i
assegurança de pista. L’Ajuntament reservarà prèviament el
material que els i les joves participants recolliran en arribar a
l’estació d’esquí.
L’autocar sortirà a les 6h des
de l’Espai Jove El Galliner i farà
parada als Centres Cívics de
Ca l’Artigues i Palaudàries. La
tornada serà en el mateix lloc
de sortida aproximadament a
les 19h/19:30h.
Per a més informació, pots dirigir-se a l’Espai Jove El Galliner,
de dilluns a divendres, de 16h
a 20h; trucar per telèfon al Galliner al 93 860 70 01; escriure
un WhatsApp al 673 93 09 37;
o enviar un correu electrònic a
elgalliner@llicamunt.cat.
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
La incripció s’haurà de fer del
18 de gener al 8 de febrer, a
través del formulari en línia
habilitat a la web municipal. El
pagament també s’haurà de
fer en línia mitjançant el mateix
formulari en el moment de la
inscripció.
En cas de tenir problemes amb
la inscripció a l’activitat, es
prega contactar amb la regidoria de Joventut.
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TLA reestructura la línia A7
que va fins a Granollers
Aquesta línia també funcionarà els dissabtes i tindrà una nova
parada a demanda a tocar de la Masia de Can Montcau.
Després de fer un estudi
d’usuaris, Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA) ha decidit suprimir la línia A71 (Lliçà-Can
Montcau-Granollers) de caps
de setmana i festius a partir del 2 de gener, tenint en
compte l’eficiència dels recursos públics i la millora de
la sostenibilitat del servei de
transport urbà.
Tanmateix, la connexió amb
Granollers en caps de setmana i festius continuarà a través de les línies interurbanes
de l’empresa Sagalés i a través de la línia A7 de TLA, que
va de Lliçà d’Amunt a Granollers de dilluns a divendres i
que, a partir del 2 de gener,
també funcionarà els dissabtes. El servei cap al barri de Can Xicota en caps de
setmana i festius continuarà
amb la línia A3 de TLA.
Per altra banda, a més de
l’ampliació del servei fins a
dissabte, la línia A7 tindrà
una nova parada a tocar de la

Masia de Can Montcau, dins
del Parc logístic, sempre que
se sol·liciti amb antelació per
mitjà de l’aplicació “Sagalés
on demand”. El bus urbà no
farà aquesta parada si els
usuaris no n’han fet una reserva prèvia per una expedició en concret.
Aquest servei de transport
a demanda (TAD) es pot demanar fins a 24 hores abans
de la sortida de l’autobús, de
tres maneres:
- Truqueu al 900 13 00 14 de
dilluns a divendres feiners de
8:00h a 20:00h.
- Descarregueu l’app Sagalés
on demand i feu les vostres
reserves còmodament des
del vostre telèfon mòbil.
L’app és totalment gratuïta i
està disponible tant per Android com per a IOS.
- Entreu a la web www.sagalesondemand.com per fer les
vostres reserves.
En el moment de fer la reserva
caldrà indicar de forma clara

L’1 i el 6 de gener no hi
haurà transport urbà

7 Lliçà d’Amunt

Can Montcau Granollers Congost

Ajuntament A

Ajuntament B

Dr. Bonet - Països Catalans

Països Catalans - Rotonda

Can Riereta

Can Padrós

Can Montcau

Can Montcau

3743

Masia Can Montcau

3743

Masia Can Montcau

Can Gili

Terra Alta

Estació del Nord (Canovelles)

Estació del Nord (Canovelles)

La Passera

Instituts

Av. Sant Julià

Pl. de les Hortes

Parc Comercial Can Montcau
Autobusos interurbans

Primer de Maig

exprés.cat, e7
TransGran

Parades TAD Transport a Demanda

La línia A7 funciona de dilluns a dissabte tot l’any
Ajuntament B
P. Catalans-Rotonda
Can Montcau
Masia Can Montcau
Estació del Nord
Instituts
Pl. de les Hortes
Primer de Maig
Av. Sant Julià
La Passera
Estació del Nord
Can Montcau
Masia Can Montcau
Dr. Bonet
Ajuntament A

6.45
6.46
6.51
6.53
6.57
6.59
7.01
7.03
7.05
7.07
7.10
7.16
7.19
7.21
7.23

7.45
7.46
7.51
7.53
7.57
7.59
8.01
8.03
8.05
8.07
8.10
8.16
8.19
8.21
8.23

8.45
8.46
8.51
8.53
8.57
8.59
9.01
9.03
9.05
9.07
9.10
9.16
9.19
9.21
9.23

9.45 10.45
9.46 10.46
9.51 10.51
9.53 10.53
9.57 10.57
9.59 10.59
10.01 11.01
10.03 11.03
10.05 11.05
10.07 11.07
10.10 11.10
10.16 11.16
10.19 11.19
10.21 11.21
10.23 11.23

11.45
11.46
11.51
11.53
11.57
11.59
12.01
12.03
12.05
12.07
12.10
12.16
12.19
12.21
12.23

12.45 13.45
12.46 13.46
12.51 13.51
12.53 13.53
12.57 13.57
12.59 13.59
13.01 14.01
13.03 14.03
13.05 14.05
13.07 14.07
13.10 14.10
13.16 14.16
13.19 14.19
13.21 14.21
13.23 14.23

14.45
14.46
14.51
14.53
14.57
14.59
15.01
15.03
15.05
15.07
15.10
15.16
15.19
15.21
15.23

15.45
15.46
15.51
15.53
15.57
15.59
16.01
16.03
16.05
16.07
16.10
16.16
16.19
16.21
16.23

16.45
16.46
16.51
16.53
16.57
16.59
17.01
17.03
17.05
17.07
17.10
17.16
17.19
17.21
17.23

17.45
17.46
17.51
17.53
17.57
17.59
18.01
18.03
18.05
18.07
18.10
18.16
18.19
18.21
18.23

18.45
18.46
18.51
18.53
18.57
18.59
19.01
19.03
19.05
19.07
19.10
19.16
19.19
19.21
19.23

19.45
19.46
19.51
19.53
19.57
19.59
20.01
20.03
20.05
20.07
20.10
20.16
20.19
20.21
20.23

20.45
20.46
20.51
20.53
20.57
20.59
21.01
21.03
21.05
21.07
21.10
21.16
21.19
21.21
21.23

21.45
21.46
21.51
21.53
21.57
21.59
22.01
22.03
22.05
22.07
22.10
22.16
22.19
22.21
22.23

*Aquestes expedicions només funcionen: Els dissabtes de tot l’any i de dilluns a divendres feiners d’agost

la parada i l’expedició. Una
vegada tramitada la reserva,
l’usuari rebrà confirmació pel
mateix mitjà pel qual hagi fet
la petició.
Per a més informació: enviant
un whatsapp al 672 207 545.

El servei de Transports de
Lliçà d’Amunt (TLA) no circularà els dies 1 i 6 de gener.

Lliçà d’Amunt participa
a la BETAMapathon
d’accessibilitat 2020
En el marc del Dia internacional de les persones amb discapacitat, l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt va participar, el passat
3 de desembre, a la BETAMapathon d’accessibilitat 2020,
una iniciativa que té per objectiu
sensibilitzar, aprendre i visibilitzar els temes relacionats amb la
discapacitat i detectar millores
en l’entorn pel que fa a l’accessibilitat dels espais públics.
En aquesta jornada, promoguda
per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), van participar,
juntament amb Lliçà d’Amunt,
els ajuntaments de Barcelona,
Cervelló, Montmeló, Sant Cugat
del Vallès, Terrassa i Vilanova i
la Geltrú. Enguany, a causa de
la pandèmia, es va realitzar un
canvi de format i es van fer diverses accions d’equips locals
en aquests set municipis participants.
Així, aquest any, la BETAMapathon va ser una acció simultània
i col·laborativa a diverses localitats de la província de Barcelona que va permetre recollir
informació sobre l’accessibilitat
d’un espai determinat geolocalitzant punts clau, els quals van
ser visibles en temps real en un
mapa online. L’objectiu era poder identificar punts crítics per a
la millora de l’accessibilitat.
Diferents grups de persones
voluntàries amb capacitats diverses van identificar els punts
crítics que impedeixen l’accessibilitat als carrers que formen
part de la zona d’actuació esco-

llida.
En el cas del nostre municipi,
es va triar l’itinerari que va des
del carrer del Torrent Merdanç
fins la zona escolar i esportiva,
ubicada al carrer de Jaume I.
Es tracta d’un recorregut d’uns
130 metres molt concorregut
pel nombre d’equipaments que
hi ha a la zona, que per la seva
discontinuïtat, la manca d’espai
i les dificultats d’accessibilitat,
el fan insegur i poc atractiu pels
desplaçaments a peu.
El grup que va fer l’activitat estava integrat per una persona
invident, una persona gran que
es desplaça amb caminador i
una altra persona gran que es
desplaça amb cadira de rodes.
També van formar part del grup,
estudiants de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), que van fer el
seguiment de l’actuació, i personal de les regidories d’Acció Social i Trransport públic i mobilitat
implicades en el projecte.
Després de la jornada, es van
presentar els resultats de la
BETAMapathon d’accessibilitat
2020 en un acte en format virtual.
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Lliçà d’Amunt és el 3r municipi de Catalunya que
més inverteix en transport públic per habitant

Segons les dades publicades al web de Transparència de la Generalitat de Catalunya, Lliçà d’Amunt és el tercer
municipi de Catalunya, per darrera de Barcelona i Tarragona, que més diners per habitant va destinar al Transport
col·lectiu urbà de viatgers l’any 2020.

El servei que ofereix Transports
de Lliçà d’Amunt (TLA)
L’Ajuntament dedica els 790.000€
del pressupost a Transports de Lliçà d’Amunt (TLA), que actualment
compta amb 11 línies d’autobús
que recorren els diferents barris del
municipi: 8 línies ho fan de dilluns a
divendres i 3 els caps de setmana
i festius.
El servei funciona els 365 dies de
l’any (excepte el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener) per apropar la
ciutadania d’un punt a un altre del
municipi, un municipi de més de
22 km2 i més de 150 km de carrers.
Totes les línies de TLA juntes fan
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aproximadament 139,5 km de recorregut.
La flota de TLA està formada per
tres autobusos amb tecnologia híbrida de l’any 2019 de 12m i una
capacitat de 100 persones per vehicle, i un autobús de l’antiga flota
del 2006 de 10m i una capacitat de
70 persones.
Els usuaris de TLA han augmentat molt al llarg dels anys, un creixement paral·lel al creixement del
servei. L’any 2007 el servei va passar de 3 a 7 línies que milloraven
el temps del recorregut i el nombre
d’expedicions; el 2018 van actualitzar-se els horaris per donar servei
els festius i caps de setmana; i el
2019 es va renovar la flota de vehicles i va augmentar la capacitat de
passatgers.
El mateix 2019, TLA va transportar 286.298 usuaris i usuàries,
un 19,2% més respecte al 2018
(240.182 usuaris). Excepte el mes
d’agost, tots els altres mesos de
l’any van transportar més passatgers que els mateixos mesos de
l’any anterior, amb una diferència
de fins a 6.000 passatgers nous
en un mateix mes respecte a l’any
anterior.
A més, després de 20 anys d’existència de Transports de Lliçà
d’Amunt, l’any 2019 es van batre dos rècords absoluts: el mes
d’octubre es va batre el rècord de
transport de passatgers en un sol
mes amb 30.739 usuaris i usuàries (una mitjana de 991 passatgers
diaris) i el rècord de transport de
passatgers en un sol dia es va
assolir el 30 de maig quan es van
transportar 1.566 persones.
Lliçà d’Amunt és el municipi de
tot el Vallès Oriental (per sobre
de Granollers i Mollet) amb major
utilització del transport urbà, amb
una mitjana de 18,8 viatges per
habitant i any.

Torren
t

La despesa que l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt destina al Transport
col·lectiu urbà de viatgers per habitant és de 51,78€ per habitant (dades de l’any 2020). Aquesta xifra,
segons el portal web de Transparència de la Generalitat de Catalunya (www.transparenciacatalunya.
cat), situa el nostre municipi en el
tercer de Catalunya que més pressupost dedica al transport públic
per habitant, per darrera de les ciutats de Barcelona (104,33€) i Tarragona (73,66€).
Aquest rànquing mostra el pressupost que els municipis de Catalunya inverteixen en Transport
col·lectiu urbà de viatgers amb
dues dades: Per una banda, el
pressupost total que dediquen a
aquest àmbit. En aquest cas, Lliçà
d’Amunt ocupa el 13è lloc dedicant 790.000€ al transport públic,
un 4,39% del pressupost total
de l’Ajuntament. Per altra banda,
aquest pressupost dividit pel número d’habitants que té el municipi. En aquest cas, Lliçà d’Amunt
amb 15.256 habitants ocupa el 3r
lloc del rànquing.

FEINERS DE DILLUNS A DISSABTE TOT L’ANY

NO FUNCIONA DIUMENGES NI FESTIUS
A7 Lliçà Amunt - Can Montcau Granollers Congost
A7 TAD Transport a demanda

Parada BUS TLA
Transferència a TransGran
Terminals Ajuntament
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“Dones en temps de crisi: any
2020”
Les regidories d’Igualtat, gènere i LGTBI, i d’Acció social han
participat en el projecte “Dones en temps de crisi: any 2020”, liderat
per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació i on hi
ha aportacions de dues dones lliçanenques.
“Dones en temps de crisi:
any 2020” és un homenatge
dels ajuntaments membres de
l’Observatori de les dones en
els mitjans de comunicació a
les dones dels seus municipis
que, amb les seves ocupacions diverses, han fet sostenible el dia a dia de la crisi de la
COVID-19.
Aquesta sèrie documental sobre els treballs de les dones
i els lideratges femenins vol
contribuir a pluralitzar i donar
major representativitat a les
aportacions essencials de les
dones en el context de pandèmia. En resposta a l’absència
de veus i experiències femenines diverses acusada pels
mitjans de comunicació durant
l’actual situació sociosanitària,
el projecte audiovisual presenta retrats allunyats de tòpics i
d’estereotips de les vivències
de dones de generacions, cultures, procedències, models
familiars, opcions sexuals o
capacitats molt diverses. Ho
fa a partir dels testimonis de
32 dones, treballadores de di-

ferents sectors, de 18 municipis catalans que formen part
d’aquest observatori. Les lliçanenques Adela Padilla Padilla i
Pilar Pujadas Valls són dues de
les dones participants.
“Dones en temps de crisi: any
2020” posa de manifest els
canvis sobtats que s’han produït en el quotidià de les dones,
que han tingut com a conseqüència la reinvenció de cada
un dels aspectes que articulen
les complexes relacions entre
les cures, l’espai domèstic i
l’espai laboral. Les propostes
de canvi social que aquestes
dones plantegen per al futur
vertebren els dotze capítols

d’aquesta sèrie documental.
Aquest és un projecte de l’Observatori de les dones en els
mitjans de comunicació, instància de participació ciutadana, composta per ajuntaments
de Catalunya, entre els quals
Lliçà d’Amunt. Al projecte
“Dones en temps de crisi: any
2020” hi ha participat les cineastes Nila Núñez Urgell (Lo que
diran, 2017), Cristina Almirall
Romeu i Raquel Marques (Tiempos de deseo, 2020). Una
producció de Drac Màgic.
El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Taller “Dona, creativitat
integradora”
El Punt d’Assessorament a la
Dona sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI), a través del
Pla d’Igualtat de Gènere, ha
organitzat un taller anomenat
“Dona, creativitat integradora”, on proposa un espai per
a dones de trobada, d’escolta,
d’exploració, de joc i de creació, integrant les vessants del
treball corporal, les arts escèniques i l’autoconeixement.

Aquest taller, que és gratuït,
tindrà lloc tots els dimecres
del 13 de gener al 17 de març,
de 9:30h a 11:30h, de forma
presencial. I, en el cas que les
condicions sanitàries no ho
permetessin, es realitzaria en
modalitat online.
Informació i inscripcions: PADI:
662926211 (trucades o whatsapp), 93 611 50 21 i 93 860 72
20. Les places són limitades.

TALLER

de Dona Creativitat
Integradora
Taller per a dones que proposa un espai de trobada,
d’escolta, d’exploració, de joc i de creació integrant
les vessants del treball corporal, les arts escèniques
i l’autoconeixement.
TALLER ORGANITZAT PEL PADI A TRAVÉS DEL PLA
D’IGUALTAT DE GÈNERE.

Tots els dimecres del 13 de gener fins al 17 de març del 2021.
Horari: de 9.30 a 11.30h.
Taller Presencial

*En el cas que les condicions sanitàries no ho permetin el taller es realitzaria
en modalitat online.

Preu: Gratuït. Places limitades.

Nova càmera frigorífica al
Rebost solidari
La Junta de Govern Local del
passat 23 de novembre va aprovar un ajut de 4.985,20€ per a la
reparació d’una càmera frigorífica que va deixar l’empresa Biokit
i que no es pot fer servir perquè
falta el motor i els ventiladors
no funcionen. Un cop reparada,
aquesta nova càmera frigorífica
se sumarà a les neveres que ja
disposa el Rebost Solidari.

La regidoria d’Acció social ha
detectat un augment significatiu de les persones beneficiàries
del Rebost solidari en els darrers
mesos, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, i s’ha hagut
de comprar més quantitat de
productes d’alimentació bàsica
amb la conseqüent necessitat
d’augmentar la capacitat d’espai de refrigeració.

Informació i inscripcions:

PADI 662 926 211 (trucades o whatsapp);
936 115 021 – 938 607 220

Felicitats Amunt Dones!
L’Associació Amunt Dones celebra l’onzè aniversari. La regidoria d’Igualtat, gènere i LGTBI felicita aquesta entitat local
que treballa en la defensa dels
drets i la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes en el nostre municipi.

notícies de l’Ajuntament
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Projectes educatius per als centres d’ensenyament
L’Ajuntament porta a terme diferents projectes educatius a les escoles i instituts del municipi, que complementen
els projectes educatius dels propis centres d’ensenyament.
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (EMB Nova Espurna i
EBM Palaudaries):
• Psicòloga municipal:
1. Assessorament i acompanyament en la tasca educativa.
2. Detecció i, posteriorment,
atenció i intervenció.
3. Seguiment amb aquelles
famílies que ho requereixen o
que ho sol·liciten, per tal de
fer un acompanyament en el
procés de criança, assessorar
i orientar, i realitzar una valoració de l’evolució del cas.
ESCOLES DE PRIMÀRIA (Escola Miquel Martí i Pol, Escola
Els Picots i Escola Rosa Oriol
Anguera):
• Psicòlogues municipals:
1. Assessorament i acompanyament en la tasca educativa.
2. Detecció i, posteriorment,
atenció i intervenció.
3. Seguiment amb aquelles
famílies que ho requereixen o
que ho sol·liciten, per tal de
fer un acompanyament en el
procés de criança, assessorar
i orientar, i realitzar una valoració de l’evolució del cas
• Projecte Creix:
1. Donar un suport educatiu
específic a nens i nenes que
presenten conductes disruptives o de transgressió greu de

normes a les escoles.
2. Involucrar els diversos
agents implicats en una solució conjunta que alhora enforteixi els seus propis recursos i
potencialitats.
• Activitat de reforç escolar
del procés de lecto-escriptura a cicle inicial:
Donar un reforç escolar, en
horari extraescolar, en el procés de lecto-escriptura, des
de la vessant del llenguatge i
la motriu, dels alumnes de Cicle Inicial.
• LECXIT:
Programa, promogut per la
Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i
la Fundació ”la Caixa”, que té
per objectiu incrementar l’èxit
educatiu de nens i nenes de
4t a 6è de primària, incentivant l’hàbit lector i la millora
de la seva comprensió lectora. LECXIT funciona gràcies a
la col·laboració de voluntaris i
voluntàries, que acompanyen
als infants en la lectura.
• PAE (Programa d´activitats
educatives):
Seguit de propostes que estan
estretament relacionades amb
la promoció de la coneixença
del nostre municipi, de la cultura i de la millora educativa.

• Habilitats Monoparentals:
En col·laboració amb l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
es porta a terme “L’aventura de ser mares i pares”, un
espai de reflexió i diàleg per
compartir temes relatius a la
criança dels fills i filles. Aquest
espai de trobada està adreçat
a mares i pares amb nens de 3
a 8 anys. Es treballa com millorar els processos de comunicació, es donen pautes per
desenvolupar habilitats d’escolta, d’educació emocional,
de resolució de conflictes, de
negociació, etc.
• Euronet 50/50:
És un projecte que té com
objectiu mobilitzar l’estalvi
energètic ens els equipaments
públics a través de la metodologia 50/50. Aquesta metodologia augmenta la consciència
energètica dels usuaris de
l’edifici i els involucra activament en les accions d’estalvi
d’energia. En el cas dels centres escolars, els ajuntaments
es comprometen a retornar
el 50% dels estalvis energètics que s’han aconseguit en
benefici de l’escola. La metodologia 50/50 té com objectiu
apoderar als nens i nenes i,
especialment, el desenvolupa-

Rocòdrom a l’escola Els Picots
La Junta de Govern Local
del passat 9 de novembre
va adjudicar els treballs
d’instal·lació d’un conjunt de
preses d’escalada (Rocòdrom)
al pati de l’escola Els Picots
a l’empresa Gecko Climbing
Walls SL, per un import de
5.223,27 € (IVA inclòs).
La
direcció
de
l’escola
Els Picots va sol·licitar a

l’Ajuntament la instal·lació d’un
rocòdrom al pati de l’edifici 1.
Aquest rocòdrom estarà format
per un conjunt de preses
d’escalada que s’instal·laran
en el mur que limita amb la pista
coberta del Pavelló d’Esports
i és complementarà amb un
mural de pintura que farà de
fons i la col·locació d’un terra
de cautxú de protecció.

ment dels coneixements pràctics sobre l’estalvi d’energia.
• PFIDE (Programa per fomentar la igualtat de l´accés
a l´educació):
La finalitat d’aquest projecte és fomentar la igualtat
d’oportunitats dels infants
en l’accés a l’educació i, mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de l´accés
a l´educació”, vol contribuir a
aquest dret fonamental convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles
i el material didàctic vinculat,
i llicències digitals que representen una important despesa per a les famílies. L’Ajuntament, a més, vol incentivar
l’estimació pels llibres per part
de l’alumnat, la socialització,
la corresponsabilitat, la implicació de les famílies i de la comunitat educativa, els valors
de solidaritat i la cultura del
reciclatge.
ESCOLES DE SECUNDÀRIA
(Institut Lliçà i Institut Hipàtia
d´Alexandria):
• PAE (Programa d´activitats
educatives):
Seguit de propostes que estan
estretament relacionades amb
la promoció de la coneixença
del nostre municipi, de la cul-

tura i de la millora educativa
• PFIDE (Programa per fomentar la igualtat de l´accés
a l´educació):
La finalitat d’aquest projecte és fomentar la igualtat
d’oportunitats dels infants
en l’accés a l’educació i, mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de l´accés
a l´educació”, vol contribuir a
aquest dret fonamental convocant ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles
i el material didàctic vinculat,
i llicències digitals que representen una important despesa per a les famílies. L’Ajuntament, a més, vol incentivar
l’estimació pels llibres per
part de l’alumnat, la socialització, la corresponsabilitat,
la implicació de les famílies i
de la comunitat educativa, els
valors de solidaritat i la cultura
del reciclatge.
*Aclariment:
alguns
d´aquests projectes com l’Activitat de reforç escolar del
procés de lector-escriptura
a Cicle Inicial o el LECXIT no
s´han pogut portar a terme
aquest curs escolar degut a
la situació de pandèmia de la
COVID-19 que s´ha vivint actualment.
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Portar un estil de vida més
sostenible és cosa de tots i
totes
El començament d’un nou any és un bon moment per reflexionar
sobre què puc fer jo pel canvi climàtic i ser conscients que els
nostres hàbits i les nostres accions individuals contribueixen a fer
un món més sostenible, més net, més respirable i més en sintonia
amb la natura.
El 25 de setembre de 2015 va
ser aprovada per l’Assemblea
General de Nacions Unides
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb
els objectius d’erradicar la
pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar
fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030
i, conjuntament amb la resta
d’agendes globals, configura
un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un
objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 es desplega
mitjançant un sistema de 17
objectius de desenvolupament sostenible, a través dels
quals es proposa abordar els
grans reptes globals, des de
la lluita contra la pobresa o
el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de
gènere, la pau o les ciutats
sostenibles.
Com vam explicar en el passat butlletí d’octubre, l’Ajuntament ha creat una comissió
o grup tècnico-polític i està
fent un treball intern, amb totes les regidories, per localitzar les accions que es duen a
terme a nivell municipal en relació als objectius de l’Agenda 2030 i, en els propers
anys, seguirà una estratègia
integral d’alineament de les
polítiques locals amb l’Agenda 2030.
En aquest sentit, una de les lí-

nies estratègiques de la Biblioteca Ca l’Oliveres a treballar
durant els pròxims anys és el
compliment de l’objectiu 12.8
dels ODS: assegurar que les
persones tinguin informació
i conscienciació pertinents
per al desenvolupament i els
estils de vida sostenibles, en
harmonia amb la natura. I en
aquesta línia, la biblioteca vol
oferir petites accions i activitats que ajudin a la població
de Lliçà d’Amunt a seguir un
estil de vida més sostenible.
Amb aquest objectiu, la biblioteca programarà durant
l’any, xerrades, tallers i altres
activitats adreçades a tota la
població, que ens facin reflexionar i agafar consciència
que el canvi climàtic també
està a les nostres mans.
La primera acció tindrà lloc
el dijous 28 de gener a les
19h amb una Xerrada-taller
anomenada “Canvi climàtic i
tot el que pots fer tu per aturar-lo”.
El canvi climàtic tendeix a
semblar una cosa abstracta,
que s’escapa de les nostres
mans i que portarà problemes, potser, en el futur. En

aquesta xerrada-taller descobrirem en primer lloc que el
canvi climàtic està molt present en el món d’avui, entendrem els seus mecanismes
i, sobretot, entendrem tot el
que podem fer en el nostre
dia a dia per ajudar a posar-hi
fre. Explorarem canvis en
consum, mobilitat, alimentació, ús d’internet i més, que
ens ajudaran a reduir l’impacte del nostre pas pel planeta.
La xerrada anirà a càrrec de
Yve Ramírez, divulgadora ambiental, conferenciant, fundadora del bloc La Ecocosmopolita, cofundadora de la
botiga en línia Usar y Reusar,
i autora del llibre Residuo
Cero, Comienza a restar desde casa que podeu trobar a
les biblioteques.

La Biblioteca torna a obrir
el 8 de gener
La Biblioteca Ca l’Oliveres estarà tancada del 2 al 5 de gener (ambós inclosos) i el 7 de
gener (festa local). Tornarà a

obrir les portes el divendres 8
de gener, tot i que aquest dia
només ho farà en horari de tarda, de 16h a 20h.

La Biblioteca amb les
escoles i nova etapa del
Club de lectura jove

La Biblioteca Ca l’Oliveres ha
adaptat les visites escolars a
la nova situació i a les necessitats dels centres, per tal que
els alumnes puguin continuar
gaudint de les activitats de la
biblioteca en horari escolar i
no hi perdin el contacte. Així,
la majoria de sessions es realitzaran al mateix centre escolar, amb els grups bombolla
establerts i amb totes les mesures de seguretat i d’higiene
que marquen els respectius
protocols.
El mes de novembre van tenir lloc les sessions d’animació a la lectura als cursos de
5è i 6è de l’Escola Rosa Oriol
i la Caro Von Arend, narradora
oral, els va recomanar àlbums
il·lustrats, llibres de poesia i
novel·les juvenils, tot cantant i
tocant la guitarra.
Per altra banda, a partir del
mes de gener, el Club de lectura jove “Deixa’m llegir!”,
adreçat a joves d’11 a 16 anys,

comença una nova etapa i
també estarà dinamitzat per
la Caro, tot emprenent un viatge al món dels llibres. Volem
agrair moltíssim la il·lusió i el
treball de la lliçanenca Joana
Moreno, mestra i usuària de la
biblioteca, que va fer néixer el
club de lectura jove i que l’ha
dinamitzat durant vuit anys.
Ella ens ha transmès amor i
passió per la lectura i ha sabut
despertar l’interès per llegir als
joves. Moltes gràcies Joana!

notícies de l’Ajuntament
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Visita dels Reis Mags d’Orient
Aquest any Ses Majestats els Reis Mags d’Orient es traslladaran a la
Biblioteca Ca l’Oliveres per rebre, amb cita prèvia, els nens i nenes
del municipi.
Aquest mes de gener continua
la programació d’activitats de
Nadal centrada en els infants
amb l’Oficina dels Somnis i la
visita de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient a la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
Oficina dels Somnis
Com cada any, el patge Xumet
s’instal·larà a Lliçà d’Amunt per
recollir les cartes dels més petits
de la casa amb els millors desitjos i enviar-les a Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient. El patge transformarà la Biblioteca
Ca l’Oliveres en l’Oficina dels
Somnis els dies 2, 3 i 4 de desembre a partir de les 17h. Com
que l’aforament és limitat, per
assistir-hi és necessari reservar
l’entrada prèviament a través
del web municipal: www.llam.
cat/nadal.
Visita de S.M. els Reis Mags
d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar, els
Reis Mags d’Orient, arribaran
a Lliçà d’Amunt el dimarts 5
de gener i, abans que arribi la
nit i comencin a repartir regals,
a partir de les 16h, estaran a la
Biblioteca Ca l’Oliveres, on els

podreu saludar.
Aquest any, per tal de garantir la
seguretat de les persones assistents i complir amb les mesures
sanitàries establertes, se substitueix la tradicional cavalcada
per una audiència reial a la Biblioteca Ca l’Oliveres. Els infants
visitaran l’interior de l’Oficina
dels Somnis i després seran rebuts per Melcior, Gaspar o Baltasar. Les famílies que vulguin
visitar Ses Majestats han de
reservar l’entrada prèviament a
través del web municipal: www.
llam.cat/nadal. L’audiència reial
es realitzarà per nuclis familiars
i en una franja horària concreta.
L’aforament és limitat.
A les 20h, Ses Majestats s’adreçaran a tots els lliçanencs i lliçanenques a través del Canal de
Youtube de l’Ajuntament amb el
tradicional Pregó (www. youtube.com/llicamunt) i l’Alcalde els
farà lliurament de l’Estel, la Clau
i el Cor perquè puguin començar a repartir il·lusió a totes les
llars del municipi.
Altres activitats
Un cop finalitzades les festes
nadalenques, Lliçà d’Amunt encara comptarà amb dues activitats rellevants: la festivitat del

seu patró, Sant Julià, amb una
missa organitzada per la Parròquia, i la gran final del Concurs
“Lliçà té talent”, que al novembre es va haver d’ajornar per la
situació sanitària del moment.
La missa en honor a Sant Julià,
patró de Lliçà d’Amunt, tindrà
lloc el dia de la festivitat, el dijous 7 de gener, a les 19h, a l’Església Parroquial.
La gran final del Concurs “Lliçà té talent” serà el dissabte 9
de gener, a partir de les 18h, a
l’Ateneu l’Aliança. Si la realitat sanitària ho permet, els 15
participants que van passar la
semifinal tornaran a pujar a l’escenari per demostrar que tenen
el millor talent. Un cop finalitzades les actuacions, el jurat professional donarà el veredicte. El
primer premi de cada categoria obtindrà 150€ i un diploma
acreditatiu i els guanyadors de
cada categoria optaran a guanyar el premi general al millor
talent consistent en 500€ i un
trofeu acreditatiu. L’aforament
és limitat i la reserva d’entrades
s’ha de fer a través del web municipal: www.llam.cat/nadal; en
cas que s’esgotin, el concurs es
podrà seguir online a través a
del canal de Youtube de l‘Ajuntament.

Celebració de Carnaval, adaptat a la
realitat sanitària

Festivitat de Sant Antoni
Abat

L’Ajuntament està preparant la
festa de Carnaval, que enguany
se celebrarà el dissabte 13 de
febrer. Degut a la situació sanitària actual, no es podrà dur a
terme l’habitual Rua pels carrers
del municipi, però, si les mesures ho permeten, si que es farà
un Concurs de disfresses adap-

Enguany, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, la
festivitat de Sant Antoni Abat
no podrà celebrar-se. L’Ajuntament ha intentat reconvertir
la majoria d’actes i adaptar-los
a la situació actual, però no
s’han trobat alternatives viables.

tat a la realitat d’aquell moment.
En el proper Informa’t del mes
de febrer us informarem de les
activitats programades.

notícies de l’Ajuntament
18 -

“Al mal temps... Bona Cuina!”
Les activitats socioculturals
que l’Ajuntament organitza als
centres cívics s’han vist perjudicades per la crisi sanitària
de la Covid-19 i s’han hagut
d’aturar temporalment.
Per això, la regidoria de Cohesió social ha pensat noves
activitats perquè els usuaris en
puguin gaudir des de casa.
Una de les activitats que proposa és l’anomenada: “Al mal
temps... Bona cuina!”, que
consisteix a fer, gravar i compartir públicament una recepta
de cuina.
Les persones interessades a
participar han de posar-se en
contacte amb l’Ajuntament
(telèfon 93 841 52 25 o correu
electrònic participacio@llicamunt.cat) i enviar per Whatsapp (662 926 244) el vídeo gravat de la recepta de cuina, el
qual es distribuirà a través de

les xarxes socials municipals.
A tots els participants se’ls obsequiarà amb un davantal de
cuina.
Els participants han d’estar
empadronats o tenir habitatge
a Lliçà d’Amunt.
Els vídeos no poden durar més
de 4 minuts. Us aconsellem
aquesta distribució:
1ª part - 30 segons: Presentació de la persona (nom i
cognoms, l’edat (optatiu) i barri
on viu) i nom de la recepta.
2ª part – 1 minut: Presentació
dels ingredients disposats a
sobre d’una superfície.
3ª part – 2 minuts: Elaboració
de la recepta.
4º part – 30 segons: Presentació del plat elaborat i frase de
comiat.
Cada participant pot presentar
més d’un vídeo (però només
rebrà un davantal d’obsequi).

Consells per la gravació:
- Gravar en format horitzontal.
- El vídeo no s’ha de gravar necessàriament tot seguit, es pot
parar en cada part i continuar
gravant en la següent.
- Intenteu que no us tremoli el
pols, busqueu una postura còmoda o fixeu el mòbil o la càmera en algun suport o trípode.
- Si al filmar s’ha de canviar
d’orientació i conduir la filmació cap a un altre lloc o espai,
feu-ho lentament, ja que els
moviments ràpids donen un
mal resultat visual.

L’Ajuntament edita i reparteix a totes les
llars el Calendari 2021
Juntament amb aquest butlletí municipal de gener, ha
arribat a totes les llars de Lliçà d’Amunt el Calendari 2021
editat per l’Ajuntament.
Enguany, el calendari anual vol
posar de relleu matèries que
ens afecten de forma individual i col·lectiva, les quals hem
de defensar i lluitar per millorar. Cada mes està dedicat a
un tema: Diversitat funcional,
Dret a l’habitatge, Feminisme, Cura del Medi ambient,
Bullying, LGTBI+, Racisme,
Animals, Malbaratament alimentari, Salut Mental, Infants
i Ajuda mútua. I, cada tema
està il·lustrat per un dibuix de
la lliçanenca Laia Centellas i
acompanyat per una cita al
respecte d’algun personatge
famós. També s’hi han assenyalat dates significatives,
dies mundials i internacionals
relacionats amb les temàti-

ques tractades, així com els
dies festius estatals i autonòmics i els dos dies festius locals, el 7 de gener i el 10 de
setembre.
En l’edició del 2020, el calendari va incloure una part
d’anuncis amb l’objectiu que el
sector econòmic local pogués
promocionar-se. L’edició del

2021 ha tornat a donar aquesta oportunitat a les empreses i
comerços del municipi.
També s’ha imprès en paper
reciclat, seguint la línia iniciada per l’Ajuntament en relació
al material gràfic.
Esperem que el Calendari us
agradi i us sigui útil, i us desitgem un Feliç 2021!

Taller de la memòria i
classes de Català online
Les regidories de Cohesió
social i Gent Gran han adaptat dues de les activitats que
es feien presencialment als
centres cívics i als casals de
la gent gran, que degut a la
crisi sanitària de la Covid-19
s’han hagut d’aturar temporalment, per poder fer-les online. Es tracta del Taller de la
memòria i de les classes de
Català.
L’Ajuntament ha facilitat un
dossier amb exercicis a les
persones que ja participaven a les activitats perquè ho
treballin a casa i la dinamitzadora té contacte telefònic
setmanalment amb els usuaris per fer-los un seguiment,
aclarir dubtes i mantenir el
contacte.
Les persones que no partici-

paven en aquestes activitats i
ara vulguin rebre aquest servei han de posar-se en contacte amb aquestes regidories de l’Ajuntament (telèfon
93 841 52 25 extensió 211 o
correu electrònic participacio@llicamunt.cat).
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Ple ordinari del 26 de novembre (telemàtic)
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 10
de setembre al 13 de novembre
de 2020, que van del número
648 al número 858.
2.- Donar compte dels informes d’Intervenció del tercer
trimestre de 2020.
Es va donar compte dels informes d’Intervenció del tercer trimestre de 2020 sobre estabilitat
pressupostària,
sostenibilitat
financera i el període mig de pagament.
3.- Aprovació inicial del Pressupost general per l’exercici
2021.
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost municipal general
consolidat per a l’exercici 2021
amb superàvit inicial, essent
l’import de les despeses de
19.133.843’91 euros, dels quals
19.104.800 euros corresponen
a l’entitat i 29.043’91 euros a
l’empresa municipal, i l’import
dels ingressos de 19.178.370
euros, dels quals 19.104.800
euros corresponen a l’entitat i
73.570 euros a l’empresa municipal. També va aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal que es detalla al
pressupost, així com les bases
d’execució del pressupost.

4.- Aprovació inicial de la modificació del POUM en el sector de Can Montcau.
El Ple havia d’aprovar inicialment la modificació puntual del
POUM en l’àmbit del PAU-17
Can Montcau-Can Malé pel que
fa a la refosa de les normes urbanístiques del sector i al canvi
de qualificació urbanística de la
parcel·la H. Davant les peticions
de veure el borrador del conveni
i incloure més informes, l’Alcalde va decidir de deixar aquest
punt de l’ordre del dia d’aquesta
sessió plenària sobre la taula.

5.- Aprovació del Conveni urbanístic de la finca de Ca la
Miquela.
El Ple va aprovar el contingut i la
signatura del Conveni urbanístic
de planejament i gestió de l’àmbit corresponent a la finca Ca la
Miquela.

6.- Aprovació de la cessió d’ús
i el conveni de cessió d’ús de
la bassa de Can Dunyó.
El Ple va acordar cedir l’ús de la
bassa de Can Dunyó a l’entitat
privada sense ànim de lucre Societat Catalana d’Herpetologia i
aprovar el Conveni de custòdia
d’aquesta bassa entre l’Ajuntament i aquesta entitat.

7.- Denegació de compatibilitat d’un treballador municipal.
El Ple va denegar la compatibilitat per realitzar tasques en
el sector privat d’un treballador
municipal per una qüestió d’hores de la jornada ordinària de
treball.

8.- Aprovació de la pròrroga
del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt.
El Ple va acordar prorrogar el
vigent Conveni col·lectiu de
treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
fins al 31 de 2024.

9.- Moció per reclamar un

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

paper actiu dels municipis en
l’assignació i gestió dels fons
europeus de recuperació Next
Generation EU.
El Ple va acordar sol·licitar al
Govern d’Espanya un espai
permanent de representació del
municipalisme en la Conferència
Sectorial de Fons Europeus que
es reactivarà amb les Comunitats i Ciutats Autònomes. També
va acordar de sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació
dels Fons Europeus assignats
al Pla de Recuperació, Transformació i Resilència, que no passi
per la tutela de les Comunitats
Autònomes. A més, va aprovar
instar el Govern de la Genera-

litat de Catalunya a fer seves
les demandes del món local i
acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons
Europeus per als municipis. I,
en relació a la part dels Fons
Europeus de Recuperació Next
Generation EU que gestionaran directament les Comunitats
Autònomes, va aprovar de reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la constitució
d’una taula de coordinació amb
el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a
Catalunya, abans que aquests
siguin presentats, i per fer-ne el
seguiment de l’execució, un cop
siguin aprovats.

10.- Afers urgents.
No n’hi havia.
11.- Mocions.
No n’hi havia.
12.- Precs i Preguntes.
En Comú Podem va formular
preguntes relatives a l’OMIC i
a informació sobre una ajuda
econòmica de 6.800€ per projectes de promoció econòmica
a l’Espai Can Malé que tenen un
import total de 17.000€.
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Què ha dit la premsa?
Una empresa de Lliçà
d’Amunt idea les mascaretes
transparents
L’empresa de Lliçà d’Amunt
Textil Artigas ha desenvolupat i
certificat les mascaretes Visible
Mask, am teixit sintètic transparent, que tenen l’aval d’associacions de sords amb les quals
han col·laborat en el llançament
del projecte.
Sara Gay, tercera a la Copa
del Món d’”Eliminator”, a Baracelona
La ciclista de Lliçà d’Amunt
Sara Gay va pujar al podi de la
Copa del Món de les modalitats
d’Eliminator i de Descends, en
tercera posició, i del Campionat
d’Espanya de les modalitats,
com a campiona.
Les vendes digitals de Mango
creixen fins als 800 milions en
el 20è aniversari del servei
La cadena de distribució tèxtil Mango preveu arribar a una
facturació de 800 milions d’euros en el seu canal en línia. El
magatzem logístic que la com-

panyia té a Lliçà d’Amunt és el
nucli central de la divisió digital.
L’activitat de comerç electrònic
en aquest centre de distribució
s’ha disparat aquest exercici. Aquest model de negoci va
començar fa just 20 anys i el
2020 ha viscut una gran expansió per la mateixa consolidació
d’aquest canal i també pel creixement experimentat en el període de crisi sanitària.
Un ferit amb cremades per un
foc en una xemeneia
Un home va patir cremades de
segon grau als braços i al cos,
el passat 13 de desembre, arran
d’un foc a la xemeneia d’una
casa del carrer Marià Fortuny.
Va ser atès per personal sanitari
i traslladat a l’Hospital General
de Granollers.
Societats constituïdes
- ATC Gabinete Pericial SL, dedicada a l’activitat de peritació
d’incendis i tot tipus de riscos,
realització de planells d’arquitectura i registre d’aquests en
organismes públics o privats.

La Policia local
desmantella una plantació
de marihuana

ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

- La Llavor-Espai per Créixer
SL, dedicada a la guàrdia i custòdia de nens fins a sis anys;
activitats extraescolars, casals
en temps de vacances escolars, acompanyament a la
maternitat des de la concepció,
etc.
- Cervetrade SL, dedicada al
comerç a l’engròs de begudes.
- Frutas Lliçà 2020 SL, dedi-cada al cultiu, la producció, neteja, classificació i envasat de
fruites i altres productes vegetals; i la compra a l’engròs i al
detall de fruites i altres productes vegetals.

del poble

L’Hipermercat Esclat de
Lliçà d’Amunt s’adhereix a
la campanya “I tu, jugues
en català?”

Defuncions
- Joan Girbau Vergés, 82 anys.
10-11
- Vicente Navarro Villacampa,
82 anys. 12-11
- J. Antonio Villalba Fernández,
66 anys. 21-11
- Andrés Puertas Martínez, 73
anys. 23-11
- Ángel Sánchez Fora, 82 anys.
01-12

Enguany, l’Hipermercat Esclat de Lliçà d’Amunt s’ha
sumat a la llista d’establiments que donen suport a
la campanya “I tu, jugues en
català?”, impulsada pel Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) ara fa 6
anys, que té per objectius:
fomentar l’ús de català a través del joc, donar a conèixer
l’oferta de jocs i joguines en
català i col·laborar amb les
empreses del sector perquè
incorporin la llengua catalana
en els seus productes.
Aquestes festes de Nadal,
l’Hipermercat Esclat de Lliçà
d’Amunt té una secció dedicada als jocs en català.
El SCC del Vallès Oriental us
anima a consultar el web de
la campanya “I tu, jugues en

La Policia local va intervenir en
un domicili del municipi, al barri
de Can Franquesa, la matinada
del passat 27 de novembre, on
els agents havien detectat indicis habituals en plantacions de
marihuana, que van ser compro-

vats. Com a resultat de l’operatiu, es van intervenir 850 plantes
en diferents estats de desenvolupament i 1.200€. També es va
detenir una persona per un pressumpte delicte contra la salut
pública.

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

català?”, on trobareu el catàleg de jocs, les botigues
adherides (on podreu comprar jocs en català) i un bon
argumentari del Per què és
important jugar. També hi
trobareu vídeos sobre curiositats de jocs de taula Què en
saps..., del parxís, la botifarra, el dòmino, el Monopoly, el
Catan...
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Fundació “la Caixa” i CaixaBank junts per Demana l’idCAT certificat
ajudar al Rebost Solidari i al Casal d’Avis per poder votar des de
de Lliçà d’Amunt
casa a les eleccions del 14
de febrer
CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, ha mostrat el
seu suport a dues entitats lliçanenques: l’Associació de voluntaris El Rebost Solidari i l’Associació de la Gent Gran.
L’Associació de voluntaris El Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt
rep una col·laboració de 2.000
euros, amb l’objectiu d’atendre
de manera urgent famílies en especial situació de vulnerabilitat.
L’entitat treballa conjuntament
amb Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi, la parròquia
Sant Julià, el Banc d´aliments
de Barcelona, Creu Roja, La
Fundació El Xiprer, Acció Social i Bon Preu i Esclat. Els 17
voluntaris del Rebost procuren
cobrir les necessitats bàsiques
de les famílies més vulnerables
de la població, especialment les
relatives a l’alimentació. L’actual
situació provocada pel la COVID19 ha multiplicat aquestes
necessitats que es preveu augmentin durant els darrers mesos
de l´any a unes 1.900 famílies
ateses, uns 5.300 beneficiaris,
quantitat que representa un in-

crement del 32% respecte l’any
anterior. En aquest cas, la col·laboració permetrà la compra de
productes de primera necessitat i d’alimentació.
L’Associació de la Gent Gran
de Lliçà d’Amunt, per la seva
banda, rep una col·laboració de
CaixaBank de 1.900 euros, a
través del pressupost descentralitzat de la Fundació “la Caixa”, per al projecte “Comparteix
la teva solitud” una proposta
d’acompanyament de les persones grans que viuen soles a
la vila, sobretot les més vulnerables i aïllades. El programa,

suspès temporalment a causa
de la COVID19, es reprendrà
tant aviat com sigui possible. La
proposta inclou una trobada al
Casal de Gent Gran, activitats
de formació i lleure, dinar i una
estona de tertúlia. L’Associació
té 612 socis, persones jubilades
més grans de 60 anys, de les
quals 161, viuen soles, amb poques relacions familiars socials
i moltes d’aquestes participen
poc en les activitats ordinàries
de l’Associació, degut a l’edat
avançada, el seu estat de salut
i les dificultats de mobilitat que
tenen.

Portal de polígons del Vallès Oriental
El Consell Comarcal, juntament
amb la Taula Vallès Oriental
Avança, ha posat en marxa el
portal
poligons.vallesoriental.
cat, un web que incorpora tota la
informació detallada i ordenada
de tots els PAE de la comarca.
El web incorpora les prop de
4.000 empreses censades actualment, amb informació molt
complerta de la seva accessibilitat, l’activitat econòmica, els
municipis, l’ordenació urbanística, la mobilitat i accessibilitat o
els subministraments i serveis.
També es pot trobar actualitzada
altra informació útil com el direc-

tori d’associacions, els informes
de l’Observatori de PAE, la informació dels serveis d’ocupació i
suport a l’empresa que hi ha a
la comarca, la informació fiscal
o la cartografia dels nous PAE
projectats. El nou portal es completa amb informació de l’oferta
immobiliària actualitzada i en
detall amb un apartat específic
destinat a l’oferta immobiliària
de naus i solars disponibles,
amb les fitxes amb totes les
característiques de cada oferta tant de venda com lloguer,
l’evolució dels preus o el sostre
en oferta. També es pot accedir

a la informació individualitzada
de totes les empreses, amb informació del nombre de treballadors o contacte, entre d’altres.
Les empreses es poden donar
d’alta a través d’un formulari al
propi web.
El nou Portal de PAE s’ha treballat amb tècnics dels ajuntaments, les patronals i els sindicats. Amb un accés fàcil i ràpid
i en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès- es proporciona tota la informació possible
a empreses que vulguin créixer o
instal·lar-se a algun dels PAE de
la comarca.

A les properes eleccions al
Parlament de Catalunya que
se celebraran el proper 14 de
febrer les persones que ho
desitgin podran realitzar tot
el procés de votació sense
sortir de casa. Es podrà fer
la sol·licitud de vot per correu
de manera telemàtica amb
l’idCAT certificat, així com
amb d’altres certificats digitals qualificats de l’Estat. Un
cop feta la sol·licitud de vot
per correu de manera telemàtica el procés de votació
es podrà completar lliurant el
vot directament a l’empleat
de Correos que anirà al domicili per fer entrega de la documentació.
La sol·licitud de vot per correu es podrà fer fins el 4 de
febrer de 2021. Si encara no
disposeu de l’idCAT certificat que us permetrà realitzar
aquesta sol·licitud de manera
telemàtica, el podeu demanar
a www.idcat.cat.
El vot des de casa serà possible gràcies a l’acord a què

han arribat la Generalitat de
Catalunya i Correos. De la
seva banda, la Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat
un llistat de mesures proposades que fan possible exercir el dret a vot sense sortir
de casa en les eleccions previstes per al 14 de febrer de
2021.
La JEC ha resolt eliminar la
signatura de la recepció de la
documentació electoral, fins
ara obligatòria, i permetre que
el personal de Correos pugui
recollir el sobre electoral. Per
tant, tot el procés per exercir
el dret a vot es podrà de fer
des de casa. Això vol dir que,
en el moment en què l’empleat de Correos faci entrega
de la documentació electoral,
les persones podran entregar-li directament el seu vot.
Aquesta és una opció de la
qual en podrà gaudir tota la
ciutadania, inclosos els casos de positius de COVID-19
i les persones considerades
contactes estrets.

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
R. Mas (Lliçà d’Amunt): de l’1 al 7 de gener
M. Vela (Santa Eulàlia): del 8 al 14 de gener
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 15 al 21 de gener
J. Torras (Bigues): del 22 al 28 de gener
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 29 de gener al 4 de febrer
Després de les 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)
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Grups
Municipals

A l’inici d’aquesta legislatura ens vam comprometre públicament a continuar amb el nostre tarannà de diàleg amb tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, com hem fet en legislatures anteriors, tot i la nostra majoria absoluta. I així ho vam fer, per exemple, durant el període d’Estat d’Alarma pactant tres decàlegs
de mesures socials i econòmiques amb l’oposició.
El mes de novembre, quan l’Equip de Govern estava treballant en pressupost de l’Ajuntament, vam oferir, com sempre, als Grups Municipals participar en la seva
elaboració. Som conscients que l’any 2021 serà igual o més complicat social i econòmicament que aquest any que ara deixem enrere. Per aquest motiu, els grups
d’Esquerra Republicana, En Comú Podem i Socialista hem signat un acord de pressupostos que inclou un Pla de reconstrucció social municipal amb 300.000€ per
ajudar la població i les empreses perjudicades per la crisi de la Covid-19 i la creació d’una Oficina Covid que centralitzi tots els ajuts i subvencions. Estem orgullosos
d’haver signat un acord majoritari que aplega 15 dels 17 regidors/es que formen el Ple Municipal.

ESQUERRA
REPUBLICANA

En moments excepcionals com el que estem vivint, s’ha de fer política i qui no en sàpiga, que plegui. Ja vam dir-ho el dia de la investidura i en alguna altra ocasió,
estarem fent front a les polítiques abusives que no ens agradin i estarem estirant del carro quan les polítiques socials ho requereixin. Per aquest motiu, des d’ERC
Lliçà d’Amunt junt amb En Comú Podem hem impulsat un acord amb el PSC per desenvolupar un pla de reconstrucció econòmica i social de Lliçà d’Amunt.
Amb la incorporació d’aquest pla de reconstrucció als pressupostos municipals per a l’any 2021, Lliçà d’Amunt disposarà de 300.000 €, més un fons de reserva
addicional, per reactivar el teixit comercial i productiu del nostre municipi i ajudar a la ciutadania lliçanenca que ho necessiti.
Assumim el nostre paper com a principal força de l’oposició a Lliçà d’Amunt, però per nosaltres solucionar, pal·liar o reduir els estralls que està i seguirà provocant
la pandèmia de la Covid-19, a Lliçà d’Amunt, passa per davant dels posicionaments i rivalitats polítiques.
Que tingueu un molt bon inici d’any, i si ens necessiteu, la nostra porta sempre està oberta. Feliç 2021.

Comienza 2021. Dejamos atrás uno de los años más negros, de los que hemos vivido en los últimos 40 años. Hemos visto como muchos de nuestros vecinos
enfermaban, otros perdían su trabajo y sus negocios, y también como muchas familias lo pasaban realmente mal para llegar a fin de mes. Esta situación desgraciadamente no ha acabado; y aunque con la llegada de la vacuna empezamos a ver algo de luz, todavía queda lejos el día que nos podamos volver a abrazar.
Pero lo que sí debe comenzar de inmediato, es la reconstrucción social y económica de nuestro pueblo. Por ello, nos sentíamos en la obligación de proponer un
Plan de Reconstrucción Económico y Social para nuestro pueblo. Así lo hicimos, lo propusimos y llegamos a un acuerdo -tanto con el gobierno municipal, como
con Esquerra Republicana- para ponerlo en marcha de inmediato. Este plan está dotado, en un principio, con la cantidad de 300.000€; que se ampliarán si la
situación lo demanda. Un Plan que contempla diferentes ayudas a nuestros autónomos, comercios y tejido empresarial de nuestro pueblo, pero también a uno de
los colectivos más vulnerables, como son las personas desempleadas sin ningún ingreso.
Es momento de actuar, de dejarse de estrategias políticas y afrontar esta situación con una sola prioridad, que es: el que todos y todas nuestras vecinas tengan
cubiertas sus necesidades básicas.

A finales de año pudimos ver una foto del Ayuntamiento que seguramente se podría repetir en febrero con las elecciones a la Generalitat; el tripartito, con PSC,
ERC y enComúPodem.
Llegaron a un acuerdo presupuestario para este 2021 con el SI de las tres formaciones, sin tocar ni una coma del presupuesto original del PSC. Solo se añadió
una partida nueva, sin sacarla de otras partidas de gasto y esperando un dinero que, de momento, por desgracia, ni está ni se le espera. Este dinero son ayudas
supramunicipales destinadas a la COVID.
En el estado de alarma nos reunimos todos los partidos para consensuar, las ayudas, sacándolas de otras partidas, como, por ejemplo, la fiesta mayor. Pero en
este caso, para los presupuestos de este año, han preferido pactar sólo tres partidos e imaginamos que con toda la intención política y seguramente siguiendo las
premisas dadas desde las sedes centrales de los respectivos partidos, con vistas a un futuro posible pacto en febrero.
Desde Cs seguiremos estando al pie del cañón, exigiendo ayudas reales para los ciudadanos y, a la vez, manteniéndonos como la única oposición real a la mayoría
absoluta del PSC.

Abstenció als pressupostos 2021.
A la Web de l’Ajuntament s’anuncia que 15 dels 17 regidors van recolzar els pressupostos 2021, tots amb un afany constructiu pactant una ajuda de 300.000€,
que creiem insuficient, en un Pla de reconstrucció social, que engloba: línia educativa, comerç local, ajuda en relació amb l’habitatge i al subministrament, accions
per la dinamització econòmica, tot signat en un conveni un dia abans del Ple.
El pressupost 2021, ens porta més impostos, menys inversions i les que hi ha no responen a les necessitats socials del moment.
Tot i que la intenció era votar en contra donat que el primer pressupost presentat no reflectia cap partida d’ajuts COVID, la majoria de punts del pacte són els que
vam treballar tots els grups polítics en les reunions del confinament, és per això que ens vàrem abstenir per aquest mateix afany constructiu. Ens hem trobat un
pressupost ja decidit (amb només l’opció d’afegir quelcom) en lloc d’un treballat entre tots. On és la voluntat de continuar col·laborant de què es parla?
Es tracta d’un pacte puntual o una mostra d’intencions?, el que tenim clar és que l’oposició ha d’auditar el que està fent l’equip de Govern. No podem anar a favor
d’un “apaño” d’última hora, i menys sense tenir-ne cap informació.
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Entitats i Bústia del lector

Retalls, Pinzellades de Lliçà d’Amunt
Amb el títol de Retalls, Pinzellades de Lliçà d’Amunt
aquest nou treball del Grup
l’Abans és pels qui volen
conèixer, descobrir nous espais naturals, gent interessant
del poble, masies, costums,
botigues antigues, etc. de
l’entorn on viuen, sigui el de
tota la vida, de fa uns anys o
més recent.
Amb el pas del temps tots ens
adonem que com més coneixem el lloc on vivim i la seva
gent, millor ens hi trobem.
Trobareu que és un llibre diferent dels anteriors Recull
Onomàstic de Lliçà, 2010 i

Descobrim Lliçà d’Amunt,
2014, els dos són més monogràfics.
Aquest nou és més variat, ja
que ens dóna informació de
coses ben diferents del nostre patrimoni: natura, gent,
costums, masies, art modern,
etc. En canvi, segueix la mateixa pauta dells altres, ja que
el text i les fotos es complementen i el lector hi troba el
que busca, el que vol saber.
Podeu trobar-ne exemplars a:
- LA BOTIGA, davant de
l’Ajuntament.
- Herboristeria UNGÜENTA.
- BIS, copisteria del C/ Folch

PER NADAL
DONEM CORDA
AL COMERÇ LOCAL

i Torres.
- Cooperativa LA LLIÇANENCA.
El Grup l’Abans agraeix l’ajuda
i la col·laboració de tants lliçanencs i lliçanenques que han
fet possible la seva feina. Són
quinze anys de treball i amb
el mateix objectiu: donar a
conèixer aquest patrimoni tan
meravellós del nostre poble.
Entre tots, una vegada més,
ho fem possible.
Gràcies i un BON ANY 2021
per a tots els lliçanencs i lliçanenques.
Grup l’Abans

llac.cat

#compraacasa

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir
una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. 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.

C/ de l’Urgell, 78, baixos - Lliçà d’Amunt
938 414 054 - 665 775 386
info@grafiquesforte.cat
www.grafiquesforte.cat

+ INFO

(atenció presencial
amb cita prèvia)

Regals personalitzats
(Consulta unitats mínimes)

IMPREMTA a
CA L’ARTIGUES!
Tot tipus d’impresos!
Mascaretes personalitzades
a partir de 10 unitats

genda’t

Telèfons
Servei Apropa’m
666 560 593
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

GENER

Dijous

14
Divendres

15

Dimarts

19

CLUB DE LECTURA JOVE “DEIXA’M LLEGIR!”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Comencem una nova etapa del club de lectura
jove a través d’un viatge al món dels llibres a càrrec de Caro Von Arend. 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.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.
TARDES A L’ERA
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
Ja has vist la nova Zona Chill Out del Galliner? No
et perdis la inauguració!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.

TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
Saps com fer un ninot de neu amb un mitjó? És
molt fàcil i queda xulíssim! Ja saps de quin color
serà el barret que li posaràs?
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.
CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Parlarem de Gina de Maria Climent. A càrrec de
Lola Tresserras.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.

Dissabte

23
Dijous

28

CONTES AL VOL: “LA BARRAQUETA D’HIVERN”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Contes, cançons i poemes dins una barraqueta
amb titelles i jocs visuals al voltant de l’hivern i les
seves tradicions. A càrrec d’ En clau de Clown.
Adreçat a infants a partir de 2 anys, acompanyats
d’un adult.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.
XERRADA: “CANVI CLIMÀTIC I TOT EL QUE
POTS FER TU PER AJUDAR A ATURAR-LO”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 19h
El canvi climàtic està molt present en el món
d’avui, entendrem els seus mecanismes i tot el
que podem fer per ajudar a posar-hi fre. A càrrec
de Yve Ramírez, divulgadora ambiental.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.

Divendres

29

PÚBLIC INFANTIL

TARDES DE CINEMA
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 20h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de
cinema del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i
nosaltres posem les crispetes!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.

JOVENT

PERSONES
ADULTES

GENT GRAN

TOTS ELS
PÚBLICS

Nota
Aquest butlletí de gener es va editar durant la primera quinzena
de desembre. Inclou activitats programades i previstes per al
mes de gener, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària de la Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu
seguir l’actualitat immediata a través del web i les xarxes socials municipals.
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.

Regala’t Cultura
La cultura t’emociona. La cultura és coneixement i et fa lliure.
Et transporta, et fa vibrar. La cultura és essencial, i és segura.
La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura del territori.
Els espais culturals estan preparats perquè tu en segueixis gaudint.

#CulturaSegura
www.diba.cat/cultura

