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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

A mitjans del passat mes, 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona tornava a celebrar 
l’entrega del Segell Infoparti-
cipa per la transparència dels 
webs institucionals. Per cin-
quena vegada, el web muni-
cipal del nostre Ajuntament 
ha rebut aquesta distinció, 
amb un percentatge de trans-
parència del 98% dels ítems 
valorats. 
Així doncs Lliçà d’Amunt es 
consolida com a Ajuntament 
transparent i cal fer especial 
menció en aquest Segell no-
més ha estat atorgat a 121 
municipis dels 947 que con-
formen Catalunya.
Enguany, més enllà de valorar 
la transparència informativa, 
també s’ha posat en valor 
que aquesta informació es 
pugui entendre, sigui clara, 

concisa i coherent, ja que la 
ciutadania té el dret de comp-
tar en que aquests indicadors 
son fiables i fàcils d’entendre. 
I personalment voldria afegir 
que aquesta comprensibilitat 
ha de ser una exigència de-
mocràtica perquè, citant el 
pensador francès Pierre Ro-
sanvallon, “les lleis han de ser 
llegibles per poder ser apropi-
ades per la ciutadania”.
Voldria aprofitar aquestes lí-
nies, per agrair a tot el perso-
nal municipal que s’hi esforça 
diàriament en fer possible que 
aquesta informació estigui 
actualitzada i vetlla pel seu 
correcte funcionament. 
Per altra banda, com mol-
ta gent serà coneixedora, el 
passat mes d’abril es donava 
el tret de sortida a la com-
memoració dels 90 anys de 

la proclamació de la Segona 
República arreu del país, amb 
tot un ventall d’activitats i ce-
lebracions. 
A Lliçà d’Amunt, també ens 
hi sumem, i ho fem perquè 
creiem fermament en la im-
portància històrica que varen 
suposar aquells fets, entre 
d’altres, com va determinar al 
progrés de l’autogovern de la 
Generalitat de Catalunya, del 
que avui podem gaudir. 
Una exposició anomenada 
“Tres dies d’abril”, amb un 
recull d’imatges i testimonis 
de com es va viure aquella 
proclamació, es podrà visitar 
durant el mes de juny i fins 
ben entrat el mes de juliol. 
Una conferència a càrrec d’un 
historiador que ens explicarà 
i profunditzarà sobre aquell 
moment, en quin moment es 

va produir i com es va arribar 
a la efemèride i una obra tea-
tral de Rovira i Virgili anome-
nada “Els darrers dies de la 
Catalunya republicana”, con-
formaran el ventall d’activitats 
que es podran gaudir al nos-
tre municipi, i que us convido 
a llegir amb atenció en les pà-
gines interiors.  

opinió
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
Santa Laurina 

Erase una vez, en un precioso reino, bueno precioso precioso, nadie sabe.
Hubo un día en que se quedaron sin comida, y para conseguirla, tenian que ir más 
allá de las murallas y destruir al fénix.
Todos entraron en pánico y desesperación, pero la princesa Alba supo de inmediato 
a quién acudir, a Santa Laura. Todo el poblado se alegró al saber que alguien les 
iba a salvar, aunque nadie le dió mucha importancia que fuese una mujer, y es que 
nadie sabía el gran secreto de Santa Laura, y es que al ser hija de Satán y Lilith la 
convertia en bruja. Aunque también ya confesando cosas, la princesa Alba era tata-
ra tataranieta de Judas.  
El caso es que tenían que ir hasta las montañas, que es donde vivía el fénix, aun-
que con la brujería de Santa Laura se teletransporto junto a la princesa Alba, que le 
acompañaba. 
Al llegar Santa Laura se tuvo que enfrentar al fénix, le lanzó un hechizo, Avada Keda-
vra, un hechizo imperdonable, y al morir le sacó el corazón y se lo dió a Alba.
Todo el poblado se puso super contento, y 2 años después Laura y Alba se casa-
ron, ( aún teniendo el corazón del fénix en un frasco con una pequeña cantidad de 
plumas ).
Marta Fuentes Rovira

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

notícies de l’Ajuntament

Pavimentada la vorera d’accés 
a Can Rovira Nou
Prèviament, s’hi ha instal·lat cablejat elèctric soterrat per connectar 
els fanals, que ara funcionen amb làmpades de Led.

La Brigada municipal ha 
pavimentat amb formigó 
raspatllat la vorera que va 
des de la cruïlla entre el Camí 
de Palau i la Carretera de 
Palaudàries fins a Can Rovira 
Nou (poc abans de la cantonada 
amb el carrer del Pollancre). 
Aquest tram de vorera, d’uns 
500 metres de llargada, era de 
sauló i les pluges l’havien anat 
erosionant, tot  generant sots 
i les conseqüents queixes del 
veïnat.
Prèviament, la Brigada va fer 
la rasa per canalitzar i instal·lar 
cablejat elèctric soterrat per 
poder connectar els fanals del 
camí, que abans funcionaven 
amb captadors solars i ara 
s’han reconvertit a elèctrics 
amb làmpades de Led. 
En una segona fase, prevista 
entre juliol i setembre, es vol 
continuar aquesta vorera fins 
als equipaments municipals 
de Palaudàries (Centre Cívic, 
Escola Bressol i Casal de la Gent 
Gran), situats a la cantonada 
del carrer del Segre amb la 
Carretera de Palaudàries. 
A la cruïlla entre el Camí de Palau 
i la Carretera de Palaudàries, 
la nova vorera pavimentada 
també enllaça amb el nou camí 
que va fins a la Deixalleria de 
Palaudàries.

Finalitzada la renovació 
de la canonada d’aigua 
d’Anselm Clavé i inici 
d’obres a Can Farell
El passat 10 de maig van fina-
litzar les obres de renovació de 
la canonada d’aigua al carrer 
d’Anselm Clavé, entre els car-
rers de Mallorca i de Castelló 
de la Plana, al centre urbà. 
Les obres, llargament reivin-
dicades pel veïnat, han durat 
10 setmanes, tot i que la nova 
canonada ja va entrar en funci-
onament el 7 d’abril. A falta del 
tancament econòmic definitiu, 
l’obra s’ha executat aproxima-
dament pel seu import adjudi-

cat, uns 116.000€. 
Aquest mes de juny està pre-
vist executar la següent actua-
ció del pla anual d’inversions a 
la xarxa d’aigua, a Can Farell. 
S’executaran diverses esteses 
de canonada nova i modifica-
cions puntuals que milloraran 
la qualitat i seguretat del servei 
així com l’eficiència de la xarxa 
en aquest barri. Les obres han 
estat adjudicades a SOREA 
(ara AGBAR) per un import de 
50.136€.
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Canvi d’ús hoteler a ús logístic d’una parcel·la de 
Can Montcau
Aquesta parcel·la porta més de sis anys sense consolidar-se i amb el canvi d’ús es pretén que es pugui desenvolupar 
una futura implantació  i crear llocs de treball.   

El Ple ordinari del passat 25 
de març va 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 
que actualment té previst l’ús 
hoteler i que es vol modificar 
com a ús logístic tal i com es 
dóna a la majoria del sector. El 
punt va comptar amb els vots 

a favor de l’equip de govern, 
l’abstenció de Ciutadans i els 
vots en contra de la resta de 
grups polítics.
Aquesta parcel·la, situada 
en primer terme, just a l’inici 
de Can Montcau, té una 
superfície de 17.535,64 m2 
i, en un principi, es preveia 
per a usos hotelers i d’oci 
a través de la clau 13b, que 
complementessin la parcel·la 
comercial del Leroy Merlin. 
El creixement sostingut del 

sector logístic i la dificultat 
per poder implantar usos 
hotelers en aquesta parcel·la 
per la seva forma i topografia, 
ha fet plantejar aquest canvi 
d’ús que passarà a qualificar 
el terreny amb la clau 
13a, mantenint la mateixa 
edificabilitat que l’actualment 
prevista. 
Durant el Ple, la regidora de 
Territori i obres públiques, 
Lourdes Estéfano, va insistir 
en l’aposta de l’equip de 

Per cinquè cop, l’Ajuntament 
ha estat guardonat amb el 
Segell InfoParticipa, un reco-
neixement a la transparència 
informativa del web municipal, 
atorgat pel grup de recerca en 
Comunicació Sonora, Estratè-
gica i Transparència (ComSET) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).
En aquesta 8a edició s’ha in-
crementat en 4 el nombre total 
d’indicadors avaluats, passant 
de 48 a 52, i s’ha mantingut 
el nivell d’exigència de qua-
litat de la informació publica-
da: s’ha de poder trobar amb 
facilitat, ha d’estar totalment 
actualitzada i ha de ser com-
prensible. Tot i aquest incre-
ment, l’any 2020 l’Ajuntament 
ha mantingut la puntuació res-
pecte a l’anterior edició, com-
plint amb 51 dels 52 indica-
dors totals, el que representa 
un 98.08% de compliment, a 

només un indicador d’assolir 
el 100%.
Per a l’atorgament d’aquest 
distintiu de qualitat, el grup 
d’investigació ComSET basa 
el seu anàlisi en les informaci-
ons publicades al web munici-
pal a partir de tres eixos:
• La informació sobre els re-
presentants polítics.
• La informació sobre el mu-
nicipi i la gestió de recursos 
col·lectius.
• Les eines que s’ofereixen per 
a la participació ciutadana.
Enguany, a l’edició 2020, 135 
institucions públiques cata-
lanes han assolit el Segell 
Infoparticipa. Pel que fa a la 
comarca del Vallès Oriental, 
13 municipis han obtingut el 
reconeixement i Lliçà d’Amunt 
ocupa la quarta posició, jun-
tament amb Mollet del Vallès 
amb el 98.08% dels indica-
dors, darrera de Granollers, 

La Garriga i Llinars del Vallès, 
que han assolit el 100%. To-
tes les puntuacions es poden 
consultar al  Mapa Infoparti-
cipa (www.mapainfoparticipa.
com) creat pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
La cerimònia de lliurament de 
la vuitena edició del Segell 
Infoparticipa va tenir lloc el 
passat 10 de maig a l’Auditori 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). L’Alcalde, Ig-
nasi Simón, va ser l’encarregat 
de recollir el guardó. 
Recordem que, amb l’objec-
tiu de facilitar la cerca, des de 
principis d’any, el web munici-
pal aglutina tota la informació 
referent a la transparència de 
la informació pública a l’apar-
tat “Govern Obert”: llam.cat/
governobert.

Obtenció del cinquè Segell Infoparticipa per la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha assolit el 98% dels indicadors 
avaluats.   

govern pel Polígon Industrial 
de Can Montcau per aportar 
nous llocs de treball i nous 
ingressos per l’administració 
local que reverteixen 
directament en el poble. En 
aquest sentit, va dir que hi 
ha aquesta parcel·la que té 
previst ús hoteler i que es vol 
modificar com a ús logístic 
per donar-li sortida segons 
l’actual demanda del mercat, 
perquè porta més de sis anys 
sense consolidar-se.
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Reobertura dels Centres Cívics
La regidoria de Cohesió Social ha dissenyat una enquesta per 
copsar les preferències d’activitats de la població i poder oferir 
una programació renovada de cara al setembre. 

La situació sanitària causada 
per la Covid-19 ha obligat a 
suspendre les activitats pre-
sencials dels Centres Cívics 
durant molt temps, tot i que 
se n’han pogut adaptar algu-
nes, com les classes de ca-
talà i el taller de la memòria, 
als usuaris de les quals s’ha 
facilitat un dossier d’exerci-
cis per fer a casa i se’ls ha 
fet un seguiment via telefò-
nica. Però, amb la finalització 
de l’estat d’alarma, aquests 
equipaments municipals van 
poder reobrir el passat 10 de 
maig i iniciar un procés cap a 
la nova normalitat, perquè la 
regidoria de Cohesió social vol 
ser prudent i començar l’activi-
tat de forma progressiva.
De moment, els Centres Cívics 
només obren de dilluns a di-
vendres de 15h a 18h i s’està 
valorant començar a fer-hi al-
gunes activitats com el Taller 
de la Memòria, Català i Alfabe-
tització, amb les mesures pre-
ventives que indiquin les auto-
ritats sanitàries. També s’oferirà 
la possibilitat que les associ-
acions que hi feien activitats 
abans de la pandèmia puguin 
reprendre-les amb  les mesures 
preventives adequades.
A més, en l’horari d’obertura, 

els Centres Cívics continuen 
el servei de  Punt d’Informa-
ció a la Ciutadana (PIC) que 
s’havia iniciat abans del con-
finament. Aquest servei té 
l’objectiu d’apropar i reforçar 
el servei de l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania (OAC). Re-
cordem que els tràmits que 
es poden fer als PIC són:
- Sol·licitar volants de convi-
vència / empadronament
- Gestionar la recollida de 

trastam
- Adreçar queixes i/o suggeri-
ments sense fer instància
- Demanar comunicats de 
crema (durant el termini per-
mès)
- Sol·licitar hora amb tècnics, 
regidors i Alcalde 
- Demanar informació general 
de l’Ajuntament, del municipi 
i d’actes que s’hi fan 
- Sol·licitar el certificat d’iden-
titat digitatl IdCAT.

Participa en el disseny de la nova 
programació d’activitats

De cara al segon semestre 
d’aquest any,  els Centres Cí-
vics volen oferir una progra-
mació d’activitats renovada. 
Els Centres Cívics continuaran 
oferint les activitats que tenien 
més acollida entre els usuaris 
i usuàries però, amb l’objectiu 
d’arribar a altres persones i 
col·lectius que no participaven 

de l’oferta d’activitats, volen 
oferir noves propostes adre-
çades a tots els públics i que 
s’ajustin a les necessitats de 
la població.
Per això, la regidoria de Co-
hesió social ha dissenyat una 
enquesta, oberta a tothom, 
per copsar les preferències 
d’activitats de la gent i fer par-

tíceps els lliçanencs i lliçanen-
ques de la nova programació 
d’activitats (formatives, crea-
tives, físiques...) dels Centres 
Cívics de Ca l’Artigues i Palau-
dàries. 
Podeu emplenar l’enquesta a 
través del web municipal (llam.
cat/ccivicsenquesta) o en els 
mateixos Centres Cívics.

Prevenció d’incendis 
forestals

Pel període de màxim risc 
d’incendis forestals, que va 
del 15 de juny al 15 de setem-
bre, enguany Lliçà d’Amunt 
torna a comptar amb tot un 
seguit de mesures i actuaci-
ons rellevants: la difusió d’un 
Ban municipal; el suport al 
dispositiu local de vigilància 
i extinció d’incendis, propor-
cionat per Protecció Civil de 
Lliçà d’Amunt (dos vehicles, 
6-10 efectius, diàriament); 
el Pla de Vigilància Comple-
mentària d’Incendis Fores-
tals, dirigit per la Diputació 
de Barcelona (ruta diària per 
Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt i 
Lliçà de Vall, 15 de juny-1 de 
setembre); el pla de manteni-
ment de parcel·les i zones ver-
des municipals; l’enviament 
d’una circular informativa als 
propietaris de parcel·les i l’ini-
ci d’expedients disciplinaris i 
sancionadors als propietaris 
que no les han mantingut cor-
rectament; el manteniment de 
camins forestals, amb partici-
pació de l’Ajuntament i l’ADF, 
i l’ajut econòmic de la Diputa-
ció; i el control de fogueres de 
Sant Joan i Sant Pere.

El manteniment de les fran-
ges perimetrals contra in-
cendis forestals

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les ur-
banitzacions sense continu-
ïtat immediata amb la trama 
urbana, que regula la creació 
de les franges contra incen-
dis, estableix que cal fer un 
manteniment de la vegetació 
del perímetre de les zones 
urbanes que limiten amb sòl 
forestal. Per aquest motiu, en-
tre els mesos de maig i juny, 
es portarà a terme aquesta 
tasca al nostre municipi, amb 
una extensió afectada de 
prop de 70 hectàrees. El mes 
d’abril d’enguany també s’ha 

realitzat una aclarida d’arbrat 
d’una part de les franges de 
protecció, ja que després de 
15 anys de la seva obertura, 
els arbres superaven la densi-
tat establerta per norma. 

Desbrossament de parce-
l·les

Els propietaris de parcel·les 
sense edificar estan obligats 
a mantenir en condicions ade-
quades la seva propietat, tant 
pel que fa a aspectes sanitaris 
i ambientals com de preven-
ció d’incendis. 
La mateixa Llei 5/2003 de me-
sures de prevenció d’incendis 
en urbanitzacions se suma a 
l’Ordenança municipal de po-
licia i bon govern al determinar 
l’obligatorietat de desbrossar 
la vegetació d’aquests solars, 
que cal fer abans del 15 de 
juny, en què comença el perí-
ode de màxim risc d’incendi 
forestal. A partir del 15 de juny 
l’Ajuntament iniciarà una cam-
panya de control de les par-
cel·les amb la finalitat d’obrir 
expedients sancionadors a les 
parcel·les que es troben en 
pitjor estat de manteniment 
o que han estan denunciades 
per aquest motiu. 

Fogueres de Sant Joan i 
Sant Pere

Les persones que vulguin fer 
fogueres durant aquestes re-
vetlles caldrà que sol·licitin 
autorització  a l’Ajuntament 
o a la Policia Local, com ja 
s’ha fet en d’altres anys. Tan-
mateix, si es produeix una si-
tuació d’alt risc d’incendi en 
aquelles dates, la Generalitat 
de Catalunya podria decretar 
la prohibició de totes les fo-
gueres. 
Atenció: l’ús de coets piro-
tècnics està prohibit a TOT el 
municipi per l’alt risc de calar 
foc al caure.

notícies de l’Ajuntament
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Lliçà d’Amunt commemora els 
90 anys de la proclamació de la 
República
El 14 d’abril passat es van complir 90 anys de la proclamació de la 
República i, amb motiu d’aquesta efemèride, l’Ajuntament, a través 
de la Regidoria de Cultura, impulsa una programació que inclou 
una conferència, una exposició i una represenació teatral.

Història

Després de la victòria de les 
candidatures de signe republi-
cà a les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931, Fran-
cesc Macià va proclamar, el 14 
d’abril, la República catalana 
amb la voluntat que es con-
figurés com un estat integrat 
dins d’una Federació Ibèrica.
Aquest procés constituent, 
que reflectia l’hegemonia repu-
blicana sorgida dels comicis, 
també va desembocar, unes 
quantes hores més tard, en la 
proclamació de la República 
arreu del territori de l’Estat. El 
gest polític de Macià, si bé no 
va prosperar en el seu objectiu 
de crear un estat de caire in-
dependent, va ser determinant 
per al progrés de l’autogovern 
de Catalunya. En aquest sentit, 
després d’intenses negocia-
cions amb el nou poder confi-
gurat a Madrid, el 17 d’abril es 
va conformar la institució que 
encarnaria el govern autònom: 
la Generalitat de Catalunya.
La fita del 14 d’abril de 1931 
fou un moment cabdal per a 
Catalunya pel que fa a la con-
secució d’altes quotes d’auto-
govern i per a l’aprofundiment 
democràtic i la millora dels 
drets socials de les persones. 
Representava la realització de 
les esperances dipositades 

en un ideal republicà treballat 
àrduament en el decurs de di-
verses generacions. Un esclat 
democràtic que és ben visible 
en les fotografies, publicacions 
i filmacions de l’època i que 
continua tenint una gran inci-
dència en l’imaginari col·lectiu.
Aquells esdeveniments van 
fer possible l’inici de la mate-
rialització del programa polític 
republicà com a via de cons-
trucció d’una societat demo-
cràtica, en què la prioritat fos 
el bé públic i la consecució 
de més llibertats. L’aposta per 
l’escola pública, les millores en 
la sanitat i l’atenció a les per-
sones, el reconeixement de les 
dones com a subjecte polític, 
els drets dels treballadors, la 
rellevància del municipalisme 
en la vida política i la normalit-
zació de la llengua i la cultura 
catalanes són algunes de les 
fites d’aquell període que obria 
un nou horitzó de progrés polí-
tic i social.

Programació

DIVENDRES 11 DE JUNY 
Conferència “La Proclama-
ció de la República. Tres dies 
d’abril.”
A les 18h al pati de l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall del 
Tenes.
A càrrec de Josep Pich Mitja-
na, professor d’Història Con-
temporània a la Universitat 
Pompeu Fabra i especialista 
en història del moviment cata-
lanista.
En acabar la conferència, 
s’inaugurà l’exposició “3 dies 
d’abril”.

DE L’11 DE JUNY AL 4 DE JU-
LIOL
Exposició “3 dies d’abril”
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes, de dilluns 
a dijous de 10h a 13h i de 17h 
a 20h, i els divendres de 17h 
a 19 h.
En aquesta exposició es vol 
mostrar, a través de fotografies 
i testimonis, com es va viure la 
proclamació de la República 
arreu de Catalunya. Una pro-
clamació que va ser pacífica, 
festiva i emocionant, i que su-
posà un esclat d’alegria davant 
una nova etapa històrica.
Tres dies d’abril de 1931 do-
naren lloc al que alguns autors 
han anomenat el somni repu-
blicà. Les jornades del 14 al 17 
d’abril, que serviren per procla-
mar la República, estigueren 
plenes d’alegria i emoció per a 
una part significativa de la ciu-
tadania, que esperava un canvi 
polític des de feia dècades. El 
nou projecte republicà anava 
associat a canvis profunds en 
la vida política d’un país que 
fins aquella data havia estat 
marcat per l’autoritarisme, el 
caciquisme i la corrupció. To-
tes les esperances es posa-
ren en l’inici d’una nova etapa 
que havia de portar la igualtat 
a través de la progressiva so-
cialització de la riquesa, del laï-
cisme, de donar resposta a les 
reivindicacions de les dones i 
de llibertats. 
Concebuda a mode de tes-
timoniatge visual, la mostra 
aplega un recull d’imatges 
d’aquell moment d’esclat po-
pular que va suposar la procla-
mació de la República catalana 

per Francesc Macià i la seva 
incidència en el conjunt del 
país. Alhora, l’exposició narra 
les vicissituds que succeïren a 
la proclamació i que van des-
embocar, tres dies després, en 
l’establiment de la Generalitat 
com a forma d’autogovern en 
el marc de la Segona Repúbli-
ca espanyola. Aquesta mostra  
recorrerà diversos municipis 
de Catalunya, a part del nos-
tre.  

DIUMENGE 13 DE JUNY

A les 19h a l’Ateneu l’Aliança. 
Representació de l’obra 
teatral “Els darrers dies de 
la Catalunya republicana” 
d’Antoni Rovira i Virgili. 
A càrrec de la companyia Terra 
Teatre.
Aquesta obra és la narració 
verídica d’uns dies dramàtics 
viscuts per l’escriptor, histo-
riador i polític Antoni Rovira i 
Virgili quan entra en fase cul-
minant l’ofensiva final de Fran-
co contra Catalunya. És la na-
rració de l’angoixa, la desfeta i 
l’èxode dels catalans, que han 
estat les principals víctimes de 
la guerra encesa a Espanya 
per l’alçament militar de l’any 

1936. Multitud de temes con-
necten els anys 30 amb l’ac-
tualitat: les relacions entre Ca-
talunya i Espanya, els èxodes 
per Europa i la por a la pèrdua 
de la pròpia identitat. Rovira i 
Virgili narra, en primera perso-
na, el viatge sense retorn que 
va fer amb la seva família i di-
verses personalitats polítiques 
i culturals fins a França. En 
aquest viatge compartirà amb 
la resta de catalans i catalanes 
tots els dolors: la pèrdua de la 
llar, la fam, el fred i la incertitud 
del demà. L’espectacle és un 
diàleg entre el personatge An-
toni Rovira i Virgili  i un violon-
cel·lista que s’expressa amb  
el seu instrument.

Excepte la visita a l’exposició, 
per a la resta d’activitats caldrà 
una reserva d’entrada prèvia, a 
un preu de 2€, a través del web 
municipal www.llicamunt.cat 
(fins al dia 10 de juny); aquests 
diners  es retornaran un cop 
comprovada l’assistència.

Totes les activitats estaran sot-
meses a la normativa sanitària 
vigent.
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Celebració del 40è aniversari 
de l’escola bressol municipal
L’Ajuntament commemorarà oficialment aquesta efemèride el 
proper dissabte 12 de juny. 

El curs escolar 2019-2020 va 
fer 40 anys que Lliçà d’Amunt 
va iniciar l’educació infantil 
de primer cicle amb l’Escola 
Bressol Municipal L’Espurna, 
que el curs escolar 2004-2005 
es va ampliar amb l’Escola 
Bressol Municipal Palaudàri-
es i el curs escolar 2007-2008 
es va completar amb l’Escola 
Bressol Municipal Nova Es-
purna, en substitució de la 
primera. 
Amb la situació sanitària de 
la Covid-19, l’Ajuntament no 
va poder celebrar aquest ani-
versari quan tocava, però en-
guany se’n farà una celebració 
adaptada a les mesures de 
seguretat establertes. 
Per això, els actes programats 
no podran ser oberts a tot-
hom, sinó que l’entrada serà 
restringida o es faran de forma 
telemàtica, si bé es podran 
seguir via Internet.  

Actes de celebració dels 40 
anys d’escola bressol muni-
cipal:

Acte oficial
Dissabte 12 de juny, a les 12h, 
al Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries:
Restringit a representants de 
l’Ajuntament i del personal de 
les escoles bressol. 
Es podrà seguir en directe a 
través del canal municipal de 
Youtube, on després quedarà 

penjada la gravació.
- Presentació d’un vídeo que 
repassa la història de l’escola 
bressol a través de mestres, 
feineres, psicòlogues i cuine-
res que durant aquests 40 
anys hi han estat vinculades, 
les quals expliquen com es va 
iniciar i com s’ha anat adap-
tant al creixement del poble, 
juntament amb fotos i música 
infantil de cada època.
- Parlaments.
- Passi del vídeo del desco-
briment de dues plaques amb 
la història de l’escola bressol, 
situades a cada centre esco-
lar, a càrrec de famílies amb 
infants i pares que n’han estat 

alumnes, que haurà tingut lloc 
uns dies abans. 

Xerrada “Escoles bressol de 
Lliçà d’Amunt: un projecte  de 
criança lliure i respectuosa 
amb els infants”
Dijous 17 de juny, a les 18h:
De forma telemàtica: trobareu 
l’enllaç per accedir-hi al web 
municipal.
A càrrec de Núria Ferrando i 
Arrufat, fisioterapeuta i psico-
motricista que ha assessorat 
durant dos cursos a les mes-
tres de les escoles bressol 
municipals en relació al nou 
projecte  de criança lliure i res-
pectuosa amb els infants.

Per altra banda, també s’ha dis-
senyat una bossa commemora-
tiva de l’aniversari, que es distri-
buirà entre l’alumnat actual. 

Felicitats per aquest aniversari 
a totes les persones que d’una 
manera o altra han deixat la 
seva empremta a les escoles 
bressol L’Espurna, Palaudàries 
i Nova Espurna:  infants, mes-
tres, famílies, cuineres, psicò-
logues, feineres... A totes elles, 
felicitats i gràcies!
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EL PFI és un programa de for-
mació i inserció per a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no 
han graduat en ESO, on realit-
zen mòduls de formació bàsica 
i formació professional, que els 
prepara tant per incorporar-se 
al món professional com per 
continuar amb els estudis de 
Grau Mitjà. 
El PFI d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restauració 
que es realitza a Lliçà d’Amunt 
té una durada d’un curs esco-
lar (1000 hores) de les quals 
180 hores es fan en restaurants 
de la zona. La formació, a part 
de tenir una vessant pràctica, 
també comporta uns mòduls 
de formació general que pre-
paren per a accedir als mòduls 
de Grau Mitjà. Els o les alum-
nes que obtenen el títol tenen 
un certificat de professionalit-
zació de nivell 1 i l’oportunitat 
de continuar estudiant i/o tre-
ballant.
El curs escolar 2021-22 arri-
barà la cinquena edició 
d’aquest PFI, però amb una 
novetat important: passarà a 
ser un PTT, és a dir, un Pla de 
Transició al Treball, organitzat 
pel departament d’Educació 

de la  Generalitat de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. I, passarà, per tant, a 
formar part de l’oferta educati-
va de l’Institut Lliçà.
Així, doncs, el curs escolar 
2021-22, l’Institut Lliçà tindrà 
una àmplia oferta educativa: 
ESO, Batxillerat, FP de Siste-
mes microinformàtics i xarxes, 
Itinerari formatiu específic (IFE) 
per a joves amb necessitats 
educatives especials i el PTT 
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i 
serveis de restauració. 
Les dates de preinscripció al 
PFI-PTT per al proper curs 

2021-22 van ser  del 10 al 21 
de maig, com vam anunciar 
en l’anterior butlletí. El 6 de 
juliol es publicarà l’oferta final 
d’alumnes admesos i aquests 
podran formalitzar la matrícula 
de l’1 al 10 de setembre. 
Per a més informació: trucar al 
93 841 66 25.

El Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar 
d’Hoteleria passa a ser un Pla de Transició al 
Treball (PTT)
A partir del curs escolar 2021-2022, l’organització d’aquest programa anirà a càrrec de la Generalitat i 
l’Ajuntament, i formarà part de l’oferta educativa de l’Institut Lliçà.    

L’Ajuntament dóna material de protecció 
al Rober solidari

La regidora d’Acció social, 
Lourdes Martín, en representa-
ció de l’Ajuntament, va fer una 
donació de material de protec-
ció al Rober solidari de Càritas 
de Lliçà d’Amunt, el passat 19 
d’abril.
Concretament, es van donar 

500 mascaretes quirúrgiques, 
12 esprais higienitzants de 
mans hidroalcohòlics de 400ml 
i 10 ampolles de desinfectant 
de superfícies de 5L.
El Rober Solidari, ubicat als 
baixos dels locals parroquials, 
ofereix roba de segona mà en 

bon estat per ajudar a perso-
nes usuàries dels Serveis So-
cials i a població amb pocs 
recursos del municipi.
Aquest servei solidari i les per-
sones voluntàries que el fan 
possible no han cessat la seva 
activitat durant la pandèmia.
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Projecte de gratuïtat 
de llibres de text 
de Lliçà d’Amunt

Durant aquest mes de juny, 
l’Ajuntament farà pública la  
convocatòria d’enguany d’aju-
des per a l’adquisició de llibres 
de text, fungibles i llicències 
digitals del Programa per fo-
mentar la igualtat de l’accés a 
l´educació (PFIDE). 
Aquest programa es va iniciar 
l’any passat i consisteix en una 
gran socialització i compra de 
llibres de text, llicències digi-
tals, material associat i mate-
ri-al fungible per a les escoles 
del poble.
L’any passat, en la primera fase 
del projecte, l’Ajuntament va 

invertir 33.250€ per cobrir les 
despeses de 428 alumnes de 
Primària, fins a 4t de Primària,  
per al curs escolar 2020-21.
Aquest any, el projecte s’am-
plia fins a Secundària, fins a 2n 
d’ESO. 
El Ple ordinari del passat 28 de 
gener va aprovar inicialment la 
modificació de les bases re-
guladores de la convocatòria 
de l’any passat amb l’objec-
tiu d’ampliar els destinataris 
d´aquesta subvenció fins a 2n 
d´ESO.
L’any vinent, l’Ajuntament tor-
narà a ampliar els destinataris  

fins arribar a 4t de l’ESO, in-
corporant així tota l’educació 
obligatòria.
L’Ajuntament, amb la finalitat 
de fomentar la igualtat d’opor-
tunitats dels infants a l’accés 
a l’educació, vol contribuir a 
aquest dret fonamental con-
vocant aquestes ajudes per a 
l’adquisició de llibres de text, 
fungibles i llicències digitals, 
que representen una impor-
tant despesa per a les famí-
lies. D’aquesta manera, Lliçà 
d’Amunt continua fent passes 
endavant per a l’escolarització 
pública, igualitària i de qualitat.

El projecte municipal de 
gratuïtat de llibres de text 
arriba fins a 2n d’ESO
Lliçà d’Amunt continua fent passes endavant per a l’escolarització 
pública, igualitària i de qualitat.     

Trobada virtual de l’Alcalde 
amb l’alumnat de 3r de 
l’escola Miquel Martí i Pol
Els dos grups de 3r de Primà-
ria de l’Escola Miquel Martí 
i Pol van tenir, el passat 6 de 
maig, una trobada virtual amb 
l’Alcalde, Ignasi Simón.
Actualment, a causa del con-
text de crisi sanitària, l’activitat 
“Conèixer l’Ajuntament”, in-
closa dins del PAE (Programa 
d’Activitats Educatives), s’ha 
adaptat al format virtual.
Tot i no poder fer l’habitual re-
corregut per la Casa Consisto-

rial, les dues classes van poder 
conversar una estona amb l’Al-
calde, a través de videoconfe-
rència, per conèixer-lo de prop 
i entendre millor el funciona-
ment de l’Ajuntament, objec-
tius bàsics de l’activitat.
Les dues classes van rebre un 
joc de taula d’obsequi de part 
de l’Ajuntament, que espera 
poder tornar a les trobades 
presencials el més aviat pos-
sible. 

 VENTA DE 12 PISOS DE OBRA NUEVA EN LLIÇÀ D’AMUNT  
DE 1-2 y 3 HABITACIONES, BAJOS CON JARDINES DE MÁS DE 100m2
DUPLEX CON GRANDES TERRAZAS - PLAZAS DE APARCAMIENTO -

DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 
LLIÇÀ

Tel. 938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT info@gestionsimmobiliaries.cat



10 - 

notícies de l’Ajuntament

La Primavera omple d’activitats l’Espai 
Creix
L’Espai Creix, situat al Parc de 
Can Godanya, va tornar a obrir 
les portes a finals de març per 
reprendre el servei socioedu-
catiu presencial d’acompanya-
ment a menors en risc d’exclu-
sió social i a les seves famílies.
Els usuaris i les usuàries han re-
tornat a l´Espai Creix amb ganes 
de seguir treballant en el seu 
creixement personal i en la crea-
ció d’actituds cíviques, respo-
nent als objectius d’aquest cen-
tre d’acompanyament gestionat 
per la regidoria d’Acció Social.
Uns dels objectius del centre 
és donar suport, estimular 
i potenciar l’estructuració 
i el desenvolupament de 
la personalitat dels nens i 
nenes i adolescents i realitzar 
activitats que cobreixin els 

seus interessos. Per això, 
durant el mes d´abril s’hi van 
desenvolupar diferents activitats 
decidides pels participants: 
activitats entorn la primavera, 
tallers de Sant Jordi... A més, 
amb la intencionalitat de crear 
consciència sobre la natura, 
també es va comptar amb un 
tallerista, en Joan Rabassa, que 
els va ensenyar com fer caixes-

niu i com fer un hort urbà. 
Recordem que l’Espai Creix de-
senvolupa l’activitat de dilluns a 
divendres, de 16h a 20h, amb 
una capacitat per a 40 nens i 
nenes i adolescents; dilluns i 
dimecres realitza atenció direc-
ta a nens i nenes de Primària, i 
dimarts i dijous realitza atenció 
directa a adolescents de Secun-
dària.

Subvencions per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya ha tret la convocatòria 
de subvencions per al pagament 
del lloguer corresponent a l’any 
2021.  
La finalitat d’aquest programa 
d’ajuts és facilitar l’accés i la 
permanència en un habitatge en 
règim de lloguer a sectors de po-
blació en risc d’exclusió social. 
Aquestes subvencions es des-
tinen a les persones físiques 
que, a més de complir tots els 
requisits establerts a les bases, 
són titulars d’un contracte de 
lloguer de l’habitatge que cons-
titueixi el seu domicili habitual i 
permanent, en el territori de Ca-
talunya.
La subvenció pot ser del 20% 
de l’import de la renda de lloguer 
anual o bé del 40%, en funció de 
l’esforç que representi pagar-lo. 
Per determinar-ne la quantia, 
es tindrà en compte l’import del 
rebut de lloguer corresponent al 
mes anterior a la presentació de 
la sol·licitud.
Per accedir a l’ajut, s’estableix 
que l’import mensual del  lloguer 

no pot ser superior als 800 eu-
ros, per la demarcació de Barce-
lona; en el cas que en la unitat 
de convivència hi hagi alguna 
persona amb mobilitat reduïda 
reconeguda, l’import màxim del 
lloguer mensual podrà ser de 
900 euros.
Per a més informació o per  a la 
tramitació de les sol·licituds, les 
persones interessades poden 
demanar cita prèvia per ser ate-
ses al Punt d’Informació d’Habi-
tatge Municipal:
- c. de Rafael Casanovas, 8, 1a 

planta 08186 - Lliçà d’Amunt
- 93 860 72 20
- Els dilluns de 10h a 14h i de 
16h a 19h
- llam.habitatge@llicamunt.cat
També es pot tramitar de for-
ma telemàtica, a través del 
web de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya: https://
web.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/20246_Subven-
cions-per-al-pagament-del-llo-
guer
El termini de presentació s’estén 
fins al 4 de juny de 2021.



juny_ 2021_ 11

notícies de l’Ajuntament

L’Espai Creix ofereix atenció 
en el medi obert adreçada a 
joves
Les educadores organitzen activitats i tallers en diferens espais 
del poble a l’aire lliure on es concentra jovent, amb la intenció 
de crear-hi vincles i tractar temes sobre els quals se’ls vulgui 
conscienciar.    

A més de l’atenció directa a 
nens i nenes i adolescents, 
l’Espai Creix també ofereix 
atenció en el medi obert els di-
vendres a la tarda, que es pot 
ampliar als dissabtes segons 
les necessitats detectades. 
Medi Obert és un projecte, 
adreçat al jovent del municipi 
d’entre 13 i 25 anys, que té per 
objectius establir vincles amb 
aquest col·lectiu, conèixer les 
seves necessitats i, a través 
d’activitats, potenciar el seu 
esperit crític, empoderar-los i 
tractar temes sobre els quals 
se’ls vulgui conscienciar (bu-
llying, drogues...), tot aferint-
los eines i recursos. Les edu-
cadores de Medi Obert van 
a diferents espais del poble 
a l’aire lliure on es concentra 
jovent per involucrar-los en 
aquestes activitats i que pas-
sin un temps d’oci divertit a la 
vegada que educatiu. A més, 
es pretén que les educadores 
esdevinguin persones de con-
fiança i de referència dels joves 
a qui adreçar-se en cas de ne-
cessitat i persones intermedià-
ries entre aquest col·lectiu i les 
institucions.
La primera intervenció de Medi 
Obert va tenir lloc el passat 
23 d’abril, dia de Sant Jordi, 
al Parc de la Felicitat, on es 
concentra molt jovent d’entre 
13 i 19 anys. Les educadores 
es van posar en contacte amb 
sis grups de joves que hi ha-
via al parc i els van proposar 
diferents activitats. Una de les 
activitats tenia com a objectiu 
desmuntar l’amor romàntic i 
qüestionar noves formes d’es-
timar i viure l’amor. A través 

d’una caixa plena de valors 
positius i negatius, un suro i 
xinxetes, i la veu dels partici-
pants es van aconseguir pro-
postes alternatives a la típica 
història de Sant Jordi, des 
d’una princesa valenta que es 
rescata ella mateixa fins a un 
príncep homosexual. També es 
va reflexionar entorn la discri-
minació que pateixen algunes 
persones per la seva decisió a 
l’hora d’escollir a qui estimar. 
Un altre tema que  es va tractar 
van ser la poca empatia que es 
té, en algunes ocasions, vers 
els sentiments dels altres, tot 
relacionant-ho amb la mort del 

drac, ja que ningú va plante-
jar-li una alternativa de menjar 
abans de matar-lo.
Una altra activitat que se’ls 
va proposar va ser una bústia 
que acompanyarà cada sessió 
amb la intenció de recollir les 
necessitats, propostes, idees 
o allò que angoixa als adoles-
cents, entre altres qüestions. 
Gràcies a aquesta bústia van 
sortir demandes molt interes-
sants com una discoteca mò-
bil, un punt on reunir-se o un 
col·lectiu feminista.  
El darrer divendres d’abril, les 
educadores del Medi Obert, a 
través d’altres activitats, van 

tractar amb els joves el tema 
del bullying.
A partir de la visualització d’un 
curt i trossos d’una carta fic-
tícia amb comentaris com “et 
quedaràs sola”, “per què no 
et mores? Ens faries un favor 
a totes”, “per què vas vesti-
da així? Estàs gorda” i “M’ho 
mereixo”, “Si m’aprimo dei-
xaran d’insultar-me” o “Vull 
acabar amb aquest patiment”, 
el jovent va quedar impactat i 
va empatitzar amb la víctima, 
tot coincidint en què això no 
es pot permetre, cal parar els 
peus a l’assetjador/a i donar 
suport a la víctima.
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28 de juny, Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI+
L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats per commemorar la 
jornada: manifest, concurs de tik tok, taller, monòlegs, polseres, 
guia de documents i sessió de contes. 

La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI ha organitzat diferents 
activitats per commemorar el 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+, que tindran lloc el ma-
teix dia de la celebració, el 28 
de juny, a partir de les 10h, a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres.
La jornada començarà amb la 
lectura d’un manifest a càrrec 
de la regidora d’Igualtat, gènere 
i LBTBI Lourdes Martí. I, segui-
dament, tindrà lloc el lliurament 
dels premis del Concurs de tik 
tok #Lliçadamuntorgull, que 
s’ha organitzat per a l’ocasió, 
les bases del qual estan pu-
blicades al web municipal. A 
més, l’educadora social Maria 
Gispert, especialitzada en se-
xualitats, gènere i feminisme, 
dinamitzarà un taller anome-
nat “El mapa de les normes 
de gènere. Sensibilització i 
prevenció de violències lgb-
tifòbiques”.  
Per altra banda, el web muni-
cipal difondrà una selecció de 
monòlegs creats per alumnes 
de 2n d’ESO de l’Institut Hipà-
tia d’Alexandria dins del  pro-
jecte “Persones que han fet 
canviar el món”, que defensen 
els drets de les persones que 
són discriminades per raons  

de gènere. 
També es repartiran polseres 
amb l’eslògan “Lliçà d’Amunt 
per la igualtat”, creat a l’Es-
pai Creix, en diferents equipa-
ments del municipi.  
I, la Biblioteca Ca l’Oliveres 
elaborarà una guia amb docu-
ments relacionats amb la te-

màtica LGTBI+, que exposarà 
per consultar i agafar en prés-
tec, a més d’oferir una activi-
tat infantil relacionada amb 
LGTBI, el mateix dilluns 28 de 
juny a les 17:30h a la bibliote-
ca, adreçada a famílies amb in-
fants a partir de 3 anys (cal ins-
cripció prèvia a la biblioteca).

Protocol sobre les 
violències sexuals i 
LGTBIfòbiques a l’espai 
públic i contextos d’oci de 
la Vall del Tenes
Els Ajuntaments que integren 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes fan un treball conjunt a 
favor de la igualtat de gènere. 
En aquest sentit, han cons-
truït una línia de treball es-
pecífica sobre l’assetjament 
i les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques que es pro-
dueixen als espais públics i 
en contextos d’oci, sobretot 
nocturn.
Aquest treball específic ha 
derivat en un Protocol, que 
es va presentar oficialment, 
de forma telemàtica, el pas-
sat 4 de maig.
El “Protocol sobre les violèn-
cies sexuals i LGTBIfòbiques 
a l’espai públic i contextos 
d’oci de la Vall del Tenes” 
dota a la Mancomunitat d’un 
instrument consensuat per 
actuar davant d’assetjaments 
i violències masclistes i LGT-
BIfòbiques per aconseguir 
espais públics i contextos 
d’oci segurs i lliures de vio-
lències sexuals. 
L’elaboració d’aquest Proto-
col també ha comptat amb 
el suport del Centre Jove 
d’Atenció a les Sexualitats i 
la col·laboració de l’Agència 
Catalana de Joventut, amb 
la finalitat que pugui esdeve-

nir una eina útil a tot el terri-
tori, des de les institucions a 
la  ciutadania, per aconseguir 
que els espais de socialitza-
ció no estiguin condicionats 
per raó de sexe, orientació o 
identitat de gènere i, així, po-
der desnaturalitzar els com-
portaments més arrelats so-
cialment que fonamenten el 
desenvolupament i la presèn-
cia de les violències sexuals.
Podeu consultar el Protocol 
a la pàgina web de l’Ajunta-
ment. 

31 de març, Dia de la visibilitat trans*

Cada 31 de març se celebra el 
Dia Internacional de la Visibilitat 
Transgènere per reivindicar els 
drets del col·lectiu trans* i lluitar 

contra la discriminació cap a les 
persones transgènere.
Aquest dia internacional va ser 
instaurat l’any 2009 per l’acti-
vista transgènere estatunidenca 
Rachel Crandall, com una reac-
ció pels pocs dies festius LGTBI. 
L’Ajuntament es va sumar a 
aquesta diada reivindicativa per 
contribuir a la visibilització i el 

reconeixement de les dones i 
homes transgènere publicant-ne 
una notícia al web municipal jun-
tament amb recomanacions de 
contes, films, programes i docu-
mentals al respecte. Recordem 
també que la Biblioteca compta 
amb un apartat temàtic amb una 
gran varietat de llibres de diver-
sitat sexual, afectiva i de gènere. 

S’apropa la Festa Major

La regidoria de Cultura ja està 
organitzant la Festa Major 
d’enguany, que se celebrarà 
del dijous 9 al diumenge 12 de 
setembre. Serà una Festa Ma-
jor encara adaptada a la reali-
tat que ens envolta, però més 
propera a la normalitat, tenint 
en compte la millora progres-
siva de la situació sanitària. 

Així, doncs, si la normativa ho 
permet, es recuperaran tots 
aquells actes que ja es puguin 
celebrar i, la resta, s’adapta-
ran.
Com és costum, el programa 
d’activitats de la Festa Major 
2021 arribà a totes les cases 
amb el butlletí municipal de 
setembre. 
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Continua el procés de partici-
pació sobre l’espai públic del 
nou centre urbà
Els mecanismes de participació es mantenen oberts durant el mes de 
juny. Digues la teva!

El passat 29 d’abril va tenir lloc 
una sessió informativa sobre el 
procés participatiu promogut 
per l’INCASOL i l’Ajuntament 
que es desenvolupa amb 
la finalitat de recollir idees 
que es puguin traslladar al 
projecte d’urbanització del 
nou centre urbà, que farà un 
equip tècnic multidisciplinari. 
Durant la presentació, que es 
va retransmetre en directe per 
streaming a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament, es va 
registrar l’assistència de fins a 
45 espectadores simultànies i 
un total de 105 reproduccions.
Durant el mes de maig es van 
desenvolupat tres sessions 
deliberatives temàtiques 
adreçades a la participació de 
les entitats i el veïnat: la primera, 
per debatre sobre les places 
i entorns d’equipaments, va 
tenir lloc el dia 11 de maig; la 
segona, per tractar sobre l’Eix 
Folch i Torres, es va fer el dia 
18 de maig; i el dia 25 de maig 
es va desenvolupar  una tercera 
sessió per debatre sobre el 
Torrent d’en Bosc i espais 
verds. Els resultats d’aquestes 
sessions deliberatives, així 
com la informació de tot allò 
relacionat amb el procés i els 
seus resultats, està disponible 
a l’espai del procés: https://
participa.gencat.cat/processes/
centrellicamunt.

Com puc continuar 
participant-hi?

Durant aquest mes de juny 
es realitzaran dues sessions 
deliberatives adreçades a 
col·lectius específics, una 
amb estudiants dels centres 
educatius de secundària del 

municipi i una segona amb 
dones i persones no binàries, 
per copsar la seva percepció 
sobre l’espai a urbanitzar. 
L’assistència a aquestes 
sessions és limitada i està 
subjecta a invitació per part de 
l’organització.
Per altra banda, existeixen 
altres possibilitats perquè hi 
participeu fins al dia 22 de 
juny, a través de la plataforma 
participa.gencat.cat:
- Existeix la possibilitat de 
fer aportacions individuals, 
a través de l’un espai de 
propostes (https://participa.
g e n c a t . c a t / p r o c e s s e s /
centrellicamunt/f/3095/), tant 
sobre aspectes que considereu 
que haurien d’incorporar 
aquests nous espais, com per 
fer propostes de noms per als 
mateixos.
- Per altra banda, si sou un 
col·lectiu o entitat que voleu 
contribuir al disseny del projecte 
d’urbanització del Centre de 
Lliçà d’Amunt fent-nos arribar 
les vostres idees, teniu la 
possibilitat de desenvolupar 
una sessió autogestionada. A 
la plataforma del procés https://
participa.gencat.cat/processes/
centrellicamunt/f/3093/ podeu 
consultar documentació 
específica que us pot servir 

de guia per organitzar i 
desenvolupar la vostra pròpia 
sessió de debat.
Si sou un col·lectiu d’infants, 
també existeixen materials 
i pautes específics per a 
desenvolupar la mateixa 
dinàmica, com estan fent 
actualment els cursos de 5è i 
6è dels centres educatius de 
primària del municipi, amb 
el suport del seus respectius 
equips docents.

El retorn de resultats

A finals del mes de juliol es 
traslladaran els resultats a 
l’equip redactor del projecte 
d’urbanització i, entre finals de 
setembre i principis d’octubre, 
us convidarem a una sessió per 
donar-vos a conèixer els resultats 
del procés i de quina manera 
han pogut ser incorporats a 
la proposta d’urbanització de 
l’espai públic del centre de Lliçà.

Podeu informar-vos de manera 
continuada de tot allò relacionat 
amb el procés i els seus resultats 
a través de la plataforma 
participa.gencat.cat i els 
diferents canals de comunicació 
municipals.

El futur centre de Lliçà d’Amunt 
l’hem de construir entre totes 
les persones que el gaudirem. 
Participa!



14 - 

notícies de l’Ajuntament

ANIM     LS DE  COMPANYIA

El control dels animals de companyia és una competència

municipal que a Lliçà  d’Amunt implica destinar una gran

quantitat de recursos públics per tres motius:

Tipus d’habitatge que afavoreix un gran nombre d’animals de

companyia

Incompliment freqüent de les normes m ínimes per tenir

animals domèstics (gossos que s'escapen del domicil i)

Gran nombre de colònies de gats de carrer

La Xarxa C-17 presenta el projecte de la 
xarxa d’hospitals Aliança C-17

Què fer quan trobem un animal 
perdut o perdem un animal a la 
via pública?
L’Ajuntament té un procediment establert per a la recollida i la 
recuperació d’animals extraviats.   

Les xarxes socials s’han con-
vertit en un mitjà de difusió 
d’animals de companyia per-
duts o trobats a la via pública. 
En aquests casos, si aviseu 
a l’Ajuntament o a la Policia, 
l’administració local activa el 
procediment que té establert 
per a cada cas. 
Els avisos s’han de fer a 
l’Ajuntament i, fora de l’horari 
d’oficina, a la Policia local. 
Quan s’avisa d’un animal viu 
o ferit trobat a la via públi-
ca, l’Ajuntament es posa en 
contacte amb l’Associació 
Protectora d’Animals de Gra-
nollers (APAG), que s’encarre-
ga de la recollida de l’animal 
extraviat. Si l’animal és mort, 
hi acudeixen els operaris de la 
Brigada de residus municipal 

(en horari laboral), que traslla-
den l’animal al veterinari local 
perquè en gestioni el cadàver; 
fora de l’horari laboral de la 
brigada, hi acudeix l’APAG, 
menys amb els morts a les 
carreteres, dels quals s’en-
carrega la Diputació. Quan 
es tracta d’un animal de fau-
na salvatge autòctona viu o 
ferit (ocell, guineu, toixó...) qui 
s’encarrega de la gestió són 
els Agents Rurals; si l’animal 
és mort i de grans dimensi-
ons, l’Ajuntament truca a  una 
empresa de recollida de ca-
dàvers d’animals.
Si es perd un animal de com-
panyia també cal avisar a 
l’Ajuntament o a la Policia. En 
aquest cas, amb les caracte-
rístiques de l’animal i/o amb 

el número de microxip, es 
mira si hi ha hagut algun avís 
previ de recollida d’animal a la 
via pública.
El control dels animals de 
companyia implica destinar-hi 
recursos públics. L’any 2020, 
cada gos recollit va tenir un 
cost mitjà de 123,46€ per a 
l’Ajuntament; el cost per cada 
cadell de gat portat a l’APAG 
per donar-lo en adopció va 
ser de 65€; i el cost anual to-
tal que va tenir l’Ajuntament 
per a la gestió i el control de 
colònies de gats de carrer va 
ser de 21.121, 06€.
A la infografia adjunta podeu 
veure l’evolució de la recolli-
da d’animals de la via pública 
i el cost que representa per 
l’Ajuntament. 

El Consell General de l’Asso-
ciació XARXA C-17 es va re-
unir telemàticament el passat 
30 d’abril. 
La Xarxa C-17 és una iniciativa 
impulsada per les organitza-
cions públiques i privades que 
té com a objectiu principal el 
desenvolupament de l’eco-
nomia productiva del territori 
que travessa aquest eix viari.
En la reunió, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat va 
presentar les principals obres 
previstes a la carretera C-17. 
Sobre les obres d’ampliació 
del tercer carril en sentit nord 
al tram Parets-Granollers, es 
va informar que aquestes han 
estat recentment adjudicades 
i que es preveu que comencin 

coincidint amb el final de les 
obres del tercer carril en sen-
tit sud a la tardor. També s’ha 
aprovat ja el projecte d’orde-
nació d’accessos de la C-17 
a Granollers i Lliçà i és previst 
que les obres s’adjudiquin 
aquest mateix any.

Presentació de l’Aliança 
C-17, la xarxa d’hospitals de 
l’àmbit de la C-17

El darrer punt de la trobada va 
servir per explicar el projec-
te de l’Aliança C-17, la xarxa 
d’hospitals de l’àmbit de la 
C-17. La xarxa, iniciada fa 7 
anys, està formada per 5 hos-
pitals (Granollers, Vic, Sant 
Celoni, Mollet i Hospital Clí-

nic de Barcelona) que donen 
servei a 1,5 milions de perso-
nes. El seu principal objectiu 
és millorar el servei a les per-
sones des d’una perspectiva 
supramunicipal que fomenti 
l’equitat, prioritzant la seva 
atenció de manera directe en 
el territori i evitant desplaça-
ments, i alhora compartint 
coneixements i recursos entre 
els professionals dels centres 
sanitaris.
En aquest sentit, el Dr. Cam-
pistol de l’Hospital Clínic, va 
fer referència al nou centre 
de radioteràpia que hi haurà a 
Granollers per poder fer la ra-
dioteràpia a tots els malalts de 
la C-17 i estalviar que s’hagin 
de desplaçar a Barcelona. 
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Contribució dels plans i 
projectes municipals als ODS 
de l’Agenda 2030
Després de la diagnosi d’alineament de les polítiques locals amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenibles, s’establirà un full de ruta 
amb els objectius prioritaris. 

Els governs locals poden 
contribuir a assolir els Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) globals a 
través de l’acció des del ter-
ritori. En aquest sentit, l’em-
presa Anthesis Lavola, con-
tractada per la Diputació de 
Barcelona, ha realitzat una 
diagnosi d’alineament de les 
polítiques de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt amb els ODS 
de l’Agenda 2030.
Aquesta empresa ha analitzat 
els plans i projectes vigents 
a l’Ajuntament i ha identificat 
la seva contribució als ob-
jectius de desenvolupament 
sostenible. 
Segons aquest anàlisi, tots 
els ODS tenen almenys 1 pla 
vigent que hi contribueix, 
excepte l’ODS 10 (Reducció 
de les Desigualtats), que no-
més hi contribueixen algunes 
accions concretes, i l’ODS 
14 (Vida submarina), que no 
aplica. 
L’ODS 11 (Ciutats i comuni-
tats sostenibles) s’identifica 
com el més transversalment 
present en els diferents plans 
de Lliçà d’Amunt, atès que 
trobem 7 plans que hi contri-
bueixen de manera directa i 5 
que ho fan indirectament.
Els ODS 3 (Salut i benestar),  
9 (Indústria, innovació i in-
fraestructura,  11 (Ciutats i 
comunitats sostenibles) i 17 
(Aliances per a assolir els ob-
jectius) són els més transver-
sals, atès que hi contribuei-
xen de 6 a 12 plans.
El Pla d’Acció Local Ambi-
ental és el pla que contribu-
eix més transversalment a 
l’Agenda 2030 ja que les se-

ves accions contribueixen a 
11 ODS, seguit del Pla Local 
de Joventut 2017 i el Pla de 
Desenvolupament Agrícola 
2020, els quals contribueixen 
a 9 ODS. 

Full de ruta (objectius prio-
ritaris)

La mateixa empresa va di-
namitzar tres jornades, amb 
l’equip de govern, el personal 

tècnic i l’oposició, de la fusió 
de les quals sortirà un full de 
ruta amb els ODS prioritaris  
per l’Ajuntament a mig i llarg 
termini.

Impost sobre les emissions 
de CO2 dels vehicles de 
tracció mecànica
L’impost sobre les emissions 
de CO2 dels vehicles de trac-
ció mecànica és un impost 
verd que la Generalitat de 
Catalunya ha creat davant la 
situació d’emergència climà-
tica que viu el planeta, en línia 
amb les recomanacions de la 
Unió Europea. Per això, gra-
va les emissions de CO2 dels 
vehicles, que causen l’efecte 
d’hivernacle i repercuteixen 
en l’escalfament global i en 
la salut de les persones.
Té un caràcter finalista: la 
recaptació es destinarà ín-
tegrament al Fons climàtic i 
al Fons del patrimoni natural 
amb l’objectiu d’invertir en 
accions de millora de l’entorn 
i del transport públic, fomen-
tar les energies renovables i 
els vehicles nets, i impulsar la 
mobilitat sostenible, la gestió 
dels parcs naturals i la recer-
ca. 

Qui l’ha de pagar?

- Les persones (físiques i ju-
rídiques) que siguin titulars 
d’un vehicle (turisme, fur-
goneta o motocicleta) amb 
domicili fiscal a Catalunya el 
2020. 
- També hi estan obligades 
les persones jurídiques sense 
residència fiscal a Catalunya, 
però que hi tinguin un esta-
bliment, sucursal o oficina 
i vehicles registrats en data 
31.12.2020. 

Calendari bàsic

Publicació del patró de ve-
hicles que tributen per l’im-
post a la seu electrònica de 
l’Agència Tributària de Cata-
lunya: atc.gentcat.cat
- En el cas que es trobi algu-
na dada incorrecta al padró, 
se’n pot sol·licitar la modifi-
cació fins al dia 4 de juny. 
- De l’1 al 15 de setembre: 

es podrà consultar el padró 
definitiu i s’iniciarà el període 
de pagament. 

Quan s’ha de pagar?

- A partir de l’1 de setembre: 
pagament a través de la seu 
electrònica de l’ATC (opció 
sostenible mediambiental-
ment).
- A partir de l’octubre: paga-
ment un cop rebuda la noti-
ficació. 

On es pot pagar?

- A la seu electrònica de l’ATC 
atc.gentcat.cat
- En entitats financeres col-
laboradores (atc.gencat.cat/
bancs).
- A través del telèfon 012.
- A les oficines de Correus.
- A totes les oficines i delega-
cions de l’ATC. 

Canals d’atenció i informa-
ció

- Seu electrònica de l’ATC: 
consulta del padró, informa-
ció general, atenció amb as-
sistent virtual i tots els tràmits 
atc.gentcat.cat/impostco2
- Telèfon 012 (consultes ge-
nerals sobre l’impost)
- Telèfon 93 551 51 51 (con-
sulta del padró i cita prèvia).
- Oficines de l’ATC, només en 
cas d’incidència en el padró. 
Cal demanar cita prèvia: atc.
gentcat.cat/citaprevia.

i m p o s t c o 2 . g e n t c a t . c a t : 
Compromís amb el medi am-
bient, la mobilitat sostenible i 
l’energia renovable. 
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“La llavor del canvi. Què puc fer 
jo per un món més sostenible”
“La llavor del canvi” és el títol que agrupa totes les activitats, 
xerrades i tallers organitzats amb l’objectiu de conscienciar i 
sensibilitzar la població per fer un món més sostenible.  

Des de la Regidoria de Medi 
Ambient i la Biblioteca Ca 
l’Oliveres han programat 
diferents accions durant aquest 
mes de juny. 
Totes aquestes activitats 
responen als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
12 i 13 de l’Agenda 2030, 
que va ser aprovada per 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 25 de 
setembre del 2015 mitjançant 
la resolució “Transformar el 
nostre món: l’Agenda 2030 
per al desenvolupament 
sostenible”, que té per 
objectiu estimular l’acció de la 
comunitat internacional en cinc 
esferes d’importància crítica 
per a la humanitat i el planeta: 
les persones, el planeta, la 
prosperitat, la pau i les aliances.

Dijous 3 de juny a les 18h a l’era 
de la Bibliotec. Dia Mundial de 
la Bicicleta.
Taller: “La bicicleta com a 
mitjà de transport. Com posar 
a punt la nostra bicicleta”

A càrrec de Granollers Pedala.
Inscripció prèvia al web de 
l’Ajuntament https://www.
llicamunt.cat/. Aforament limitat. 

Dissabte 5 de juny a les 11h a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres. Dia 
Mundial del Medi Ambient.
Sesssió de contes 
Espectacle de petit format basat 
en el llibre “De quin planeta 
ets, Anna Tarambana?” de la 
Lauren Child. L’Anna estima 
la natura i sap el que ha de fer 
per conservar-la, però està molt 
trista, perquè estan a punt de 
tallar l’arbre centenari del seu 
carrer. Tota la família acamparà 
dalt de l’arbre per evitar-ho. A 
càrrec de Mon Mas. Adreçat a 
infants a partir de 3 anys. 

Dijous 10 de juny a les 18h a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Taller “Sabó natural”
Aprendre a fer sabó natural 
a casa a partir de greixos 
i olis casolans. Taller molt 
pràctic, dinàmic i ecològic on 
aprendrem a fer sabó natural en 

fred, a partir d’oli de cuina usat, 
sosa càustica i aigua destil·lada. 
També s’utilitzen colorants i 
aromes naturals. A càrrec de 
Bioeduca. Serveis Educatius i 
Ambientals.

Dijous 17 de juny a les 18h a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Taller “Estalvi energètic i 
energies renovables a la llar” 
El canvi climàtic és un repte 
que hem d’afrontar també des 
dels nostres domicilis. Així, en 
aquest taller podreu descobrir 
diferents maneres de millorar 
l’eficiència energètica a les 
nostres cases: tècniques per 
millorar els aïllaments, reducció 
de fuites en finestres, caixes 
de persiana, xemeneies, etc. 
També es farà un repàs a la 
il·luminació i electrodomèstics 
eficients i a la instal·lació 
d’energies renovables i sistemes 
eficients: aerotèrmia, biomassa, 
plaques solars tèrmiques i 
fotovoltaiques, autoconsum, 
etc. A càrrec de Gaia Serveis 
ambientals. Es sortejarà un fanal 

de jardí solar entre les persones 
assistents.

Dissabte 19 de juny a les 11h a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres
De l’hort a la biblioteca. 
Bibliolab “El jardí de paper”
Aigua, paper i llavors seran 
els elements de joc plàstic 
i de descoberta d’aquesta 
experiència artística. Realitzarem 
un taller de producció de paper 
i observararem els efectes de 
l’aigua -la seva importància- en 
el procés de desfeta i creació. 
Del nostre procés de creació 
esdevindrà un jardí, amb formes 
diverses: fulls, escultures 
i muntanyes. A càrrec de 
l’Obrador de la Riera.

Dimarts 22 de juny a les 18h a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres
De l’hort a la biblioteca. 
“Xerrada d’introducció al 
compostatge domèstic”
La major part de les nostres 
restes de la cuina i del jardí es 
poden transformar i tractar a 
casa de manera simple i natural, 

sense molèsties ni males olors. 
En aquesta xerrada, el Joan 
Manel Riera ens introduirà 
de manera amena en el món 
del compostatge domèstic, 
tot explicant-nos què podem 
compostar, procediments, tipus 
de compostadors, on, com, 
quan i passos a seguir per 
compostar, així com l’aplicació 
del compost resultant, 
problemes i solucions.El 
compostatge domèstic és una 
solució interessant i sostenible 
per als residus orgànics que 
l’Ajuntament promociona des de 
fa anys, aplicant un descompte 
del 15% a la taxa de residus 
i facilitant compostadors a 
meitat de preu. No us perdeu 
aquesta xerrada! A més, se 
sortejarà un compostador entre 
les persones assistents.

Totes les activitats són gratuïtes, 
però amb aforament limitat. 
S’ha de fer inscripció prèvia a la 
biblioteca, trucant al 93607116 
o enviant un correu electrònic a 
b.llicam.co@diba.cat.
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Properes activitats infantils a 
la Biblioteca
Aquest mes de juny la Biblioteca Ca l’Oliveres ofereix diferents 
activitats infantils: una sessió de contes, el taller creatiu mensual, 
una sessió especial del Niu de Paraules i un Bibliolab. 

El dissabte 5 de juny a les 11h 
tindrà lloc una sessió de con-
tes dedicada al Dia Mundial del 
Medi Ambient, amb la rondallai-
re Mon Mas, que ens oferirà un 
espectacle de petit format ba-
sat en el llibre “De quin planeta 
ets, Anna Tarambana?” de la 
Lauren Child.
L’Anna estima la natura i sap el 
que ha de fer per conservar-la, 
però està molt trista, perquè 
estan a punt de tallar l’arbre 
centenari del seu carrer. Tota la 
família acamparà dalt de l’arbre 
per evitar-ho. 
Adreçat a infants a partir de 3 
anys. 

El dimarts 8 de juny a les 
17.30h hi haurà el taller creatiu 
de cada mes i, en aquesta ses-
sió, la Carme Romero i la Laura 
Bartuilli de la biblioteca ens en-
senyaran a fer un mussol amb 
fang blanc.
Adreçat a infants a partir de 4 
anys.
Per al dimecres 16 de juny a les 

17.30h s’ha programat una ses-
sió especial del Niu de Parau-
les. Amb la pandèmia, aquesta 
activitat, adreçada a les famílies 
amb infants fins a 3 anys, s’ha-
via deixat d’oferir i la biblioteca 
vol recuperar-la fent una sessió 
sobre música, cançons, moi-
xaines i canterelles a l’exterior 
de la biblioteca. Anna Farrés, 
mestra especialitzada en edu-
cació musical, ens ensenyarà a 
compartir amb els nostres fills 
i filles aquestes primeres mani-
festacions artístiques que són 
molt importants per al desen-
volupament dels infants; són 
un punt de partida en l’edu-
cació a través de les quals els 
nens i les nenes inicien en el 
descobriment del seu cos, del 
llenguatge oral, de la dansa, del 
ritme, de l’audició...   Música, 
cançons, moixaines i cantare-
lles són un recurs insubstituïble 
per al desenvolupament dels 
infants perquè hi incideix d’una 
manera natural.
Activitat familiar per a nadons 

de 0 a 3 anys. 
 
I el dissabte 19 de juny a les 
11h, dins del projecte “De l’hort 
a la biblioteca” tornarem a gau-
dir d’un Bibliolab (accions de 
creació i experimentació), amb 
“El jardí de paper”. L’Obrador 
de la Riera ens porta un taller 
de producció de paper on ob-
servarem els efectes de l’aigua i 
la seva importància en el procés 
de desfeta i creació. Aigua, pa-
per i llavors seran els elements 
de joc plàstic i de descoberta 
d’aquesta experiència artística. 
Del nostre procés de creació 
esdevindrà un jardí amb formes 
diverses: fulls, escultures, mun-
tanyes...
Adreçat a infants a partir de 3 
anys.

També us animem a inscriu-
re-us amb família a les activi-
tats del programa “La llavor del 
canvi” per contribuir, entre tots, 
a la conservació del Medi Ambi-
ent. Podeu aprendre a fer sabó 

Horari de Sant Joan de la 
Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres no-
més obrirà en horari de matí, de 
10h a 14h, el dimecres 23 de 
juny; a la tarda estarà tancada. 

També estarà tancada el diven-
dres 25 i el dissabte 26 de juny. 
El servei de bústia de retorn 24 
hores, però, estarà disponible. 

natural a casa i a compostar el 
nostres residus orgànics.

I, el mes de juliol, no us perdeu 
els Tallers creatius de la biblio-
teca, tallers de creació artística 
adreçats a infants a partir de 4 
anys. Les inscripcions comen-
cen el dilluns 28 de juny (places 
limitades):
- Taller de polseres i clauers 
(Dimarts 6 de juliol a les 18h)  
Farem unes polseres molt ma-
ques per lluir aquest estiu i un 
clauer per a les claus. 
- Tres en ratlla (Dimarts 13 de 
juliol a les 18h). Farem un tres 

en ratlla per poder jugar aques-
tes vacances. 
Dimarts 20 de juliol a les 18h:
- Pintar bosses amb pintura de 
roba (Dimarts 20 de juliol a les 
18h). Farem un disseny maco 
per portar el llibre i la tovallola 
a la platja. 

Totes les activitats complei-
xen les mesures de seguretat 
i d’higiene vigents. Són gra-
tuïtes, però l’aforament és 
limitat i cal reservar plaça 
trucant al 938 607 116 o en-
viant un correu electrònic a 
b.llicam.co@diba.cat. 

Reobertura de l’Espai Jove El Galliner

El novembre del 2020 l’Espai 
Jove El Galliner va haver de 
tancar temporalment a cau-
sa de les restriccions per la 
COVID-19. La regidoria de 
Joventut, però,  ha seguit 
oferint els seus serveis d’as-
sessorament, informació i 
orientació amb cita prèvia i/o 
telemàticament. A més, ha 
organitzat diferents tallers i 
activitats en format online. 
Altres activitats d’oci, com 
la Nit del Terror, l’Esquiada 
Jove o Port Aventura van ha-
ver de ser anul·lades o ajor-

nades, ja que les restriccions 
del moment no van permetre 
portar-les a terme. 
A mitjans de maig, però, el 
Galliner va poder tornar a 
obrir les portes, amb totes 
les mesures de seguretat 
establertes. Les activitats 
presencials han tornat a re-
prendre’s i les instal·lacions 
estan obertes al públic, amb 
aforament limitat, de dilluns a 
divendres de 16h a 20h. 
Podeu consultar les activi-
tats que organitza i ofereix el 
Galliner cada mes a l’agenda 

d’aquest butlletí o a l’Insta-
gram @espaijovegalliner. 
Per contactar amb la regido-
ria de Joventut podeu enviar 
un correu electrònic a elga-
lliner@llicamunt.cat, trucar 
al 93 860 70 01 o enviar un 
WhatsApp al 673 930 937.
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Presentació de la novel·la 
Vladivostok del lliçanenc Lluís 
Oliván
Lluís Oliván, escriptor lliçanenc i autor de capçalera de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres, presenta nou llibre el divendres 11 de juny 
a les 19h a l’era de la biblioteca (assistència amb inscripció prèvia).   

Vladivostok és el nom de l’úl-
tima novel·la de l’escriptor 
lliçanenc Lluís Oliván,  publi-
cada per Edicions Periscopi a 
finals de maig. 
Abans de morir, la Magda, 
la dona del Tomàs, planeja-
va amb ell un viatge a Vla-
divostok. Dos anys després, 
superat el dolor més intens, 
ell intenta trobar sentit al seu 
dia a dia com a vidu i jubilat: 
llegeix els llibres que ella va 
deixar pendents, recorre els 
turons de la seva urbanitza-
ció en bicicleta i queda amb 
el seu millor amic, que insis-
teix a buscar-li una nova pa-
rella. L’estiu, però, canviarà 
completament amb l’arribada 
d’una nova veïna i el seu fill, 
i això farà que el Tomàs es 
replantegi què fer dels seus 
últims anys.
Amb un to brutalment ho-
nest, Oliván fa un retrat d’una 
vellesa agredolça i d’una vida 
plena de contradiccions i de 

moments de vitalitat, i ens 
demostra que mentre seguim 
fent via podem afirmar que 
encara som vius.
«Lluís Oliván té la capacitat 
de fer entrar el lector en les 
vísceres dels sentiments.» 
Anna Ballbona

Lluís Oliván Sibat (Lliçà 
d’Amunt, 1968) és professor 
d’ensenyament secundari i 
escriptor català, que ha escrit 
en català i castellà. 
La seva obra està forma-
da principalment per relats 
breus, la temàtica dels quals 
habitualment gira al voltant 
de problemàtiques familiars. 
En moltes de les seves obres 
l’ambientació recorda a la 
seva localitat d’origen, Lliçà 
d’Amunt. L’any 2010 va pu-
blicar la seva primera novel-
la llarga, titulada Has marxat 
sense avisar, mentre que el 
2012 va publicar la seva pri-
mera novel·la adreçada als 

infants, El castell del doctor 
Franchini, i la va seguir La 
Banda de l’Embut, el 2016. 
Ha guanyat diversos premis 
literaris de novel·la i narrativa 
curta, tant en llengua catala-
na com castellana, entre els 
quals el premi Tinet de nar-
rativa digital (2005) per l’obra 
Dos germans asimètrics o el 
Premi València (2013) amb 
la novel·la Lo que hay en el 
fondo. 

Obra

Narrativa:
• El taxidermista. Barcelona: 
Viena, 2005 (Premi Sant 
Celoni de novel·la curta)
• El món líquid. Barcelona: 
Publicacions de la Universitat 
de Barcelona, 2006. (Premi de 
Novel·la Valldaura-Memorial 
Pere Calders de Cerdanyola 
del Vallès)
• El guardián de las hogueras. 
Barcelona: Edaf, 2006.

• Un pare possible. Barcelona: 
Columna, 2007. (Premi Fiter i 
Rossell)
• Has marxat sense avisar. 
Barcelona: Columna, 2010.
• Lo que hay en el fondo. 
Madrid: Lengua de Trapo, 
2013. (Premi València) 
Reculls de contes:
• Parcel·les habitades. 
Barcelona: Columna, 2008.
• Títulos robados. Sevilla: 
Algaida, 2008 (Premi Alfonso 
de Cossío de relats)
Novel·les infantils:
• El castell del doctor 
Franchini. Barcelona: Cruïlla, 
2012.
• La Banda de l’Embut. 
Barcelona: Cruïlla, 2016.

Periscopi, una editorial 
que creu en la intel·ligència 
del lector
Edicions Periscopi és una 

editorial independent que 
publica per al lector en ca-
talà obres contemporànies 
que destaquin pel seu va-
lor literari.  Cadascun dels 
llibres publicats ha supe-
rat un minuciós procés 
de selecció que assegura 
que només arriben a bon 
port títols que garanteixen 
una lectura profitosa i que 
aporten delit als lectors. 
Els autors de Periscopi 
poden pertànyer a qualse-
vol cultura, tenir qualse-
vol edat i ser de qualsevol 
gènere, però presten una 
atenció especial als au-
tors que ens aporten una 
visió moderna, atrevida i 
nova de la realitat. Valoren 
l’originalitat, la diferència, 
el talent i l’excel·lència, i 
consideren que mereixen 
ser recompensats.
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T-Jòquer, sistema de 
compensació

La regidoria de Transport pú-
blic i mobilitat vol donar el mi-
llor servei de transport públic 
possible a la ciutadania. Per 
això, amb la finalitat d’atendre 
aquelles incidències que a ve-
gades no és possible gestio-
nar com es voldria, Transports 
de Lliçà d’Amunt posa en 
marxa un sistema compensa-
tori que s’anomena T-Jòquer. 
Aquesta compensació vol ac-
tuar com a desgreuge a una 
incidència que no vingui oca-
sionada per factors externs o 
imponderables i vingui deriva-
da per una falla en la gestió.
En aquest casos, s’haurà de 

contactar per whatsapp al 
672 207 545 i exposar la in-
cidència, per tal que TLA en 
verifiqui les causes i dictamini 
si procedeix el lliurament d’un 
T-Jòquer a la persona afecta-
da.
Es tracta d’una iniciativa més 
per millorar la qualitat d’aten-
ció a l’usuari de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA).

notícies de l’Ajuntament

La línia A7 rep 844 peticions de parada a 
demanda

Segons l’informe del primer 
trimestre d’aquest any, la línia 
A4 no ha rebut cap reserva 
de transport a demanda, 
en canvi la línia A7 ha rebut 
844 peticions de parada a 
demanda i el canal principal 
utilitzat per l’usuari per fer la 
reserva ha estat el telèfon. 
Recordem que el servei de 
transport a demanda a les 
línies A4 i A7 de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) habilita 
unes parades que no estan 
en el recorregut ordinari de 
les línies, però que passen 
a formar part de l’itinerari 
si les persones usuàries ho 
sol·liciten prèviament. 
En el cas de la línia A4, que 
va del centre urbà a Can 
Farell de dilluns a divendres 
excepte a l’agost, hi ha 
dues parades de transport a 
demanda (TAD) a l’altura dels 
números 1 i 21 del carrer de 
Can Farell.
En el cas de la línia A7, que va 
del centre urbà a Granollers 
de dilluns a dissabte,  hi ha 
una parada de transport a 
demanda (TAD) a tocar de la 
Masia de Can Montcau, dins 

del Parc logístic.
Aquest servei de transport 
a demanda (TAD) es pot 
demanar fins a 24 hores 
abans de la sortida de 
l’autobús, de tres maneres:
- Trucant al 900 13 00 14 de 
dilluns a divendres feiners de 
8h a 20h.
- Descarregant l’app “Sagalés 
on demand” i fent la reserva 
còmodament des del telèfon 
mòbil. L’app és totalment 
gratuïta i està disponible tant 
per Android com per a IOS.
- Entrant a la web www.
sagalesondemand.com per 
fer la reserva.
En el moment de fer la reserva 
cal indicar de forma clara 
la parada i l’expedició. Una 
vegada tramitada la reserva, 
l’usuari rep confirmació pel 
mateix mitjà pel qual ha fet la 
petició.
El bus urbà no fa aquestes 
parades si els usuaris no 
n’han fet una reserva prèvia 
per una expedició en concret.
Recordem també que, per 
atendre les demandes de 
servei de bus urbà nocturn 
al Parc Logístic de Can 

Montcau, que funciona les 24 
hores, la línia de bus nit N71 
de Lliçà d’Amunt a Barcelona 
i viceversa, ja existent, 
accedeix, des del passat 8 de 
març, a aquest sector durant 
la franja de les 0:10h a les 
5:10h, a demanda. La petició 
s’ha de fer fins a 8 hores 
abans de realizar-se el servei, 
també a través de l’aplicació 
de l’Empresa Sagalés “On 
Demand”; trucant al 900 13 
00 14 (de dilluns a divendres 
laborables de 8h a 20h); 
o a través del web www.
sagalesondemand.com.

ESTANC LLIÇÀ EXP. NÚM. 1
C. Anselm Clavé, 92 Lliçà d’Amunt Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT
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L’Ajuntament, en col·laboració 
amb l’associació  “El Rebost 
Solidari”, va organitzar un re-
capte d’aliments propi del nos-
tre municipi, complementari i 
similar al Gran Recapte d’Ali-
ments que el Banc d’Aliments 
porta a terme al novembre 
arreu de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’omplir el Rebost Soli-
dari de Lliçà d’Amunt. Aques-
ta iniciativa solidària, que s’ha 
anomenat “Omplim el Rebost”, 
va tenir lloc el divendres 7, dis-
sabte 8 i diumenge 9 de maig 
a diferents establiments col·la-
boradors de Lliçà d’Amunt.
L’Ajuntament va fer una crida 
per trobar persones voluntàries 
que volguessin col·laborar en el 
procés de recollida d’aliments 
als diferents establiments col-
laboradors. Entre els voluntaris 
i voluntàries hi havia alumnes 
d’institut, personal municipal, 
persones vinculades a entitats 
locals, polítics i població en ge-
neral. 
Les persones voluntàries van 
informar sobre la campanya 
solidària i van donar als clients 
una bossa perquè hi col·lo-
quessin els aliments amb els 
quals volguessin col·laborar.
En aquest cas, els aliments 
més necessaris eren: oli, lle-
gum cuita, pasta, conserves, 
llet, sucre, cacau en pols, ce-
reals, tomàquet fregit, caldo, 
sucs de fruita i conserves de 
fruita. També es demanava gel 
hidroalcohòlic, mascaretes i 
estris de la llar.
Els punts de recollida d’ali-
ments d’aquesta campanya 
van ser els següents: Esclat, 
Bon Preu, Lidl, Condis (Can 
Salgot, Anselm Clavé, Ca l’Ar-

tigues i Sant Valerià), Sorlis, Dia 
i Bon Àrea. 
A més, l’Ajuntament va col·lo-
car contenidors en diferents 
equipaments municipals per a 
la recollida d’aliments i va con-
tactar amb diferents empreses 
locals, on també es van col·lo-
car contenidors perquè el per-
sonal pogués col·laborar en la 
campanya. 
L’Ajuntament va aportar tots 
els recursos disponibles per 
garantir que es complissin, en 
tot moment, les mesures de 
seguretat i higiene vinculades a 
la COVID-19. 
Els organitzadors estan molt 
contents amb els resultats ob-
tinguts en aquesta campanya 
de recollida d’aliments muni-
cipal que permetrà continuar 
donant un cop de mà a les fa-
mílies més vulnerables de Lliçà 
d’Amunt, que tenen dificultats 
per cobrir les seves necessitats 
bàsiques d’alimentació, i que la 
crisi de la Covid-19 ha fet aug-
mentar considerablement.
L’Ajuntament agraeix la col·la-
boració de: 
• Persones voluntàries
• Associació El rebost Solidari 
de Lliçà d’Amunt
• Supermercats i establiments
• Ripotrans
• Personal de les empreses 
Mango, Biokit, Leroy Merlin, Fi-
gueras i Vivers Ernest
• Fundació Privada Vallès Ori-
ental
• Alumnes de l’IFE i de 4t 
d’ESO de l’Institut Lliçà
• Associació de comerciants, 
empresaris i professionals de 
Lliçà d’Amunt
• Grups polítics
• Gràfiques Forte

Més de 14 tones d’aliments per al 
Rebost Solidari 
La solidaritat dels lliçanencs i lliçanenques durant la campanya 
municipal “Omplim el Rebost” aconsegueix omplir el Rebost 
Solidari de més aliments per a les famílies  més vulnerables del 
poble. 
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La Bosch tancarà l’any que 
ve
La planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt deixarà l’activitat el 
juny del 2022. La direcció de la 
multinacional ho acorda amb 
els treballadors, que ho han 
ratificat àmpliament en assem-
blea. 

Mango consolida el creixe-
ment exterior a l’Europa de 
l’Est i l’Àsia Central
La cadena tèxtil Mango ampli-
arà la presència internacional 
amb l’obertura de vuit nous 
establiments a Ucraïna, Bie-
lorrússia i Geòrgia, a l’Europa 
de l’Est, i a Uzbekistan i Ka-
zakhstan, a l’Àsia Central. Les 
últimes inauguracions situen 
en 49 els punts de venda en 
aquesta àrea geogràfica. Qua-
tre dels establiments ja estan 
en funcionament i els altres 
quatre obriran abans d’estiu.

Pagesos i artesans creen 
una associació de produc-
tors ecològics
Un grup de set pagesos i ar-
tesans del Vallès Oriental han 
impulsat la creació de l’asso-
ciació Agromosaic per donar 
a conèixer la feina que fan, 
generar sinergies entre ells en 
aspectes com els conreus o la 

comercialització dels seus pro-
ductes i reivindicar el potenci-
al del sector agrari i els valors 
paisatgístics. Can Quimet Gall, 
de Lliçà d’Amunt, que produeix 
horta ecològica de temporada i 
té una granja de gallines eco-
lògiques, i la masia Can Joans, 
de Lliçà d’Amunt, una explo-
tació familiar de vaques de llet 
que va fer un procés de transi-
ció ecològica i ven iogurts fets 
amb la llet de les seves vaques, 
formen part d’Agromosaic. 

Buddy unifica amb el nom de 
Miscota l’activitat de venda 
presencial i en línia
La cadena de venda de pro-
ductes per a animals de com-
panyia Maskokotas, que forma 
part del grup Buddy, adoptarà 
el nom de Miscota per a tots 
els canals de comercialització. 
El grup ha reforçat la logística 
recentment, amb la posada 
en funcionament d’un centre 
de distribució de 8.500 metres 
quadrats a Lliçà d’Amunt.

Torna Cantània, ara al Palau 
d’Esports de Granollers
Cantània torna aquest any a 
Granollers després de la sus-
pensió de la darrera edició, 
però canviarà l’escenari habi-
tual del Teatre Auditori pel Pa-

lau Municipal d’Esports amb 
l’objectiu de complir amb les 
mesures de seguretat i preven-
ció de la Covid·19. La cantata 
d’enguany, virtual, es farà del 
10 al 13 de juny, amb la par-
ticipació de diferents escoles 
de la comarca, sota l’impuls 
de l’Auditori de Barcelona i 
l’organització de l’Associació 
Cultural i el Teatre Auditori de 
Granollers. 

Societats constituïdes
- S’ha constituït la societat 
Construcción y Decoración 
Rubí, SL, dedicada a l’activi-
tat immobiliària, compravenda, 
reforma, rehabilitació i promo-
ció d’immobles. 
- S’ha constituït la societat Sa-
lado Empire Building, SL, de-
dicada a la construcció com-
pleta; reparació i conservació 
d’obres civils; paleteria i petits 
treballs de construcció en ge-
neral, etc.
- S’ha constituït la societat 
Barraca, Persianes i Mosqui-
teres, SL, dedicada a la fabri-
cació i muntatge d’articles de 
fusteria metàl·lica, persianes i 
mosquiteres.

Defuncions
- Josep López Ballesteros, 75 
anys. 28-04

Què ha dit la premsa?

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 28 de maig al 3 de juny
 J. Serra (Bigues): del 4 al 10 de juny 
M. Codina (Lliçà d’Amunt): de l’11 al 17 de juny
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 18 al 24 de juny
M. Vela (Santa Eulàlia): del 25 de juny a l’1 de juliol 

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)

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

Naixements a Lliçà d’Amunt

La lliçanenca Júlia 
Pascual, a La Voz Kids 
d’Antena 3
La lliçanenca Júlia Pascual, 
guanyadora del Lliçà té Talent, 
va actuar, el passat 7 de maig,  
a les ‘Audiciones a ciegas’ del 
concurs de televisió La Voz 
Kids d’Antena 3, entrant a for-
mar part de l’equip de la coach 
Vanesa Martín. 

Ca l’Amell Gros a La 2

El programa La Metro de La 2 
va fer referència, el passat 5 
de maig, a la masia Ca l’Amell 
Gros del nostre municipi.
En un reportatge sobre ca-
çadors d’imatges de la regió 
metropolitana que triomfen a 
les xarxes, la Marta Lloret, que 
documenta fotogràficament 
masies abandonades, va par-
lar in situ de la masia de Ca 
l’Amell Gros.
Ca l’Amell Gros, situada al 
barri de Santa Justa, és un 
mas  de l’època medieval en 
mal estat de conservació, però 
que conserva al seu interior 
elements molt interessants. A 

l’entrada de la masia, en un 
espai de planta rectangular al 
que s’accedeix directament 
des del portal, hi ha la llar 
de foc. Al costat de la llar, es 
conserva el forn de pa. A Ca 
l’Amell Gros també s’hi con-
serven tres pous. Des de l’es-
pai de l’entrada, s’accedeix a 
una escala que puja a la sala 
i a diverses quadres. Degut a 

l’estat de conservació de la 
masia, l’accés a la sala és peri-
llosa, ja que el trespol ha cedit, 
tot i això conserva l’espai de la 
sala i les habitacions. Davant la 
masia es conserva una era i un 
pou d’aigua. I, a l’entorn de la 
masia hi ha les restes d’altres 
quadres, una bassa i els recs 
que portaven l’aigua amagats 
entre la vegetació. 
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opinió Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA

Lliçà és solidari, i ho ha demostrat un cop més el cap de setmana del 7 de maig amb la campanya “Omplim el Rebost”, organitzada per l’Ajuntament, en col·labo-
ració amb l’associació  “El Rebost Solidari”.
Tots els membres de la junta de l’agrupació local de Ciutadans vàrem participar com a voluntaris en aquest recapte, similar al Gran Recapte d’Aliments que el Banc 
d’Aliments porta a terme al novembre arreu de Catalunya, amb l’objectiu d’omplir el Rebost Solidari de Lliçà d’Amunt.
Tots vàrem coincidir que a tothom a qui explicàvem el fi d’aquests aliments que recollíem –omplir el rebost de famílies necessitades del nostre poble- volien parti-
cipar, encara que sigues amb un sol aliment.
Tot suma, i els veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt ho han tornat a demostrar, amb un recapte solidari de més de 14.000 quilos d’aliments.
Gràcies  a tots els que varen aportar el seu granet de sorra per aquest projecte solidari, voluntaris, empreses, botigues, supermercats del poble i personal de 
l’Ajuntament.

Aquest sí que és el Lliçà per viure que volem!!! Més de 14 tones d’aliments a les que se sumarà les aportacions d’empreses que s’han afegit a la campanya “Om-
plim el Rebost” dels dies 7,8 i 9 de maig. Una iniciativa del Rebost solidari de Lliçà d’Amunt, per tal de poder cobrir necessitats bàsiques per les famílies vulnerables 
del nostre municipi i per les afectades per la crisi de la covid-19. Voluntaris d’arreu del municipi, alumnes de l’institut, membres de les entitats, personal municipal, 
polítics, comerços, empreses, gent més anònima... han ajuntat esforços, sempre respectant les normes estrictes de la covid-19, amb un objectiu comú, ajudar 
als nostres veïns. Volem donar les gràcies en especial al “Rebost solidari de Lliçà d’Amunt” per la tasca que fan durant tot l’any i per iniciatives com aquestes, i a 
tots els participants. Ha estat un plaer formar part d’aquest grup, i com sempre, podeu comptar amb nosaltres per actes com aquest en què tots hem actuat com 
a un, demostrant el gran poble que som.

La pandèmia ens ha ensenyat moltes coses com a espècie. 
Som éssers socials i hem après a cuidar-nos com a grup. Poc a poc comencem a recuperar la tan desitjada “normalitat” però hi ha valors, actituds i costums que 
haurien d’haver arribat per quedar-se. Durant el confinament la natura es va recuperar de forma espectacular, els nivells de contaminació van disminuir, ens vam 
alimentar millor, ens vam preocupar per la salut dels nostres.... No abaixem la guàrdia de la bona convivència, ens ha fet millors persones. 
Aprofitem aquestes línies per convidar-vos a seguir posant a les persones, animals i planeta al centre de les nostres vides. Arriba l’estiu, la calor, Sant Joan… es-
tarem més al carrer. Cuidem el nostre entorn, no deixem que les nostres celebracions perjudiquin a ningú (pirotècnia d’alt impacte sonor, deixalles a la via pública, 
relaxament de les mesures de contenció…). Siguem part del canvi que volem veure al món. Un món on hi capiguem totes.

Aquest passat mes de maig es va portar a terme una recollida d’aliments solidària. Organitzada i promoguda des de l’Oficina Covid de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 

integrada pel PSC, ERC i ECP, tenia l’objectiu d’omplir el Rebost Solidari de Lliçà. Volem fer un agraïment a totes les persones, entitats i empreses que hi ha col·la-

borat, sigui proporcionant un espai, un transport, recollint material o donant un paquet de sucre. A tothom. Cal remarcar que els prop de 120 voluntaris i voluntàries 

han recollit més de 14tn d’aliments i productes d’higiene bàsica. Una acció més des de l’Oficina Covid que esperem que no s’utilitzi com una eina electoral més. 

Bàsicament ho diem perquè la publicació feta per part de l’Ajuntament, surt en primer pla un alcalde cofoi, i no pas alguna de les més de 100 persones voluntàries 

que van dedicar-hi el seu temps lliure. No està bé apropiar-se de l’esforç de tot un poble. Seguim! 

Els darrers mesos l’Equip de Govern del PSC ha iniciat diverses obres i projectes, tant als barris com al centre, amb l’objectiu de continuar millorant l’aspecte i la 
seguretat dels nostres carrers i equipaments. S’han renovant els fanals dels barris de Can Salgot, Mas Bo-Can Lledó, Ca l’Artigues i Ca l’Esteper (després vindran 
Can Costa i Can Xicota) a llum LED; el camí de vianants de Can Rovira Nou ara compta amb una nova vorera i enllumenat; S’han iniciat les obres d’ampliació del 
Local Social de Can Farell per acollir noves activitats; Ca l’Esteper comptarà, en breu, amb una nova pista esportiva a l’entorn del Patinòdrom; s’ha habilitat un nou 
aparcament per als veïns i veïnes del barri de Sant Joan; l’entorn de l’Institut Lliçà i el camp de futbol és més segur pels i les joves amb un nova mitjana enjardinada; 
s’han portat a terme obres d’asfaltat a diversos punts del municipi, així com petites reparacions; es continua amb el pla d’inversions per millorar la xarxa d’aigua del 
municipi; i un llarg etcètera de nous projectes que començarem molt aviat per millorar el nostre poble.
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BMX Vallès Club

El BMX Vallès Club estrena 
la tornada a la Lliga catalana 
de BMX amb un podi i 4 
finalistes.
Pablo Cuevas, de només 5 
anys, puja al podi després 
de marcar tres primeres 
posicions a les semifinals.
Quatre corredors més del 
club arriben a les finals 
lluitant per podi fins al final.
L’escola del club i la feina 
ben feta comencen a donar 
resultats.

BMX Vallès Club

opinió Entitats i 
Bústia del lector

APROFITA  L ' EST IU !
    Casal kids

        Casal Teens
Cursos intensius

Grups de conversa
Cursos B2 i C1 per
convocatòria Juliol

   Matí o tarda

 
APRÈN ANGLÈS !

PER SABER-NE  MÉS

Grups reduïts
Kids, teens i adults
Exàmens oficials
Tots els nivells
(Pre-A1 fins C2)

 

C/ Rafael de Casanova, 17
938416556

escoladangles.com

Consulta els nostres
descomptes!!

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a 
través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o 
per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i 
cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.



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’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
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

Telèfons

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!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

11
Divendres

JUNY

genda’t

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Tertúlia literària del llibre “Digues un desig” de 
Jordi Cabré. A càrrec de Lola Tresserras.
Si voleu participar en aquest club de lectura, 
contacteu amb la biblioteca. 

TALLER DE MALABARS
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
Vine al Galliner a fer les teves pròpies carioques i 
aprèn a fer-les servir!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

22
Dimarts

SESSIÓ DE CONTES: “DE QUIN PLANETA ETS, 
ANNA TARAMBANA?”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït.

ZONA CHILL-OUT 
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 16h 
a 20h
Gaudeix d’una bona estona al nou Chill-Out del Ga-
lliner amb bona companyia, música i molt més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937. Gratuït.

Divendres

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de maig. Inclou acti-
vitats per al juny 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 imme-
diata a través del web i les xarxes socials municipals.

TALLER CREATIU: “EL MUSSOL DE FANG”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït.8

Dimarts
NIU DE PARAULES: “NASSET, NASSIRÓ”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Inscripció prèvia. Aforment limitat. Gratuït.

5
Dissabte

XERRADA-TALLER “ENERGIA I ESTALVI 
ENERGÈTIC A LA LLAR”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït.

EXPOSICIÓ: “3 DIES D’ABRIL”
Escola de Persones Adultes de la Vall del Te-
nes Horari: de dilluns a dijous de 10h a 13h i de 
17h a 20h, i els divendres de 17h a 19 h.
Gratuït.

TARDA DE MINI-TORNEJOS
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
Participa als mini-tornejos del Galliner. N’hi haurà 
de ping-pong, futbol, bàdminton i molt més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant 
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

3 i 17 
Dijous

INSTANTS MUSICALS 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.45h
20 minuts de música en directe a càrrec d’alum-
nes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. 
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 de 
juny (Tel. 938607116. Correu electrònic b.llicam.
co@diba.cat). Aforament limitat. Gratuït.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE: “VLADIVOSTOK” 
DE LLUÍS OLIVÁN
Era de Biblioteca Hora: 19h
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 de 
juny (Tel. 938607116. Correu electrònic b.llicam.
co@diba.cat). Aforament limitat. Gratuït.

Dimecres

16

Dimarts

15

TALLER “LA BICICLETA COM A MITJÀ DE 
TRANSPORT. COM POSAR A PUNT LA NOSTRA 
BICICLETA”
A l’era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït.

3
Dijous De l’11 

4  de juliol

TALLER: “SABÓ NATURAL”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït.10

Dijous

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA: BIBLIOLAB “EL 
JARDÍ DE PAPER”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Inscripció prèvia. Aforment limitat. Gratuït.

Dissabte

19

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA:  “TALLER 
PRÀCTIC DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia. Aforment limitat. Gratuït.

REPRESENTACIÓ TEATRAL: “ELS DARRERS 
DIES DE LA CATALUNYA REPUBLICANA”
Ateneu l’Aliança Hora: 19h
Cal reserva d’entrada prèvia. Gratuït.

13
Diumenge

12
Dissabte ACTE OFICIAL DE CELEBRACIÓ DELS 40 ANYS 

D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Casal de la Gent Gran de Palaudàries Hora: 12h
Acte restringit. Es podrà seguir en directe a 
través del canal municipal de Youtube. 

CONFERÈNCIA: “La Proclamació de la Repúbli-
ca. Tres dies d’abril.”
Pati de l’Escola de Persones Adultes de la Vall 
del Tenes Hora: 18h
Cal reserva d’entrada prèvia. Gratuït.

XERRADA: “ESCOLES BRESSOL DE LLIÇÀ 
D’AMUNT: UN PROJECTE DE CRIANÇA LLIURE 
I RESPECTUOSA AMB ELS INFANTS”
Telemàtic (enllaç al web municipal) Hora: 18h
Gratuït.

Dijous

17

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
DE L’ORGULL LGTBI+
Biblioteca Ca l’Oliveres
Manifest, concurs, taller, activitat infan-
til... Gratuït.

28
Dilluns

de juny al


