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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 (938 414 175) 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.

Lliçà d’Amunt gaudirà, del 4 al 12 de 
setembre, de la Festa Major

Estiu amb obres noves 
i de manteniment 
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Setembre és el mes de la tor-
nada a la rutina, al dia a dia. 
Però a Lliçà d’Amunt, aques-
ta tornada es veu pausada 
per una de les cites més es-
perades del nostre calendari 
festiu, la Festa Major.

I enguany encara ho fa més 
especial, ja que la cancel·la-
ció de la Festa Major de l’any 
passat, a causa de la pandè-
mia sanitària i, que va haver 
de ser substituïda per una 
programació cultural molt 
acurada a la situació que 
vivíem en aquells moments, 
fa que les ganes de tornar a 
viure-la siguin encara més 
grans.

Tot i així, no abaixem la guàr-
dia, ja que encara no podrem 
gaudir del 100% de la progra-

mació. Activitats tan trans-
cendentals com la Juguesca 
hauran d’esperar un any més 
per tornar a omplir el nos-
tres carrers de colors, proves 
i cercaviles. L’Embarraca’t 
s’ha hagut de reinventar, i els 
concerts s’han programat al 
pati de l’INS Lliçà per donar 
compliment a la normativa de 
seguretat vigent. La majoria 
d’actes comportarà l’adqui-
sició d’una entrada prèvia. 

Vull aprofitar aquestes línies 
per demanar a la ciutada-
nia responsabilitat, serenor 
i civisme en aquests dies. 
Gaudirem de la festa, però 
ho hem de fer donant un clar 
exemple de que es pot gaudir 
fent-ho de manera segura.

També, tenim novetats en la 

cursa esportiva per excel-
lència del nostre municipi, 
les 24 Hores de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes. Inaugurem nou circuit, 
en un nou espai com és als 
camps del costat del Polí-
gon Industrial de Can Mont-
cau. Per arribar a aquest nou 
espai i facilitar la mobilitat, 
l’Ajuntament ha programat 
un servei de bus llançadora 
gratuït, cada 20 minuts, que 
sortirà del costat de l’Ajun-
tament i farà parada a la ro-
tonda del Tricentenari, tant el 
dissabte com el diumenge. 
Podeu consultar els horaris 
al programa de Festa Major. 

Per finalitzar, no vull deixar 
passar per alt, l’inici del nou 
curs escolar que en breu ini-
ciarem. Vull animar i encorat-

jar a tota la comunitat edu-
cativa a donar el millor de si 
mateix, com sempre fan, any 
rere any. Des de l’Ajuntament 
treballem i apostem, de for-
ma incansable, per millorar 
cada curs l’oferta escolar i 
formativa del municipi. L’am-
pliació de la socialització de 
llibres fins a 2n de la ESO o 
la signatura del conveni per a 
l’ampliació de l’escola Miquel 
Martí i Pol i esdevenir una es-
cola 3/16 en son un exemple. 

Vull desitjar a tota la ciutada-
nia una molt bona Festa Ma-
jor i un bon inici de curs. 

opinió
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
DE TRÁNSITO Y EL PAÑUELO ROJO 

Apenas quedaba gente, y en las paradas de ropa y complementos se empezaba a recoger. Yo siempre esperaba hasta 

el final. Entonces la vi. Aquella mujer entraba despacio, parándose en cada uno de los tenderetes del mercadillo domini-

cal que seguían abiertos. Desgarbada y extravagantemente vestida sin perder, en sus ropas, un claro aire de feminidad, 

caminaba intentando en cada paso llenar la inseguridad que percibí en el mismo instante de verla. ¡Cuánta felicidad y 

desdicha cabe en un ser! No sé de qué modo podía yo comprender las sensaciones de su transición. De lo que había 

vivido, de aquello que yo pensaba ella sentía. ¿Pero quién era yo, para ni tan siquiera adentrarme en sus emociones? 

La seguí con la mirada mientras revolvía en los montones de ropa usada. Mi intrusismo me avergonzaba, pero no podía 

evitarlo ya que al mismo tiempo crecía en mí una profunda empatía y serena admiración. Así pude sentir su satisfacción 

al tocar y ver los vestidos que podía llevar si se le antojaba. Podían ser suyos, ¿Quién iba a juzgarla ahora? Ya era una 

más. 

La imaginé en la libertad del ave enjaulada que escapa, en la comodidad del zapato que no aprieta, en la satisfacción 

del vestido que se ajusta y nos hace sentir cómodas en él. Mujer nueva, mujer nacida, descubierta, de luchas inima-

ginables, de olvidos y de desprecios, ¡tantas veces humillada!, ¡tantas veces no creída!. Mujer por fin ante el mundo. 

Mujer, tú misma. 

Se acercó al puesto donde yo vendía y una inmensa ternura me invadió con el simple intercambio de palabras “No 

puedo creer que en todo el día no hayas vendido este pañuelo rojo tan bonito” Le respondí “Con toda certeza te estaba 

esperando a ti. Lucirás muy guapa con él”. Lo agradeció mientras me dedicaba una sonrisa saludable y mixta. Y fue 

entonces cuando mi corazón voló hacia mundos nuevos, libres y llenos de esperanza. 

María Isabel Palma Ruiz

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



setembre_ 2021_ 3

notícies de l’Ajuntament

Segona fase de les obres de 
continuació de la vorera del 
carrer d’Anselm Clavé a l’alçada 
de la Costa de Can Puig
La circulació pel carrer d’Anselm Clavé només s’obrirà en sentit 
sud (sentit Lliçà de Vall) i la circulació en sentit nord (sentit Santa 
Eulàlia) es mantindrà per l’avinguda dels Països Catalans.

Les obres de continuació de 
voreres al carrer d’Anselm Clavé 
(carretera BV-1602), a l’alçada 
de la Costa de Can Puig, i 
de semaforització d’aquesta 
intersecció van començar el 
passat 13 de juliol. Aquestes 
obres les promou el Servei 
de Carreteres de la Diputació 
de Barcelona, en conveni 
amb l’Ajuntament per al seu 
confinançament. La Diputació 
va adjudicar l’actuació a 
l’empresa Construcciones y 
Obras Públicas Dibesa SL.
En la primera fase de les obres, 
durant l’estiu, el carrer d’Anselm 
Clavé es va tallar al trànsit des 
del carrer de Castelló de la Plana 
fins al carrer de l’Aliança. Els 
vehicles s’havien de desviar per 
l’avinguda dels Països Catalans, 
on es va habilitar temporalment 
el doble sentit de circulació, 
entre el carrer de Castelló de 
la Plana, on hi ha la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, i la rotonda del 
Tricentenari, a la carretera 
BV-1432 de Lliçà d’Amunt a 
Granollers. En aquesta primera 
fase es va aprofitar el tall 
complet de la carretera per fer 
l’enderroc i nova construcció del 
mur de contenció de la Costa 
de Can Puig i deixar executats 
els creuaments principals 
d’instal·lacions de la carretera.
En la segona fase de les obres, 
després de l’estiu, la circulació 
pel carrer d’Anselm Clavé només 
s’obrirà en sentit sud (sentit 
Lliçà de Vall) i la circulació en 
sentit nord (sentit Santa Eulàlia) 
es mantindrà per l’avinguda 
dels Països Catalans. En 

aquesta  segona fase, que està 
previst que comenci el proper 
13 de setembre i es preveu 
que duri fins a finals d’any, les 
obres consistiran a passar les 
instal·lacions previstes i construir 
la nova vorera del carrer 
d’Anselm Clavé.
Des de l’inici de les obres, 
les parades de bus del carrer 
d’Anselm Clavé afectades es 
van traslladar a l’avinguda 
dels Països Catalans. Aquest 
canvi d’ubicació de parades va 
afectar les línies A4, A40 i A42 
de Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) i les línies interurbanes 
260 i e21. En la segona fase 
de les obres, les parades 
d’aquestes mateixes línies en 
sentit sud (direcció Lliçà de 
Vall) tornaran a la seva ubicació 
habitual, al carrer d’Anselm 
Clavé, però es mantindran 
les parades temporals de 
l’avinguda dels Països Catalans 
en el recorregut en sentit nord 
(direcció Santa Eulàlia).
La desviació dels vehicles per 
l’avinguda dels Països Catalans 
també va obligar a desplaçar 
el mercat setmanal dels 
diumenges, que es va ubicar i 
es mantindrà al carrer Bosc de 

la riera, al polígon del Tenes, on 
hi ha les empreses Ripotrans 
i Pirotècnia García Cabello. 
Les zones d’aparcament per al 
mercat són les habituals i s’hi 
ha afegit el camp del costat del 
Parc del Tenes. 
Per altra banda, mentre durin 
les obres, els veïns i veïnes de 
l’avinguda dels Països Catalans 
no poden estacionar al carrer. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament 
va arribar a un acord amb els 
propietaris dels terrenys situats 
en els números 161 i 167 de 
l’avinguda dels Països Catalans 
per a la seva cessió temporal 
com a aparcament públic.

Continuen les obres del 
segon tram del camí de 
vianants de Palaudalba a 
Can Rovira Nou

La Brigada municipal va co-
mençar, a principis de juliol, les 
obres del segon tram del camí 
de vianants que enllaça Palau-
dalba amb Can Rovira Nou.
El primer tram, que va des de 
la cruïlla entre el Camí de Palau 
i la Carretera de Palaudàries 
fins a poc abans de la canto-
nada amb el carrer del Pollan-
cre de Can Rovira Nou, uns 
500 metres de llargada, es va 
acabar de pavimentar el mes 
de maig.
Aquest estiu s’ha començat 
a pavimentar el segon tram 
del camí de vianants, que 
va des de la cruïlla entre el 
Camí de Palau i la Carretera 
de Palaudàries fins al conjunt 
d’equipaments municipals 
de Palaudàries (Centre Cívic, 

Escola Bressol i Casal de la 
Gent Gran), situats a la canto-
nada del carrer del Segre amb 
la Carretera de Palaudàries. 
Aquest tram, d’una llargada 
d’uns 375 metres, s’ha repartit 
en dues fases. La primera fase, 
que s’ha enllestit aquest estiu, 
ha consistit en la pavimenta-
ció de la vorera de llevant de 
la Carretera de Palaudàries. La 
segona fase, que començarà 
després de l’estiu, consistirà 
en la pavimentació de la vorera 
de ponent de la Carretera de 
Palaudàries. 
A més de pavimentar l’itinera-
ri amb formigó raspatllat, les 
obres també consisteixen en 
executar una rasa per passar 
el cablejat elèctric per connec-
tar els actuals fanals a la xarxa.
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La Junta de Govern Local del 
passat 21 de juny va aprovar 
la realització de diferents 
actuacions de reasfaltatges 
generals. Concretament, els 
carrers que es reasfaltaran 
seran: Ca l’Artigues, Cerdanya, 
Urgell i dos trams del Passeig 
de Sant Valerià. 
El pressupost total del projecte 
és de 204.049,08€: 
C. de Ca l’Artigues: 25.731,26€
C. de la Cerdanya: 23.500,43€
C. Urgell: 26.768,01€
P. de St. Valerià: 88.744,13€ 

(tram 1) i 39.305,25€ (tram 2)
Al Passeig de Sant Valerià hi 
va haver una actuació prèvia, 
a finals de juny, per resoldre 
una reparació amb caràcter 
d’urgència. S’havia format i 
agreujat un fronjall a la calçada 
relacionat amb un tema 
d’aigua, en un tram per on 
passa la canonada d’Aigües 
Ter-Llobregat (ATL). Les obres 
urgents de reparació de flonjall 
es van adjudicar a l’empresa 
UTE Instalaciones RED ATL 
per l’import de 16.093,96€ (IVA 

inclòs). L’obra va consistir a 
reparar el subsòl de la calçada 
a base de reposar materials, 
compactar i pavimentar amb 
formigó i asfalt per tal d’evitar 
un enfonsament futur de la 
calçada. Mentre va durar 
l’actuació, el trànsit de vehicles 
es va regular amb pas alternatiu. 
També va tenir afectació la 
parada 9046 de les línies A1 i 
A21 de TLA (passeig de Sant 
Valerià, 199) que es va anul·lar i 
es va traslladar provisionalment 
al carrer Tres Feixes, 145. 

Reasfaltatges de carrers  
a Ca l’Artigues i Can Salgot

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!!
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Obres de reparació  
i manteniment de voreres
A principis de juliol es van iniciar les feines de reparació  
i manteniment de diverses voreres del municipi.

El servei de manteniment de 
voreres es va adjudicar per 
concurs públic, amb un preu 
estimat anual de 65.000 euros 
més IVA, a l’empresa Servobiat 
SL, que va començar les 
actuacions pel barri de Can 
Rovira Nou, als carrers de 
l’Avellaner i l’Olivera, on s’han 
rebaixat les voreres per fer-
les accessibles. La segona 
actuació ha estat al carrer de 
Lluís Domènech i Montaner, de 
Ca l’Esteper, on s’ha fet una 
reparació de la vorera malmesa. 
I, a mitjan juliol es va portar a 
terme la col·locació de panot al 
número 96 del carrer d’Anselm 
Clavé.

La regidoria de Territori i Obres 
públiques és l’encarregada 
d’elaborar la inspecció i la 
posterior planificació de les 

reparacions, segons criteris 
de necessitat, en el cas de 
l’accessibilitat, o bé per 
l’antiguitat de les queixes.

Subvencions  
econòmiques concedides 
per la Diputació
La Junta de Govern Local 
de la passat 7 de juny va 
acordar acceptar les següents 
subvencions econòmiques 
concedides dins el Catàleg de 
serveis de l’any 2021 del Pla 
Xarxa de Governs Locals de la 
Diputació de  Barcelona:
EDUCACIÓ: 
- Actuació ecosistèmica de 
prevenció i intervenció per 
a la millora de l’èxit escolar: 
7.333,18€
ACCIÓ SOCIAL:
- Atenció psicològica a totes 
les dones del municipi en 
situació violència masclista: 
3.944,31€
ESPORTS: 
- Ajuts per la participació 
al casal esportiu d’estiu: 
2.000,00€
- Cicle de passejades per a la 
gent gran: 1.234,17€
- 24 hores de ciclomotors: 
3.000,00€
PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
CONSUM: 
- Serveis públics de consum 
(OMIC):  15.584,00€
NOVES TECNOLOGIES: 
- Manteniment solució 
d’administració electrònica:  
15.000,00€
SALUT PÚBLICA: 

- Control de plagues, prevenció 
de la legionel·losi, mosquit 
tigre i seguretat alimentària: 
17.825,00€
- Control de la tinença 
d’animals de companyia i 
creació i gestió de colònies de 
gats: 1.000,00€
- Activitats per promoure hàbits 
i estils de vida saludables: 
2.000,00€
MEDI AMBIENT:
- Projecte pilot de contenidors 
amb accés per targeta en un 
barri: 1.875,00€
- Tallers d’educació ambiental 
sobre energies renovables:  
450,00€
TERRITORI I OBRES 
PÚBLIQUES: 
- Senyalització de les zones 
forestals i periurbanes: 900,00€
PROTECCIÓ CIVIL: 
- Adquisició de sal i contenidors 
per a sal per prevenció 
d’accidents per glaçades i 
nevades: 2.000,00€
TOTAL: 74.145,66€

Protecció Civil obre un 
canal d’alertes a Telegram
L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil va obrir, el mes 
passat, un canal a Telegram 
per informar a la ciutadania 
sobre temes rellevants o sobre 
casos d’alerta.
Enllaç: t.me/pc_adf_llicamunt

notíciesde l’Ajuntament
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Punt Lila i Programa  
de Prevenció de Drogues 
de la Vall del Tenes
Com en edicions anteriors, 
a q u e s t a  F e s t a  M a j o r 
comptarà amb el Punt Lila, 
que s’ubicarà al pati de 
l’Institut Lliçà. Es tracta d’un 
espai de seguretat per a la 
prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals 
i masclistes als espais lúdics 
de la Festa Major, així com 
d’assessorament i actuació 
en cas que se’n produïssin. 
L’estand estarà present en 
el marc de les activitats 
nocturnes que es realitzaran 
els dies 9, 10 i 11 de 
setembre.
L’Ajuntament  segueix 
treballant en la prevenció, 
sensibilització, detecció i 
intervenció de les agressions 
sexistes a les festes del 

nostre municipi. Perquè 
“Només SÍ és un SÍ”. 
Juntament amb el Punt Lila 
s’instal·larà una persona 
de referència del Programa 
de Prevenció de Drogues 
(PPD) de la Vall del Tenes 
per oferir un espai segur, 
prevenir i conscienciar els i 
les més joves i a la comunitat 
en general sobre les 
conseqüències del consum 
de drogues.
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Celebració de la Diada  
Nacional de Catalunya 
L’acte institucional, amb assistència limitada, comptarà amb la 
lectura del manifest, la hissada de la Senyera i l’ofrena floral, i 
l’acompayament musical de la Cobla La Principal de la Bisbal, que 
també oferirà una Ballada de sardanes. 

Aquest any, amb motiu del 
context de crisi sanitària que 
estem vivint, l’acte institucional 
de la Diada Nacional de 
Catalunya es portarà a terme 
amb alguns canvis que ens 
permetin garantir la seguretat 
de tots i totes, però mantenint 
l’essència d’aquesta celebració. 
Enguany, l’assistència estarà 
limitada, per aquest motiu 
només hi podran assistir dues 
persones representants de 
cadascuna de les entitats que 
desitgin participar. 
Per controlar l’aforament, caldrà 
confirmar l’assistència a l’acte 
abans del dia 3 de setembre, per 
telèfon 938415225 demanant 
per Alcaldia o bé enviant un 
correu electrònic a alcaldia@

llicamunt.cat, indicant el nom 
de les persones i de l’entitat que 
representarà.
L’acte tindrà lloc el dissabte 11 
de setembre, a les 11h, al Parc 
del Tenes, on s’habilitarà un 
espai reservat per a totes les 
persones assistents, prèviament 
confirmades. Un cop finalitzat, 
es podrà visualitzar el vídeo de la 
celebració al canal de YouTube 
municipal (llam.cat/youtube).
La celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya 
comptarà, com cada any, amb la 
Lectura del Manifest, la Hissada 
de la Senyera i l’Ofrena floral 
dels grups polítics i entitats 
del municipi al monument del 
Tricentenari. L’acompanyament 
musical anirà a càrrec de la 

Cobla La Principal de la Bisbal, 
que, a les 12h al mateix Parc del 
Tenes, oferirà una Ballada de 
sardanes. 

Casal d’estiu i Casal jove
Els Casals d’estiu i jove, que van 
començar el passat 28 de juny, 
van finalitzar el passat 30 de 
juliol. 
Més de 400 infants i joves han 
gaudit enguany d’activitats 
esportives i de lleure, manualitats, 
tallers, jocs, activitats a l’aire 

lliure, piscina, etc. Una gran 
oferta lúdica que l’Ajuntament 
ofereix cada estiu per facilitar 
a les famílies del municipi la 
conciliació familiar i laboral, 
però també l’acompanyament 
socioeducatiu i emocional dels 
infants i joves. 
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Festa Major: “Ja ens feia falta!”
Lliçà d’Amunt gaudirà, del 4 al 12 de setembre, de la Festa Major, 
amb una programació d’actes diversos, que s’ha adaptat a la 
normativa vigent tenint en compte el context de crisi sanitària, però 
sense perdre l’essència de la principal festa del nostre poble.  

Sota el lema “Ja ens feia falta!”, 
l’Ajuntament ha dissenyat una 
programació festiva que vol 
seguir la línia d’anys anteriors, 
amb un àmplia oferta d’activitats 
per a un públic divers, però 
totalment adaptada a les 
mesures vigents amb motiu del 
context epidemiològic.
Del 9 al 12 de setembre tindran 
lloc els principals  actes festius, 
tot i que el cap de setmana 
anterior escalfarem motors amb 
la XLI edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència en 
Ciclomotors de la Vall del Tenes 
i, durant la setmana,  ja hi haurà 
algunes activitats, principalment 
organitzades per la Biblioteca.
Donada la situació excepcional 
provocada per la pandèmia 
de la Covid-19, encara no es 
podran fer alguns actes que són 
tradició a la nostra festa, com la 
Juguesca o L’Embarraca’t, però 
la resta d’activitats s’ha adaptat 
a la situació sanitària actual. 
L’organització de La Juguesca 
ha decidit no portar-la a terme 
aquest any, ja que el nivell 
de restricció de les mesures 
actuals entra en conflicte amb el 
desenvolupament de les proves.

Espais de la Festa Major
Enguany, per complir amb 
les distàncies de seguretat 
establertes, els espais de la 
Festa Major estaran delimitats, 
es controlarà l’aforament, 
s’hi haurà de circular seguint 
l’itinerari marcat, caldrà adquirir 
l’entrada prèviament i es farà 
assignació de butaques. 
L’espai de referència de la Festa 
Major serà el GastroFest, situat 
al carrer del Torrent de Can 
Bosc, al costat de l’Ajuntament. 
En aquest espai es podran 
degustar especialitats culinàries 
ofertes per les entitats i gaudir 
d’espectacles de petit format, 

des del dijous fins al diumenge, 
de les 20h a les 0.30h: concerts 
d’Eipriil i Harpo, l’espectacle 
“Humor para inadaptados” del 
còmic, actor i monologuista 
David Barragán i vermut musical 
de Festa Major amb els combos 
de l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes Shining Lies i Blues by 
Six (al migdia). 
L’Institut Lliçà serà un altre espai 
de referència on es portaran a 
terme concerts i espectacles de 
tarda i nit: concerts de Los niños 
del balcón, Hotel Cochambre i 
Els amics de les Arts, el joc Loco 
Bongo i l’espectacle piromusical 
“Gaman”.
La plaça de Catalunya, 
l’aparcament del carrer de 
l’Aliança, el Pavelló d’esports, 
la pista coberta del Pavelló 
d’esports, l’era de la biblioteca  i 
l’aparcament de la piscina seran 
altres escenaris de la Festa 
Major 2021: “Taulell d’estiu” 
a càrrec de la companyia 
deParranda,  XXXIV Sopar 
de les Àvies, concert familiar 
“Big Chicken” amb els Xiula, 
espectacle de pirotècnia i foc 
“La llegenda de la Bastarda” de 
la Colla de Diables de la Vall del 
Tenes, torneig 3X3 de bàsquet 
organitzat pel Club de Bàsquet, 
XLIV Festa d’Homenatge a 
la Vellesa, Concert de Festa 
Major a càrrec de l’orquestra 
La Principal de la Bisbal, “Una 
tarda gegant” organitzada per la 
Colla de Gegants, un espectacle 
de pirotècnia i foc organitzat 

per la Colla de Diables La Sella, 
Ball de Festa Major a  càrrec 
de l’orquestra La Principal de 
la Bisbal, circuit d’obstacles 
inflables “Xtrem Race”, XXXVI 
Trobada Gegantera amb 
exposició i ballada de gegants 
organitzada per la Colla de 
Gegants, Ball de Gitanes 
Homenatge a Joan Cladellas 
amb acompanyament musical 
de l’orquestra La Catxutxa 
organitzat pel Ball de Gitanes i 
espectacle de ball “Urban Dance 
Show” de la mà de l’escola de 
ball TrackDance. 
La fira d’atraccions s’ubicarà, 
com en anys anteriors, a 
l’esplanada de l’Institut Lliçà, 
però l’espai estarà delimitat i 
es controlarà l’aforament. Hi 
hauran dos accessos, pel carrer 
del Torrent de Can Bosc i per 
l’avinguda dels Països Catalans.

Enigma Street 
La Regidoria d’Infància i 
Joventut, juntament amb Tricric, 
ha organitzat un joc de Festa 
Major semblant a un Room 
Scape, l’Enigma Street, on els 
i les participants es convertiran 
en detectius per uns dies i 
hauran de seguir unes pistes 
i resoldre diferents proves i 
enigmes que hi haurà per tot el 
poble amb l’objectiu de resoldre 
la desaparició fictícia d’una noia. 
“L’Eva i la Judit han desaparegut. 
Què ha passat? On són? Estan 
bé?... Hi ha molta gent sospitosa 
que podrien ser els causants 

de la desaparició... Ens ajudes 
a descobrir totes aquestes 
incògnites?”.
El joc es realitzarà per equips 
d’entre 2 i 6 persones (a partir 
de 12 anys); aquell equip que 
resolgui el cas de forma més 
ràpida i eficient serà l’equip 
guanyador de l’Enigma Street.  
L’activitat es desenvoluparà 
d u r a n t  l a  F e s t a  M a j o r, 
concretament del 7 al 12 de 
setembre. Les inscripcions s’han 
de fer  telemàticament a través 
del web de l’Ajuntament, abans 
del 6 de setembre.  
Tu ets la peça clau per a poder 
resoldre el cas!

Adquisició d’entrades i Punt 
d’informació de la Festa Major
Les entrades per als diversos 
actes de la Festa Major s’hauran 
d’adquirir de forma telemàtica a 
través del web municipal  www.
llam.cat/festamajor, a partir de 
l’1 de setembre. Com a novetat, 
s’instal·larà un Punt d’informació 
a l’espai GastroFest, on es 
podran adquirir entrades de 
forma presencial, sempre i quan 
n’hi hagi de disponibles.  
Amb l’adquisició d’entrades 
que impliquin una despesa 
econòmica també es donarà  un 
val de descompte per consumir 
als espais habilitats de la 
festa. Els vals es donaran en el 
moment d’entrar a l’activitat per 
la qual s’ha fet la compra. 
Per al Sopar de les Àvies, els 
tiquets s’hauran d’adquirir els 
dies 1 i 2 de setembre, de 9h a 
13h, a l’OAC de l’Ajuntament; 
el preu és de 25€ per persona. 
No es realitzarà venda online. 
Per tal de poder complir amb 
la normativa de seguretat s’ha 
reduït l’aforament del recinte i 
es posaran a la venda les taules 
que quedin després que les 
àvies cuineres hagin adquirit les 
seves.

Consumició en els espais de 
la Festa Major
Només es podrà consumir en 
els espais habilitats a tal efecte, 
no es podran entrar  begudes ni 
menjar als recintes i no es podrà 
consumir al pati de butaques 

durant el desenvolupament de 
les activitats, excepte en la que 
estigui permès pel format de la 
pròpia activitat. 
Enguany, es vendran gots 
reutilitzables, però no seran 
retornables per garantir les 
mesures higièniques. Les 
persones que ho desitgin podran 
portar els seus propis gots 
reutilitzables de casa per fer-ne 
ús als espais de consumició. 

Assistència als actes dels 
menors de 16 anys
Les persones menors de 16 
anys que assisteixin als actes 
programats a l’Institut Lliçà 
hauran d’anar acompanyats 
del pare, mare o el tutor/a 
legal. És imprescindible indicar 
l’assistència de menors en el 
moment d’adquirir les entrades.

Programa de la Festa Major
Aquest Informa’t de setembre 
inclou el programa de la Festa 
Major 2021, que també està 
disponible al web municipal, on 
hi ha un espai especial amb tota 
la informació relacionada: www.
llam.cat/festamajor.
El tancament definitiu de la 
programació festiva es va fer  a 
finals de juliol en un context de 
crisi sanitària i unes restriccions 
específiques, susceptibles de 
variar en el temps. Per aquest 
motiu, des de l’Ajuntament es 
recomana que la ciutadania 
estigui pendent dels canals de 
comunicació municipals (web i  
xarxes socials) on s’anunciarà si 
hi ha  algun canvi que afecti la 
programació de la Festa Major 
d’enguany.

Horari especial de TLA per la 
Festa Major
Consulta el web municipal 
www.llicamunt.cat o envia un 
whatsapp al 672 20 75 45.

Agraïments
L’Ajuntament dona les gràcies a 
les empreses patrocinadores de 
la Festa Major de Lliçà d’Amunt 
2021 per les seves aportacions 
econòmiques i a les entitats que 
amb les seves activitats ajuden a 
fer més gran la Festa Major. 

notíciesde l’Ajuntament
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XLI edició de les 24 Hores
La XLI edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en 
Ciclomotor de la Vall del Tenes es durà a terme els dies 3, 4 i 5 de 
setembre en un nou emplaçament situat a Can Montcau, en un nou 
circuit i amb totes les mesures per poder celebrar aquesta mítica 
carrera de manera segura malgrat la situació actual.

La gran novetat de la 41ena edició 
de les 24 Hores Internacionals 
de Resistència en Ciclomotor 
de la Vall del Tenes és que tindrà 
lloc en una nova ubicació i, per 
tant, hi haurà un nou circuit 
amb un nou traçat. La nova 
ubicació és el Polígon Industrial 
Can Montcau, concretament 
al costat de l’empresa Biokit 
i davant del centre logístic de 
l’empresa Mango, la qual ha 
signat un acord de cessió dels 
terrenys amb l’Ajuntament.
Aquest nou emplaçament farà 
créixer i evolucionar la cursa, 
ja que permetrà tenir un circuit 
permanent, no desmuntable. 
Durant la presentació de la cursa, 
el passat 22 de juliol, Francesc 
Padró, president del Grup 24 
Hores, organitzador de la carrera, 
va agrair a l’Ajuntament el treball 
fet per disposar d’aquest nou 
espai. 
A causa de les restriccions per 
la situació sanitària, el Grup 24 
Hores ha treballat per poder 
celebrar una cursa segura i amb 
totes les mesures requerides 
per part de les autoritats i 
institucions públiques. S’han 
estudiat diferents escenaris 
per afrontar una carrera amb 
garanties i oferir seguretat per 
als equips, el públic i la mateixa 
organització. 
Durant la presentació, Fran 
Sánchez, regidor d’Esports, 
va indicar el compromís de 
l’Ajuntament per tirar endavant 
la carrera però va demanar 
responsabilitat davant de la 
situació actual. També va agrair 
la feina que fan els organitzadors, 
patrocinadors, serveis 
municipals, pilots, familiars, 
amics, mecànics i públic. 
Les inscripcions per a l’edició 
d’enguany es van obrir a 

principis de juny i fins al dia de 
la presentació, el passat 22 de 
juliol, ja l’havien formalitzat un 
total de 33 equips, 132 pilots 
confirmats. Entre els inscrits hi 
ha quatre equips internacionals 
(Bèlgica, Portugal, França i 
Itàlia), quatre de la Vall del Tenes, 
un equip mixte i un de fèmines, 
equips de Màster 40 i 4 equips 
de sub-20. Gran part dels pilots 
de Màster 40 són excorredors 
que han volgut tornar a viure 
l’experiència de la cursa en el 
nou emplaçament. Francesc 
Padró va agrair la rebuda que 
s’ha tingut després d’un any 
sense poder celebrar la cursa a 
causa de la situació pandèmica. 
Igual que en anys anteriors, es 

continuen mantenint diferents 
categories per obrir el ventall 
de participants a cadascuna 
d’elles i facilitar la possibilitat 
dels equips menys professionals 
de competir i imposar-se en 
la categoria més adequada a 
cadascun d’ells.
Carme Riera, vicepresidenta 
de l’organització, va presentar 
la nova imatge de la 41ª edició. 
Com en anys anteriors, la imatge 
ha estat la finalista del concurs 
de dibuixos que organitza el 
Grup 24 hores entre les escoles 
de la Vall del Tenes. El dibuix 
seleccionat ha estat el de 
l’any passat, tenint en compte 
que finalment no es va poder 
celebrar l’edició. La guanyadora 

del concurs és Lucia Ballester, 
alumna de l’Institut Lliçà. 
El seu disseny és la imatge 
principal d’aquesta edició i de 
tot el marxandatge corporatiu. 
Ballester va dir que amb el dibuix 
volia reflectir la importància 
de l’esport femení en el món 
del motor i va voler animar a la 
participació femenina a córrer 
aquesta mítica i única carrera del 
món del motor.
Francesc Padró va agrair la 
col·laboració dels organismes 
institucionals com l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes i la Conselleria d’Esports 
de la Generalitat que donen 

suport cada any a les 24 Hores. 
També va reconèixer el gran 
suport dels patrocinadors 
que any rere any creuen en 
l’esdeveniment i ajuden al fet que 
segueixi millorant. I, sobretot, a 
les desenes de voluntaris que 
aporten la seva col·laboració 
durant el cap de setmana i 
contribueixen a què les 24 Hores 
Internacionals de Resistència en 
Ciclomotor de la Vall del Tenes 
siguin un èxit tant d’organització 
com d’espectacle. També va 
tenir paraules d’escalf per a tots 
els afectats per la pandèmia de 
la Covid-19. 
Més informació al web 
www.24hores.cat.



setembre_ 2021_ 9

Es posa en marxa la Línia 
A31 per a les 24H
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L’accés a la nova ubicació de 
les 24 Hores Internacionals de 
Resistència en Ciclomotor de 
la Vall del Tenes es podrà fer  a 
peu, mitjançant vehicle propi i 
amb transport públic.
L’Ajuntament ha signat un 
conveni amb l’empresa VGP 
per a la cessió temporal de 
l’aparcament de l’empresa 
per a ús d’aparcament públic 
durant la celebració de la 
cursa.

Per altra banda, hi haurà bus 
llançadora gratuït amb TLA, 
cada 20 minuts, des del nucli 
urbà, el dissabte 4 i el diumenge 
5 de setembre, entre les 18h i 
les 00.30h del dissabte, i entre 
les 12h i les 20h del diumenge. 
Es poden consultar els horaris i 
l’itinerari al web municipal.
L’accés a peu serà pels camins 
de Ca l’Aguilar, de les Torres, 
de Can Pedrós, de Can Peritxo 
i de Can Montcau. 

Subvenció de 29 mil euros  
al Grup 24 Hores
L’Ajuntament i el Grup 24 Hores signen un conveni per regular la 
col·laboració en les 24 Hores Internacionals de Resistència en 
Ciclomotor de la Vall del Tenes.

L’Ajuntament i el Grup 24 
Hores van signar un conveni, 
el passat 30 de juliol, amb 
l’objectiu de regular la 
col·laboració econòmica de 
l’administració local en les 
24 Hores Internacionals de 
Resistència en Ciclomotor de 
la Vall del Tenes. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament ha 
aportat la quantitat de 29.000€ 
a aquesta entitat esportiva. 
L’administració local 
considera la cursa com 
a patrimoni esportiu del 
municipi i està interessada a 
col·laborar amb l’organització 
a fi de preservar-ne la 
continuïtat. L’Ajuntament 
té interès en la promoció 
i projecció d’activitats 
esportives que puguin ajudar 
a donar un impuls mediàtic a 

Lliçà d’Amunt. 
El Grup 24 Hores es 
compromet a justificar l’ús 
de la subvenció i a fer un 
bon ús dels materials i de 
les instal·lacions municipals 
que es posen a disposició de 
l’organització. 
A més, l‘Ajuntament ha cedit 

als organitzadors un despatx 
perquè puguin desenvolupar-
hi les feines pròpies i ha posat 
a disposició dels equips 
participants i dels membres 
de l’organització, de forma 
exclusiva i gratuïta, durant la 
cursa, la piscina municipal, 
amb servei de socorrisme. 

Punt d’Assessorament Associatiu de Lliçà d’Amunt
Aquest servei municipal atén i resolt dubtes a les persones 
que volen constituir una associació o a les entitats locals sobre 
aspectes relatius a la gestió associativa. 

L’Ajuntament, a través del 
Punt d’Assessorament 
Associatiu de Lliçà d’Amunt, 
ofereix suport a les persones 
que volen constituir una 
associació i a les entitats 
locals ja creades. Aquest 
servei facilita  informació 
sobre tràmits, obligacions 
fiscals, documentació 
oficial i altres aspectes que 
permetin millorar la tasca del 
món associatiu del nostre 
municipi. 
L’objectiu principal del Punt 
d’Assessorament Associatiu 
de Lliçà d’Amunt és que 

les persones que volen 
constituir una associació o 
aquelles entitats locals que 
volen millorar la seva gestió 
tinguin un espai de referència 
on ser ateses i resoldre els 
dubtes que tinguin sobre 
aspectes relatius a la gestió 
associativa.
Poden fer ús d’aquest servei 
totes les associacions i 
entitats inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions 
i Entitats, i les persones 
que vulguin constituir una 
associació.
Concretament, aquest servei 

ofereix:
- Informació i assessorament 
en les gestions sobre tràmits, 
obligacions i documentació 
oficial (Constitució d’una 
nova associació, Canvis de 
Junta, Modificació d’Estatuts, 
Dissolució d’una associació, 
Llibres i registres oficials, i 
Obligacions fiscals).
- Orientació i acompanyament 
en processos de millora 
de les entitats (Objectius, 
Gestió organitzativa, Gestió 
administrativa i comptable, 
Reglament de Funcionament 
Intern, Formació (cursos 

i tallers adreçats al teixit 
associatiu) i Comunicació 
(difusió de les activitats de 
les associacions a través 
dels canals de comunicació 
de l’Ajuntament).

Contacte:
Telèfon: 93 841 52 25
A/e: 
participacio@llicamunt.cat
Persona de contacte: Lluís 
Solà
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Grup de suport i ajuda mútua  
per a cuidadors no professionals

Les necessitats derivades de 
la dependència són un repte 
en el dia a dia per a les famí-
lies, institucions i administra-
cions públiques. 
Fer-se càrrec d’un esser estimat 
amb un procés de deteriorament 
progressiu o una malaltia mental 
afecta a tots els nivells, tant fí-
sic, psíquic com social. Cal, per 
tant, que els cuidadors tinguin 
informació sobre a què s’estan 
enfrontant: la malaltia, la seva 
evolució, la incidència d’aquesta 
en el comportament i la vida psi-
cosocial de la persona afectada 
i del cuidador, i les estratègies i 
habilitats per portar a terme la 
tasca de la cura, així com els re-
cursos existents a la comunitat. 
La regidoria d’Acció Social, con-
juntament amb la Diputació de 
Barcelona, tornarà a impartir el 
GSAM (Grup de Suport i Aju-
da Mútua) per a cuidadors no 
professionals durant els mesos 
d’octubre a desembre a la Bibli-
oteca de Ca l’Oliveres. Seran 10 

sessions d’1h 30’, una per set-
mana, que es faran els dilluns de 
17:45h a 19:15h.
El GSAM va destinat a cuida-
dors/es de persones depen-
dents (independentment de la 
patologia), que puguin neces-
sitar/beneficar-se d’un grup de 
suport per abordar els aspectes 
emocionals resultants de cuidar.
L’objectiu del GSAM és el desen-
volupament d’accions de suport 
als cuidadors i cuidadores de 
persones amb dependència per 

tal d’oferir-los ajuda en la seva 
tasca de cura: aprenentatge so-
bre la situació de dependència, 
malaltia o deteriorament, tenir 
cura del familiar dependent, però 
també tenir cura d’un mateix,  
“cuidar sense descuidar-se”. 
Per a més informació sobre el 
GSAM i per fer-ne la inscrip-
ció, que és gratuïta, heu de di-
rigir-vos a la regidoria d’Acció 
Social (C. de Rafael Casanova, 
8 - 1ª planta) o trucar al 93 860 
72 20.

Compra de productes 
d’higiene femenina per  
al Rebost Solidari

L’Ajuntament contra  
la violència LGTBIfòbica

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
va condemnar el crim homòfob 
d’en Samuel Luiz i va fer 
una crida a la concentració 
multitudinària que va tenir lloc 
el passat 22 de Juliol al Passeig 
de Gràcia de Barcelona.
“El dret a la vida (la seva vida i 
el seu viure en llibertat) ha estat 
arrabassat d’una forma directa, 
injusta i cruel. Condemnen 
el teu assassinat, Samuel.
Condemnen tots aquells 
delictes d’odi i discriminació 
dirigits a les persones LGTBI. 
I ens unim a la lluita per la 
defensa dels seus drets i pel 

reconeixement de la igualtat, 
la llibertat i les oportunitats. 
Aturem de forma immediata la 
violència LGTBIfòbica. Lluitem 
per una societat basada en 
la igualtat, el respecte i la no 
violència, per una societat 
segura on es pugui viure la 
diversitat sexual, afectiva i de 
gènere en llibertat”.

La regidoria d’Acció social de 
l’Ajuntament  va assumir, el 
passat mes de maig,  la despesa 
de 557,64€ per a la compra de 
productes d’higiene femenina 
per a les beneficiàries d’El 
Rebost Solidari (150 paquets 
de compreses i 150 paquets 
de tampons), ja que durant la 
campanya solidària “Omplim El 
Rebost” es van recollir alguns 

productes d’higiene femenina, 
però no suficients per cobrir 
totes les necessitats.
Aquesta és la primera vegada 
que s’ofereixen aquest tipus 
de productes i, alhora, s’està 
donant informació  sobre l’ús 
de la copa menstrual. 

Piscina municipal durant la Festa Major
La Piscina municipal romandrà 
oberta durant tota la Festa 
Major, de les 11h del matí a les 
8h del vespre, amb l’entrada al 

preu habitual, a excepció del 
diumenge 12 de setembre que 
serà gratuïta, fins a completar 
l’aforament.
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L’Ajuntament ha decidit obrir 
la participació a finals d’aquest 
2021 per debatre, redactar i 
aprovar un Pla Local d’Habitatge 
que endreci les prioritats del 
municipi en aquesta matèria. 
Aquest procés participatiu 
posarà a la deliberació de la 
ciutadania, entitats i grups 
polítics una diagnosi de l’estat 
de l’habitatge a Lliçà d’Amunt, 
d’acord amb el treball previ d’un 
equip expert redactor basat 
en estadístiques i del treball de 
camp. PortaCabot és l’empresa 
que ha d’elaborar el Pla Local 
d’Habitatge i que també portarà 
a terme el procés participatiu. 
Els participants podran portar a 
terme propostes d’actuacions 
a executar per l’Ajuntament. 
Aquestes propostes 
d’actuacions seran estudiades i 
aniran en consonància amb els 
diferents objectius estratègics i 
línies d’actuació que reflectiran 
l’orientació del pla.
El procés participatiu del Pla 
Local d’Habitatge preveu definir, 
doncs, les polítiques municipals 
en aquest àmbit i permetrà fer 
front als nous reptes de Lliçà 
d’Amunt per als propers 6 anys. 
Aquesta eina de decisió 
col·lectiva permetrà recollir 
totes les propostes, idees i 
coneixement dels diversos 
actors i facilitarà l’aprovació 
d’un projecte global de caire 
estratègic.
El present pla i el seu procés 
participatiu, que posarà sobre 
la taula no només els reptes 
sinó també les demandes i 

necessitats quant a l’habitatge 
a Lliçà d’Amunt, està previst que 
es porti a terme aquesta mateixa 
tardor, de setembre a desembre. 
Les sessions amb els tres 
col·lectius protagonistes tindran 
lloc al setembre pel que fa a 
l’anàlisi de la diagnosi. Les dates 
previstes són: 
- 16 setembre: entitats
- 20 setembre: polítics
- 30 setembre: ciutadania 
Finalitzada aquesta fase 
d’anàlisi participada es faran 
tres sessions més de propostes 
d’actuacions amb els mateixos 
actors de la primera fase durant 
el mes d’octubre.  
En la mateixa línia, s’obrirà una 
eina de participació,  a través 
de la plataforma “Participa311 
– Decidim”, que serà la sala de 
màquines per a la comunicació 
i la difusió del procés, i per al 
plantejament de propostes a títol 
individual o en representació de 
diferents col·lectius més enllà de 
les sessions esmentades.
També es proposarà un 
qüestionari que permetrà afegir 
posicionaments i propostes des 
de la lliure expressió de qualsevol 
empadronat o empadronada 
al municipi. Aquest qüestionari 

preguntarà sobre l’habitatge 
al municipi, en termes de 
disponibilitat, oferta, preus, 
equipament, problemàtiques 
associades, etc.
D’aquesta manera, el consistori 
haurà pogut tenir l’oportunitat 
d’escoltar propostes de 
diferents col·lectius i actors 
amb motivacions, sensibilitats i 
necessitats diverses i establirà 
aquelles actuacions que més 
s’adeqüin per a satisfer-les.
La  Plataforma  Participa311  és  
una  plataforma  web  per  a  la  
creació i gestió de processos 
i espais de participació. 
L’Ajuntament estrena aquesta 
plataforma amb el procés 
participatiu  relatiu  al  Pla  Local  
d’Habitatge.
Per entrar a la plataforma i 
participar en un procés, només 
cal registrar-se:
https://participa311-llicamunt.
diba.cat/

Inscripcions de la ciutadania 
a les sessions participatives

Per participar, la ciutadania 
ha d’inscriure’s a través de la 
pàgina web municipal: llam.
cat/proceshabitatge. 

Lliçà d’Amunt engega 
un procés participatiu 
per aprovar un Pla Local 
d’Habitatge
Les sessions, amb els tres col·lectius protagonistes (ciutadania, 
entitats i grups polítics), es portaran a terme de setembre a 
desembre. També s’obrirà una eina de participació a través de la 
plataforma “Participa311 – Decidim”.

Convocatòria  
de subvencions per  
a habitatges buits  
que es posin a lloguer  
a la Borsa Comarcal
Un cop aprovades les 
bases reguladores per 
a l’atorgament de les 
subvencions adreçades 
al foment del lloguer i 
l’habitatge assequible, pel 
Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, es va obrir 
el període de presentació 
de sol·licituds per accedir a 
subvencions per a habitatges 
desocupats que es posin a 
lloguer a través de la Borsa 
Comarcal.
Les subvencions estan 
dirigides a persones físiques 
o jurídiques privades 
propietàries d’habitatges 
desocupats situats a 
municipis de la comarca, 
tret d’aquells municipis que 
disposen del programa de 
la xarxa de mediació per al 
lloguer assequible al seu 
municipi, com ara Caldes de 
Montbui, Granollers, Mollet 
del Vallès, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès i 
Sant Celoni.
Les subvencions es poden 
sol·licitar presencialment, 
amb cita prèvia, a la seu 
del Consell Comarcal, o 

telemàticament juntament 
amb tota la documentació 
establerta al punt 6 de les 
bases, fins al 16 de setembre.
L’import màxim de la 
subvenció per persona/
habitatge s’estableix en funció 
de l’import del conjunt de les 
actuacions dutes a terme 
i correspon al 75% de les 
despeses subvencionables 
acceptades, IVA exclòs, amb 
un import màxim de 1.500 
euros/habitatge, IVA exclòs. 
En el punt 8è de les bases 
de la convocatòria es poden 
consultar quines són les 
despeses subvencionables.
Per a més informació podeu 
contactar amb el Punt 
d’Informació d’Habitatge 
Municipal:
Telèfon: 93 860 72 20
c/e:
llam.habitatge@llicamunt.cat

notíciesde l’Ajuntament
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La Diputació de Barcelona 
va concedir un ajut tècnic 
a l’Ajuntament per a 
l’elaboració d’un Pla Local 
Educatiu. L’objectiu d’aquest 
pla, que ja s’ha començat a 
treballar, és identificar totes 
les accions educatives que 
s’estan portant a terme a 
Lliçà d’Amunt adreçades a 
tota la població, des dels 
0-3 anys fins a l’edat adulta 
i la vellesa: educació formal i 
reglada, tant obligatòria com 
no obligatòria, i no formal i 
extraescolar. I també pretén 
debatre i planificar, amb 
coherència, quines accions 
cal consolidar, ampliar, 
suprimir i afegir durant els 
propers anys. Així, doncs, 
es tracta d’un programa de 
llarga durada que estructura 
la política educativa del 
municipi per millorar el treball 
en educació.
El Pla Local Educatiu, que 
s’ha identificat amb el nom 
d’Educ360, l’està portant 
a terme una empresa, 
contractada per la Diputació, 
que elabora i coordina el 
treball conjunt que porten 
a terme tots els agents 
implicats: equip de govern, 
oposició, tècnics municipals, 
escoles, Consell Escolar 
Municipal, entitats i altres 
professionals de l’educació 
del municipi. 
L’empresa també va elaborar 
una enquesta adreçada a 
les famílies i l’alumnat amb 
l’objectiu de copsar com 
viuen l’educació al nostre 
poble. 

Resultats de l’enquesta

Durant els mesos d’abril 
i maig es van realitzar les 
enquestes a les famílies i 
l’alumnat de Lliçà d’Amunt. 

En total, es van recollir 1.655 
enquestes. L’enquesta de 
famílies la van respondre 
706 persones, el 83% de les 
quals eren dones. En el cas 
de l’enquesta als infants i 
adolescents, van respondre 
959 alumnes des de 4t de 
primària a postobligatòria, de 
tots els centres educatius del 
poble. 
L’enquesta recull les 
experiències, visions i 
propostes sobre l’educació 
del municipi dins i fora l’aula. 

Com viuen les famílies 
l’educació dels seus fills i 
filles al nostre poble?

El més ben valorat respecte 
a l’educació escolar és la 
integració dels fills o filles 
amb la resta de companys/
es de l’escola o l’institut. 
Altres aspectes amb una 
valoració força positiva són 
els resultats acadèmics i la 
motivació amb la que els 
infants i adolescents van a 
l’escola o a l’institut. Entre 
els aspectes que podrien 
millorar, les famílies demanen 
que augmenti l’atenció 
personalitzada i que es 
potenciïn els seus talents, 
especialment a l’etapa de 
secundària. 
Sobre la implicació que tenen 
les famílies en l’educació 
escolar, les famílies 
consideren que la seva 
participació a l’AMPA i/o a 
les activitats que s’organitzen 
des del centre educatiu 
podria millorar. En canvi, 
el temps lliure que poden 
passar amb els seus fills o 
filles, el coneixement sobre 
el progrés o el seguiment de 
les tasques són els aspectes 
millor valorats. 
Les principals conclusions 

que es poden extreure en 
relació als hàbits dels infants i 
adolescents del municipi són 
que els infants i adolescents 
passen moltes hores davant 
d’una pantalla, dediquen poc 
temps al joc lliure i també al 
moviment o a l’activitat física. 
Respecte a les activitats 
que les famílies solen fer 
conjuntament amb més 
freqüència destaquen les 
converses sobre temes 
d’interès o realitzar l’àpat 
del sopar junts. En canvi, 
són molt poc freqüents les 
estones que les famílies 
dediquen a jugar, llegir o 
realitzar activitats culturals 
plegades.  
A la pregunta de com se 
senten en la seva tasca com 
a pare o mare, gairebé el 
66% respon que tenen més 
satisfaccions que angoixes. 
Finalment, el 86% afirma 
sentir-se molt o bastant 
acompanyat/da en la criança. 

Com viuen l’educació dins 
i fora les aules els infants i 
adolescents que estudien a 
Lliçà d’Amunt?  

Coincideix la valoració dels 
infants i adolescents sobre 
els aspectes més ben valorats 
de l’entorn familiar i l’escola 
o l’institut. Concretament, se 
senten segurs a casa seva i al 
centre educatiu i afirmen que 
la família i el professorat es 
preocupa i els dona suport. 
De les enquestes també 
s’extreu que els infants i 
adolescents se senten poc 
escoltats i tinguts en compte 

EDU365, Pla Local Educatiu
El Pla Local Educatiu és un document que reflexionarà  
sobre l’educació a Lliçà d’Amunt i definirà les línies d’actuació  
en els propers anys. 

a casa i a l’escola o l’institut. 
Més en detall sobre l’entorn 
familiar, jugar a jocs de taula 
o veure pel·lícules són les 
dues activitats d’interior que 
més gaudeixen en família 
els infants i joves que han 
participat a l’enquesta. 
Quan són fora de casa, els 
agrada viatjar, passejar o 
gaudir de la natura, menjar 
a bars o restaurants i fer 
activitats físiques a l’aire 
lliure (excursions o rutes en 
bicicleta). 
Entre les activitats que més 
els agrada fer en el seu 
temps lliure, els infants i 
adolescents de totes les 
edats prefereixen fer esport i 
estar amb les seves amistats. 
Els nois i noies de secundària 
i postobligatòria, a més, 
valoren que tenen poc temps 
lliure. 
Respecte als resultats sobre 
l’entorn de Lliçà d’Amunt, 
s’extreu que s’han de 
millorar els espais i activitats 
per adolescents, ja que 
la major part de l’alumnat 
de secundària i l’etapa 
postobligatòria opina que 
no hi ha suficients espais ni 
activitats interessants per a 
joves d’aquesta edat.  

Tot aquests resultats serviran 
per valorar aquells aspectes 
educatius que cal millorar i 
aquells que convé potenciar 
en el Pla local educatiu, per 

això, aprofitem per agrair a 
totes les famílies, infants i 
joves la seva participació.

Properes fases

L’elaboració del Pla Local 
Educatiu Educ360 implica un 
procés de treball en diferents 
fases. 
L’empresa ha elaborat un 
diagnòstic de la situació 
educativa al municipi, 
a partir de la visió dels 
agents responsables dels 
serveis i recursos educatius 
(personal tècnic municipal, 
personal docent i referents 
socioeducatius), que s’ha 
recollit a través d’entrevistes, 
i de la ciutadania destinatària 
d’aquests serveis i recursos 
(alumnat i famílies), a través 
de l’enquesta ciutadana.
Seguidament, s’han fet grups 
de debat amb el Consell 
Escolar Municipal (CEM) i el 
personal interdependamental 
de l’Ajuntament per 
constrastar els resultats de la 
diagnosi.
A partir d’ara, es crearan 
grups de treball per explorar, 
aprofundir i seleccionar les 
posibles accions i prioritzar 
els objectius de millora. 
La fase final consistirà en la 
redacció i aprovació final del 
Pla Local Educatiu de Lliçà 
d’Amunt, per tal que es pugui 
posar en marxa amb un 
seguiment inclòs.   
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Prop de 70 mil euros per  
a les escoles i instituts
Aquest curs escolar, l’Ajuntament subvenciona la compra de llibres 
de text, llicències digitals, material associat i material fungible per als 
alumnes de Primària i fins a 2n d’ESO. 

Aquest curs escolar 2021-
22, l´Ajuntament aportarà 
la quantitat de 69.740€ de 
subvenció a les escoles i als 
instituts del municipi per al 
Programa per fomentar la 
igualtat d’accés a l’educació 
(PFIDE). 
Recordem que aquest 
programa, que es va iniciar 

l’any passat, consisteix en una 
gran socialització i compra de 
llibres de text, llicències digitals, 
material associat i material 
fungible per a les escoles i 
instituts 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. 
Aquest any, en la segona fase 
del projecte, la subvenció s’ha 
ampliat fins a Secundària, fins a 
2n d’ESO. 
L’any vinent, l’Ajuntament 
tornarà a  ampliar els destinataris 
fins arribar a 4t d’ESO, 
incorporant així tota l’educació 
obligatòria. 

Projecte de gratuïtat 
de llibres de text 
de Lliçà d’Amunt

PAE 2021/2022

La nova edició del Programa 
d’Activitats Educatives (PAE) 
per al curs 2021/2022, ja ha 
arribat als centres escolars del 
municipi. Aquestes activitats, 
que ofereixen diferents regido-
ries de l’Ajuntament, són desti-
nades a l’alumnat i al personal 
docent. 
La intenció d’aquest programa 
és proporcionar una eina de su-
port que sigui interessant per a 
tothom i, per tant, any rere any, 
intentem adaptar-nos a les ne-
cessitats del moment, canviant 
o oferint noves activitats.
Destaquem com a novetat 
d’enguany,  la nova oferta d’ac-
tivitats que fa el SEOVT relaci-
onades amb la fomentació de 

la emprenedoria i l’ocupació en 
els joves del municipi.
Tot i la diversitat de l’oferta, el 
fil conductor segueix essent el 
coneixement de l’entorn com a 
base del creixement personal i 
intel·lectual de l’alumnat.

Comença el curs escolar 
2021/2022
El proper curs escolar comença-
rà el 13 de setembre i acabarà el 
22 de juny.

Calendari escolar del curs 
2021-2022:
- 13 de setembre de 2021: ini-
ci de les classes al segon cicle 
de l’educació infantil, l’educació 
primària, l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat, els ci-
cles formatius de grau mitjà de 
formació professional i d’arts 
plàstiques i disseny, el curs de 
formació específic per a l’accés 
a cicles de grau mitjà, el curs de 
preparació per a la incorporació 
als cicles formatius de grau su-
perior i en la resta dels ensenya-
ments de règim especial, llevat 
de les escoles oficials d’idiomes.
- 20 de setembre de 2021: inici 
de les classes als cicles forma-
tius de grau superior de forma-
ció professional inicial i d’arts 
plàstiques i disseny.
- No més tard del 20 de setem-
bre de 2021: inici de les classes 
als ensenyaments de centres i 
aules de formació d’adults.
- No més tard del 27 de setem-
bre de 2021: inici de les classes 

als ensenyaments de les escoles 
oficials d’idiomes.
- Del 23 de desembre de 2021 
al 7 de gener de 2022: vacances 
de Nadal.
- De l’11 d’abril al 18 d’abril de 
2022: vacances de Setmana 
Santa.
- 22 de juny de 2022: acaben 
les classes a tots els centres, 
llevat de les dels ensenyaments 
de règim especial i les de la for-
mació professional, que ho faran 
d’acord amb la seva programa-
ció acadèmica.
- Les proves extraordinàries de 
l’educació secundària obligatò-
ria es faran del 17 al 22 de juny 
de 2022. Les proves extraordi-
nàries del 1r curs de batxillerat, 
dels cicles formatius d’ensenya-
ments esportius i d’arts plàsti-
ques i disseny i, quan escaigui, 
dels cursos de formació especí-
fics d’accés als cicles formatius 
es faran del 2 al 6 de setembre 
de 2022. Per als cicles formatius 
de formació professional i el 2n 
curs de batxillerat les proves ex-
traordinàries es faran el mes de 
juny, després de les proves ordi-
nàries.

Nous alumnes per al proper curs escolar
Les matriculacions a Educació 
Infantil de segon cicle, Primària 
i ESO van tenir lloc del 14 al 18 
de juny. 
Aquest curs 2021-2022, els 
cursos de P3 del municipi es 
troben amb 31 matrícules a 
l’Escola Els Picots, 26 a l’Es-
cola Miquel Martí i Pol i 41 a 
l’Escola Rosa Oriol Anguera. 
La demanda de places a P3 
ha baixat de 116 a 98 per al 
proper curs 2021-22. Però, tot 
i la sensible reducció de les 
xifres, el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya ha mantingut cinc 
grups de P3 al municipi, dos a 
l’Escola Els Picots, dos a l’Es-
cola Rosa Oriol i un a l’Escola 
Martí i Pol. 
Els Instituts, enguany, reben, a 
1r d’ESO,  els nois i noies nas-
cuts l’any 2009. D’aquests nois 

i noies, 112 s’han matriculat a 
l’Institut Lliçà i 38 a l’Institut Hi-
pàtia d’Alexandria. 
Pel que fa a 1r de Batxillerat de 
l’Institut Lliçà, els alumnes van 
formalitzar la matrícula del 12 al 
16 de juliol, però els pendents 
de l’avaluació de setembre ho 
faran del 7 al 10 de setembre. 
De moment, a 1r de Batxillerat 
hi ha hagut 90 matrícules. 
En relació al primer curs del Ci-
cle Formatiu de Sistemes mi-
croinformàtics i xarxes a l’Insti-
tut Lliçà s’ha ampliat l’oferta de 
places i s’ha obert una segona 
línia per al primer curs del cicle, 
amb 60 alumnes matriculats.
Respecte a la resta d’oferta 
educativa de l’Institut Lliçà, la 
segona edició de l’Itinerari For-
matiu Específic (IFE) d’Auxiliar 
en Manteniment d’Instal·la-
cions Esportives, per a joves 

amb necessitats educatives 
especials, tindrà 10 alumnes 
a 1r. Les matrícules del PTT 
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i 
serveis de restauració són de 
l’1 al 10 de setembre. Recor-
dem que aquest curs 2021-
22, el Programa de Formació 
i Inserció (PFI) d’Auxiliar d’Ho-
teleria passa a ser un Pla de 
Transició al Treball (PTT) a càr-
rec de la Generalitat i l’Ajunta-
ment, i formarà part de l’oferta 
educativa de l’Institut Lliçà. Es 
preveu que aquesta primera 
edició arrenqui amb 16 alum-
nes, completant l’oferta de 
places inicial. 
Pel que fa a les escoles bressol  
municipals, hi ha hagut 128 
matriculacions, 54 per a l’Es-
cola Bressol Municipal Palau-
dàries i 74 per a l’Escola Bres-
sol Municipal Nova Espurna.
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A mitjan juny, coincidint amb 
l’arribada del bon temps 
i l’aixecament d’algunes 
restriccions per la Covid-19, 
com el confinament nocturn, 
es van produir actes incívics 
a l’entorn de l’Escola Rosa 
Oriol i Anguera per part 

d’alguns veïns i veïnes del 
municipi, que van perjudicar 
el descans del veïnat en 
hores nocturnes.
Des que l’Ajuntament va tenir 
coneixement dels incidents, 
gràcies a la col·laboració 
ciutadana, es va posar a 

treballar per acabar amb 
aquestes actituds i va portar 
a terme diferents actuacions: 
es va intensificar la presència 
policial a la zona, amb 
l’objectiu de dissuadir 
aquests comportaments; els 
educadors i educadores de 

Tancament puntual de l’aparcament  
de l’escola Rosa Oriol

Lliçà d’Amunt s’adhereix 
a la Declaració sobre la 
situació en Myanmar
La Junta de Govern Local del 
passat 24 de maig va acordar 
l’adhesió de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt  a la Declaració 
oficial sobre la situació en 
Myanmar.
Myanmar (Birmània) va partir 
un cop d’estat el passat 
mes de febrer de 2021, per 
part de la junta militar, que 
està ocasionant una situació 
traumàtica per a la població i la 
vulneració dels drets humans.
Davant d’aquesta situació, la 
Comissió d’Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i 
Drets Humans (CISDPDH) de 
l’Organització internacional 
Ciutats i Governs Locals 
Units (CGLU), com a líder dels 
governs locals compromesos 
amb la democràcia a tot 
el món, va elaborar una 
Declaració sobre la situació 

a Myanmar amb l’objectiu 
de condemnar l’actuació del 
cop d’estat de la junta militar 
i exigir-los el respecte pels 
valors democràtics i els drets 
humans.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
a través del Fons Català de 
Cooperació, es va adherir a 
aquesta declaració.

Festius locals per al 2022

El Ple ordinari del passat 22 de 
juliol va aprovar per unanimitat 
les festes locals per al proper 
any 2022.
La primera festa local coincideix 
cada any amb el dia del patró 
de Lliçà d’Amunt, Sant Julià, 

que se celebra el 7 de gener i 
l’any vinent caurà en divendres.
També serà divendres la 
segona festa local que, un any 
més, es fa coincidir amb la 
Festa Major i tindrà lloc el  9 de 
setembre.

Setmana de la Mobilitat 
Sostenible
La Biblioteca Ca l’Oliveres i la regidoria de Transport públic i 
mobilitat han organitzat dues activitats per promoure hàbits de 
mobilitat més sostenibles. 

Del 16 al 22 de setembre se 
celebra a Catalunya la Setmana 
Europea de la Mobilitat que 
promou hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables 
com són els desplaçaments a 
peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric, 
així com visualitzar els canvis 
possibles en l’ús de l’espai 
públic, millorar la qualitat de l’aire 
i la reducció de la contaminació.
La Biblioteca Ca l’Oliveres i la 
regidoria de Transport públic i 
mobilitat han organitzat dues 
activitats per celebrar aquesta 
setmana de la mobilitat 
sostenible: 

Del 6 al 30 de setembre. Horari: 
en horari de biblioteca
Lloc: Planta 1 de la biblioteca
Exposició “Adéu al cotxe. 50 
malentesos sobre el cotxe” 
“No es tracta de criminalitzar el 
cotxe; només cal treure-li la catifa 
vermella. És evident que l’ús del 
vehicle privat no és sempre fruit 
d’un caprici individual i que, per 
a alguns conductors, no hi ha 
sempre alternatives. Això és així 
perquè, durant molts anys, s’han 
impulsat polítiques públiques 
que l’han fet necessari. Cal 
deixar enrere aquesta mena de 

polítiques i les que, encara avui, 
promouen activament l’ús del 
vehicle privat. Com s’ha fet amb 
el tabac, cal deixar d’anunciar 
cotxes al metro o als mitjans 
de comunicació públics. No és 
de rebut finançar la compra de 
nous automòbils amb ajudes 
públiques o invertir fons públics 
en la construcció d’aparcaments, 
túnels o autopistes. Seria molt 
millor dedicar aquests recursos 
al transport públic o a l’habitatge 
social. En realitat, el «vehicle 
privat» no existeix: tots els 
cotxes estan altament protegits i 
subvencionats.”
Exposició cedida per Granollers 
Pedala.

Dissabte 18 de setembre. Hora: 
a les 11h
Taller “Vehicles elèctrics i 

mobilitat sostenible”
Es plantejaran comportaments 
sostenibles a nivell familiar. 
Descobrirem un mitjà de transport 
alternatiu a les motocicletes 
de benzina, no contaminant i 
silenciós. Provarem i observarem 
com funciona un vehicle elèctric 
i comprendrem la limitació dels 
recursos naturals.  S’examinaran 
les parts d’una bicicleta elèctrica 
i es podrà provar a l’era de la 
biblioteca. 
A càrrec de Bioeduca.
Adreçat a tot tipus de públic, 
també a famílies amb infants a 
partir de 9 anys.
Aforament limitat. Inscripció 
prèvia a la biblioteca a partir de 
l’1 de setembre.
En acabar el taller, es sortejarà 
un patinet elèctric cedit per 
l’Ajuntament entre els assistents.

les regidories de Joventut i 
Acció Social van començar 
a desenvolupar projectes 
socials per conscienciar 
sobre el respecte i el civisme; 
i, a partir de finals de juliol, 
es va prohibir l’accés a 
l’aparcament i a la zona 
verda de l’entorn de l’escola 
en horari nocturn i caps 
de setmanes i festius, amb 
l’objectiu de minimitzar els 
sorolls i molèsties als veïns i 
veïnes de la zona. En el cas 
del parc infantil, es va prohibir 
el seu ús entre les 22:00h i les 
07:00h.

Horari de tancament de 
l’aparcament:

• Tancat cada dia des de les 
20:00h fins a les 07:00h.

• Tancat caps de setmana des 
del divendres a les 20:00h 
fins el dilluns a les 07:00h.

• Tancat durant les vacances 
escolars de Setmana Santa i 
Nadal les 24 hores del dia.

• Tancat a l’estiu des del 31 
de juliol a les 20h fins el 12 de 
setembre a les 07:00h.
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Des del passat mes juliol i 
fins a l’octubre, la Policia Lo-
cal de Lliçà d’Amunt comp-
ta amb un reforç de quatre 
agents, que ha permès am-
pliar a dues dotacions el torn 
de nit. A més, l’augment de 
la plantilla implica una major 
presència policial arreu del 
territori i poder atendre els 
requeriments amb més agili-
tat.
Aquesta mesura deriva de 
l’augment d’actuacions en 
matèria d’incivisme en de-
terminats punts del municipi, 
majoritàriament, sorolls i des-
perfectes produïts als espais 

públics. Aquest increment 
es va iniciar el mes de juny, 

coincidint amb la fi de l’estat 
d’alarma i el toc de queda. 

La Policia Local reforça  
el servei de juliol a octubre
La incorporació de quatre nous agents permet reforçar les dotacions 
de la policia local en el torn de nit. 

La Policia Local ha rebut el 
reconeixement del Cap dels 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea 
Bàsica Policial (ABP) de Gra-
nollers per una actuació duta 
a terme el passat 26 de juny a 
Lliçà d’Amunt, que va finalit-
zar amb la detenció i l’ingrés a 
presó de dues persones per un 
robatori amb força a l’interior 
d’un habitatge. 
Els fets van tenir lloc la matina-
da del passat 26 de juny, quan 
els propietaris d’una casa de 
Lliçà d’Amunt van sentir sorolls 
i van sorprendre uns lladres 
dins. Un dels autors va fugir del 
lloc, però l’altre va ser detingut 
in fraganti per agents de la co-
missaria de Caldes de Montbui.  
Arran d’aquests fets, agents 
de la Unitat d’Investigació de 
Granollers, amb la col·labo-
ració de la Policia Local de 
Lliçà d’Amunt, van aconse-
guir relacionar els autors amb 
una casa ocupada del nostre 
municipi. L’endemà, el 27 de 
juny, els investigadors van fer 
una entrada i registre al lloc, i 
van  localitzar i detenir al se-
gon presumpte lladre.
Davant dels bons resultats 

d’aquesta  actuació conjunta, 
el Cap de l’ABP va manifestar 
el seu agraïment en una car-
ta enviada a l’Alcalde, Ignasi 
Simón: “És per tots aquest 
motius, i després de valorar 
la consecució de resultat final 
d’aquesta intervenció i investi-
gació que es va desenvolupar 
al vostre municipi, que volem 
expressar el nostre agraïment 
a la Policia Local i al seu cap 
per la constant coordinació, 
col·laboració, implicació i com-
promís d’ambdós cossos po-
licials amb la seguretat de la 
nostra ciutadania. Per finalit-
zar, dir que, en moments com 
aquests, vull expressar-li el 
nostre suport per tota la feina 
que duu a terme diàriament la 
seva policia com a cos poli-
cial professional, democràtic i 
modern. El seu treball contri-
bueix a millorar la imatge que 
aquest cos projecta cap a la 
nostra societat, augmentant 
la percepció de seguretat dels 
nostres ciutadans i el seu reco-
neixement. Us encoratjo a se-
guir treballant en aquesta línia, 
donant-li les gràcies per la seva 
professionalitat.”

Agraïment dels Mossos 
d’Esquadra a la Policia 
Local

Més punts de videovigilància

Seguint amb el desenvolupa-
ment de la xarxa de videovigi-
lància del municipi, recentment 
s’han posat en funcionament 3 
punts més de videovigilància 
situats a la via d’accés al Po-
lígon de Can Montcau (carrer 
del Comerç), a la intersecció 
del carrer de Can Farell amb 
el camí de Ca l’Artigues i entre 
els carrers de Josep Llimona 
(Ca l’Esteper) i de Lluís Domè-
nech i Muntaner (Can Salgot).
La resta de punts de videovi-
gilància, 5 més, estan situats a 
la carretera BV-1432 (a la ro-
tonda d’accés a Can Xicota), a 
la carretera C-1415-b (a l’ac-
cés a Can Farell), al carrer de 
Francesc Macià (a la rotonda 

d’intersecció amb el carrer del 
Camí del Turó), a la carretera 
de Palaudàries (a l’inici del ter-
me), a l’encreuament entre el 
Camí de Palau i el carrer de la 
Creu de Baduell. 
Els punts de control compten 
amb dispositius de videovigi-
lància. Les càmeres, que no 
serveixen per imposar sanci-
ons, compten amb un siste-
ma informàtic que llegeix les 
matrícules i detecta possibles 
vehicles sospitosos a partir de 
les bases de dades policials 
que comparteix amb la Direc-
ció General de la Policia i a la 
qual els Mossos d’Esquadra 
també tenen accés. Quan es 
detecta l’entrada o sortida del 

municipi d’un vehicle buscat 
per la policia, els agents reben 
un avís amb informació del 
punt on s’ha vist.
Així, doncs, el desenvolupa-
ment de la xarxa de videovigi-
lància al municipi té per objec-
tius la seguretat ciutadana i la 
prevenció de delictes contra el 
patrimoni.
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Lliçà d’Amunt i 13 municipis 
més de la comarca signen 
un conveni de col·laboració 
per a la gestió dels conflictes 
relacionats amb els senglars
El conveni de col·laboració interadministrativa, que es va presentar 
a Granollers el passat 14 de juliol, té per objecte reduir els 
conflictes amb els senglars de forma planificada i coordinada en 
l’àmbit de 14 municipis del Vallès Oriental, entre els quals Lliçà 
d’Amunt.

La presència de senglars en 
àrees urbanes i periurbanes 
és cada cop més freqüent i 
representa un risc creixent 
per a la població, ja que 
poden produir danys a cultius, 
accidents de trànsit, atacs a 
animals domèstics o malmetre 
parcs, jardins i mobiliari urbà. 
Amb l’objectiu de reduir aquests 
conflictes l’acord preveu 
l’elaboració d’una diagnosi i 
el desenvolupament d’un pla 
d’acció sobre la gestió de la 
població del senglar en el marc 
d’una cooperació intermunicipal 
i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord és pioner 
a Catalunya, així com la 
metodologia de treball, ja que la 
problemàtica dels porcs senglars 
no coneix fronteres i és el primer 
cop que s’aborda la lluita contra 
la seva proliferació treballant en 

grup de municipis limítrofs.
A més, està previst crear una 
Comissió tècnica formada com 
a mínim per un representant 
de cada ajuntament i també 
del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, 
que s’encarregarà d’estudiar 
les actuacions necessàries i els 
diversos mètodes per mitigar 
els efectes de la presència de 

senglars i redactar la diagnosi i 
el pla d’acció. Aquesta comissió 
es reunirà com a mínim cada sis 
mesos.
Aquest conveni de col·laboració 
interadministrativa, que 
tindrà una vigència de 4 
anys prorrogable, l’integren 
els ajuntaments de Bigues 
i Riells, Caldes de Montbui, 
Canovelles, Granollers, l’Ametlla 
del Vallès, les Franqueses del 
Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall, Martorelles, Montmeló, 
Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana 
i Vilanova del Vallès. S’hi podran 
adherir els ajuntaments de 
termes municipals contigus a 
alguns dels municipis signants 
de l’acord, prèvia valoració de la 
comissió tècnica.
La reunió va comptar amb la 
presència de l’Alcalde de Lliçà 
d’Amunt, Ignasi Simón, així com 
de representants de la resta de 
municipis signants.

Canvi d’horari de la 
deixalleria de Palaudàries

La deixalleria de Palaudàries ha 
adaptat el seu horari a  la de-
manda ciutadana i ha suprimit 
l’horari d’estiu.
A l’estiu, aquesta deixalleria con-
tinuarà obrint de dimarts a diu-
menge, però amb una variació 
que afecta l’horari de dimarts a 
divendres, en què obrirà a les 9h 
i tancarà a les 17:45 h enlloc de 

fer-ho a les 10h i a les 18:45h. 
Per tant, s’unifica l’horari d’ober-
tura de l’equipament i es deses-
tima l’horari d’estiu, del 15 de 
juny al 31 agost.
Aquest canvi es va adoptar des-
prés de valorar el resultat de les 
entrades a la deixalleria per fran-
ja horària durant la segona quin-
zena de juny.

Canvis en l’horari d’hivern 
de la biblioteca
A partir del 13 de setembre 
en que la biblioteca torna a 
l’horari d’hivern, aquesta obrirà 
mitja hora abans, a les 15:30h, 
i tancarà a les 20h, com ha 
estat fent durant aquest temps 
de COVID. 

Així doncs, l’horari será el 
següent:

De dilluns a divendres de 
15:30 a 20h
Dimecres, divendres i 
dissabte de 10 a 14h

Tancat festius locals, autonòmics i estatals
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Màgia entre llibres, 
“Vladivostok” i connexions 
poètiques, per celebrar l’11è 
aniversari de la biblioteca 
La Biblioteca Ca l’Oliveres celebra l’aniversari amb actes diversos. 

Dilluns 6 de setembre a les 18h 
podreu gaudir d’un espectacle 
familiar molt especial, “Màgia 
entre llibres” d’Enric Magoo. 
Un espectacle que serà tot un 
repte per als espectadors, on 
la combinació de jocs de mans 
parlats amb efectes musicals 
i visuals ens comunicaran 
un seguit d’emocions, com 
la comicitat i la sorpresa. No 
us perdeu aquest mag que 
s’amaga sota un vestit amb 
frac i barret de copa!

El dimarts 7 de setembre, 
també a les 18h, s’inaugurarà 
la nova temporada del Club 
de lectura per a adults amb 
la visita de l’escriptor de 
capçalera de la biblioteca, 
en Lluís Oliván. El passat 
mes de juny ens va donar 

a conèixer la seva última 
novel·la, Vladivostok, i ara que 
hem tingut l’estiu per llegir-
la, podrem fer tertúlia amb 
ell sobre els personatges, la 
trama, el procés creatiu…

I dimecres 8 de setembre a 
les 21h escoltarem els cants 
africans fusionats amb la 
guitarra del Hendrix i els 
poemes de Salvat Papasseit, 
el so de la cobla amb els 
cants gregorians, els poemes 
de Maria Mercè Marçal o 
Josep Fortuny i la música dels 
Beatles. Un recital poètic - 
musical de petit format que 
ens sorprendrà, on imatges 
i poemes es fusionen amb 
instruments en directe i una 
taula de Dj, on es connecten 
tres formes d’expressió 

en un sol espectacle. 
Mompou, Brossa, poemes 
visuals, electrònica, poesia 
contemporània, world music. 
Un espai de diàleg, de reflexió, 
de creativitat, d’alegria. A 
càrrec de Lluís Fortuny, 
exmembre de la Companyia 
Elèctrica Dharma.

Tots els actes tindran lloc 
a l’era de la biblioteca i cal 
inscripció prèvia a la web de 
l’Ajuntament.

SORTEIG DE DOS LOTS DE 
LLIBRES

Del 6 al 30 de setembre, 
per cada préstec realitzat a 
la biblioteca, entraràs en el 
sorteig de dos lots de llibres. 
Participa-hi!

Gràcies a Internet és possible 
comunicar-se d’immediat amb 
persones des de qualsevol 
indret, accedir a una àmplia 
informació de forma ràpida i 
senzilla, i guardar tota mena 
d’informació que ens interessi 
al núvol. Però quin impacte pot 
tenir l’ús d’Internet per al medi 
ambient?
L’ús d’Internet genera una 
elevada petjada ecològica 
amb altes emissions de diòxid 
de carboni a escala mundial, 
fet que col·labora amb 
l’escalfament global. Cal, doncs, 
prendre consciència que cada 
correu electrònic enviat, vídeo 
visualitzat, arxiu afegit al núvol, 

trucades des d’aplicacions 
mòbils, cerques en servidors, 
entre altres activitats que es 
realitzen a Internet, tenen el seu 
impacte mediambiental, i que 
s’han de fer esforços per reduir 
aquest impacte.
La Biblioteca Ca l’Oliveres ha 
participat a la formació que 
imparteix el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB) sobre aquest projecte 
de reflexió al voltant de les 
tecnologies vinculades a Internet  
que porta per títol “Univers 
Internet” i disposa de la maleta 
pedagògica que l’acompanya. 
D’aquesta manera, el personal 
de la biblioteca va portar 

a terme la primera sessió 
d’aquest projecte, el passat 17 
de juny, amb alguns alumnes de 
l’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes i va tenir 
molt bona acollida. Es va fer 
un exercici dinàmic per calcular 
i visualitzar l’impacte de dos 
processos anàlegs —enviar un 
correu electrònic i una carta per 
correu postal— amb l’objectiu 
de prendre consciència 
d’aquest impacte en el medi 
i de conèixer mesures per 
minimitzar-lo. A partir del curs 
vinent es portaran a terme més 
sessions del projecte “Univers 
Internet” adreçades als instituts 
del municipi. 
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Aquest mes de setembre es 
torna a reprendre la formació 
en TIC’s a la biblioteca, amb 
una nova edició del curs ACTIC 
nivell mitjà, que començarà 
el 21 de setembre, i amb 
dues píndoles tecnològiques, 
formacions de curta durada, 
que tindran lloc als mesos  
d’octubre i novembre. 
També torna el servei d’Aula 
tecnològica els dilluns de 18 a 
19h, una vegada al mes.

Aproximació als continguts 
de l’ACTIC Mitjà:

Dies: dimarts 21 i 28 de 
setembre, 5, 19 i 26 d’octubre 
i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre.  
Horari: de 18h a 20h 
Durada: 20 hores.
Preu: 10 € (5€ per aturats i joves, 
presentant la documentació 
corresponent)
Inscripció: a partir del 6 
de setembre al web www.
llicamunt.cat/agenda (el 
pagament cal fer-lo amb 
targeta)
Per inscriure’s cal un domini 
efectiu en l’ús de les TIC.

Píndoles tecnològiques:

El mes d’octubre i novembre 
s’oferiran tres píndoles 
tecnològiques. Es repetirà la 

del certificat digital i la seva 
utilització que es va fer a principi 
d’any i que va tenir molt èxit, i 
s’oferiran dues noves píndoles 
sobre realitat virtual i realitat 
augmentada, i sobre el servei 
eBiblioCAT. Les inscripcions es 
poden fer a partir d’aquest mes 
de setembre a la biblioteca.

- Com obtenir el certificat 
digital i la seva utilització: 
IdCAT i IdCAT Mòbil? 
Com realitzar la signatura 
electrònica amb l’IdCAT?
Dia: Dilluns 18 octubre 
Horari: de 18h a 20h (presencial 
o online)
Coneixerem com podem 
sol·licitar el certificat digital 
IdCAT i la seva instal·lació. 
Practicarem amb l’ús de 
l’IdCAT, com la signatura 
electrònica de documents. 
Gestionarem l’alta al sistema 
d’identificació IdCAT Mòbil, i 
l’utilitzarem per realitzar tràmits 
com presentar una instància a 
l’Ajuntament.

- Saps utilitzar eBiblioCAT, el 
servei de préstec electrònic 
de llibres i pel·lícules? 
Dia: Dilluns 8 de novembre 
Horari:  de 18h a 20h (presencial 
o online)
Coneixerem els requisits per 
utilitzar la plataforma eBiblio i 

amb quins dispositius podem 
accedir-hi. I aprendrem a 
cercar el contingut disponible, 
i a fer reserves i préstecs de 
llibres electrònics, pel·lícules, 
documentals... Pots venir amb 
el teu dispositiu (tauleta, mòbil, 
e-book).

- Saps què és la realitat virtual 
i la realitat augmentada? Vine 
a conèixer com funcionen les 
tecnologies immersives.
Dia: Dilluns 22 novembre
Horari: de 18h a 20h (presencial 
o online)
Descobrirem l’origen 
d’aquestes realitats que ens 
envolten. Coneixerem com 
funcionen mitjançant diferents 
eines i aplicacions, i practicarem 
amb apps de fotografia 360º 
i realitat augmentada que et 
podràs emportar al teu mòbil. 

Aula Tecnològica Ca 
l’Oliveres: 

Un professional a disposició 
de la població durant una 
per a resoldre dubtes sobre 
el maquinari (ordinador, 
mòbil, tauleta,…) o sobre 
el programari (programes o 
app’s). És un servei gratuït i 
presencial, i cal fer inscripció 
prèvia a la biblioteca. 
Dies: dilluns 27 setembre, 25 

octubre i 29 novembre 
Horari: de 18h a 19h
Les consultes poden ser, entre 
altres: 
- Reservar dia i hora en un CAP 
o a la Policia per fer-se el DNI…
- Renovar el DARDO
- Fer un tràmit amb el certificat 
digital o DNI electrònic 
- Presentar una instància 
telemàtica a l’Ajuntament
- Renovar els llibres prestats de 
la biblioteca
- Utilitzar correctament una 
fòrmula d’Excel o una funció 
de Word
- Modificar un fitxer pdf o 
signar un fitxer pdf
- Canviar el format del fitxer 

d’una imatge per un altre
- Saber on puc trobar imatges 
que siguin de lliure ús a Internet
- Organitzar els “favorits” en el 
navegador d’Internet
- Guardar fotos del mòbil a 
l’ordinador o al núvol (Drive, 
Dropbox…).



setembre_ 2021_ 19

 Ple ordinari del 22 de juliol
1.- Aprovació de l’acta del Ple de 
25 de març de 2021.  
El Ple va aprovar l’Acta de la sessió 
plenària del passat 25 de març. 

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 13 de maig 
al 7 de juliol de 2021.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del dia 13 de 
maig al 7 de juliol de 2021, que van 
del número 487 al 678.

3.- Correcció d’errada del carre-
rer municipal.
El Ple va acordar rectificar l’error 
del carrerer municipal en el nom 
d’un carrer del barri de Pineda Feu: 
on diu “Passarell” ha de dir “Pas-
serell”. 

4.- Festes locals del municipi de 
Lliçà d’Amunt per a l’any 2022.
El Ple va aprovar com a festes lo-
cals de Lliçà d’Amunt per a l’any 
2022 els dies 7 de gener i 9 de se-
tembre.

5.- Aprovació dels comptes ge-
nerals corresponents a l’exercici 
2020.
El Ple va aprovar els estats i comp-
tes anuals de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt corresponents a l’exercici 
2020.

6.- Aprovació inicial de la modi-
ficació de la Taxa per a la pres-
tació de serveis d’intervenció ad-
ministrativa d’activitats.  
El Ple va aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança regula-
dora de la Taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció administrativa 
en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment 
a prèvia llicència, comunicació prè-

via o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les 
activitats.

7.- Aprovació de la delimitació 
del terme municipal de Lliçà 
d’Amunt amb Parets del Vallès.  
El Ple va aprovar l’acta i la docu-
mentació complementària de les 
operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Lliçà d’Amunt 
i de Parets del Vallès signada en 
data 17 de juny de 2021.

8.- Resolució dels recursos de 
reposició contra l’aprovació defi-
nitiva de les contribucions espe-
cials del carrer Major.
El Ple va desestimar els recursos 
de reposició interposats en relació 
a les contribucions especials per 
a les obres que queden del carrer 
Major.

9.- Sol·licitud de pròrroga de la 
declaració de zona turística. 
El Ple va acordar sol·licitar la pròrro-
ga de la qualificació del municipi de 
Lliçà d’Amunt com a zona turística 
durant tot l’any a efectes d’horaris 
comercials, aprovada per Resolu-
ció del Director General de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya de 
data 11 de març de 1997, atès que 
fonamentalment es mantenen les 
condicions que, d’acord amb el 
marc legal aplicable en el seu mo-
ment, la van permetre. 

10.- Modificació del conveni de 
col·laboració del Departament 
d’Educació per a l’execució de 
les obres d’ampliació de l’esco-
la Miquel Martí  i Pol per acollir 
l’Institut – Escola.
El Ple va aprovar la modificació del 
Conveni de col·laboració entre l’ad-

http://llam.cat/plens

ministració de la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant el Departament 
d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per a l’execució de les 
obres d’ampliació de l’escola Marti 
i Pol per acollir l’institut escola de 
Lliçà d’Amunt.

11.- Aprovació del conveni amb el 
Departament d’Educació per a la 
realització del Pla de Transició al 
Treball (PTT) d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restauració.
El Ple va aprovar el conveni de 
col·laboració entra el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per a la realització d’un Pla 
de Transició al Treball en el marc del 
programa de formació i inserció del 
perfil d’auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració.

12.- Afers urgents.
No n’hi havia.

13.- Mocions.
13.1.- Moció sobre les armes nu-
clears i de suport al tractat sobre 
la prohibició de les armes nu-
clears.
El Ple va acordar expressar la soli-
daritat amb totes les persones i co-
munitats afectades per l’impacte de 
les bombes atòmiques i els assajos 
amb armes nuclears i reclamar als 

estats del món que es compro-
metin d’una manera clara i precisa 
amb el desarmament nuclear i que 
prenguin mesures concretes cap 
al seu assoliment. També va acor-
dar fer seu l’ICAN Citties Appeal 
(promogut per la Campanya ICAN, 
guardonada amb el Premi Nobel de 
la Pau 2017) que diverses ciutats 
del món estan signant: “La nostra 
ciutat està profundament preo-
cupada per la greu amenaça que 
suposen les armes nuclears per 
a les comunitats d’arreu del món. 
Creiem fermament que els nostres 
ciutadans tenen el dret de viure en 
un món lliure d’aquesta amenaça. 
Qualsevol ús d’una arma nuclear, 

ja sigui deliberat o accidental, tin-
dria conseqüències catastròfiques, 
de llarg abast i duradores per a les 
persones i el medi ambient. Per tot 
això, donem suport al Tractat sobre 
la Prohibició de les Armes Nuclears 
i cridem els nostres Governs a sig-
nar-lo i ratificar-lo”.

 

14.- Precs i Preguntes. 
ERC va fer preguntes sobre les 
obres del carrer d’Anselm Clavé a 
l’alçada de la Costa de Can Puig.

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?



20 - 

notícies del poble

Una piscina coberta a la Vall del 
Tenes tindria més de mil usuaris, 
segons un estudi
Una piscina mancomunada coberta 
per als quatre pobles de la vall del 
Tenes (Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, 
Santa Eulàlia i Bigues i Riells) tin-
dria més de mil usuaris, segons un 
estudi de viabilitat de l’equipament 
que ha redactat la Diputació per 
encàrrec de la Mancomunitat dels 
quatre municipis. Com a continuïtat 
d’aquest estudi, la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes ha demanat a la 
Diputació que redacti un avantpro-
jecte de la nova piscina.

Aprovada la inversió de 750.000 
euros per ampliar l’Escola Martí i 
Pol de Lliçà
La Generalitat ha aprovat una do-
tació de 750.000 euros per les 
obres d’ampliació d’una línia d’ESO 
de l’escola Martí i Pol de Lliçà 
d’Amunt. El centre acollirà el nou 
Institut Escola de Lliçà d’Amunt que 
reunirà en total dues línies d’Educa-
ció Infantil i Primària i una línia de 
Secundària.

Mango arrenca l’ampliació del 
centre logístic de Lliçà d’Amunt
El grup d’articles de moda Mango 
ha començat les obres d’ampliació 
del centre logístic de Lliçà d’Amunt. 
L’ampliació permetrà que el centre 
de Lliçà d’Amunt assumeixi el crei-
xement de la logística de comerç 
electrònic. L’actuació suposa una 
inversió de 35 milions d’euros. La 
nova instal·lació amplia en 90.000 
metres quadrats el centre logís-
tic, que arribarà a 280.000 metres 
quadrats. L’ampliació inclou la in-
troducció de nous automatismes 
per complementar les funcionalitats 
actuals del centre.  La nova instal-
lació, que es dividirà en tres plantes, 
començarà a operar durant el se-
gon semestre de 2022 i la previsió 
és que estigui en ple funcionament 
el 2023, segons les previsions de la 
companyia tèxtil. 

La taula per reindustrialitzar 
Bosch a Lliçà d’Amunt arrenca
La taula de reindustrialització de la 
planta que la multinacional alema-
nya Bosch tancarà el juny de l’any 
vinent a Lliçà d’Amunt va mantenir 
la primera reunió. La composició in-
clou l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
amb un paper rellevant per la singu-
lar situació urbanística de la planta. 
A més, hi ha representants del De-
partament d’Indústria i Treball, del 
comitè d’empresa i de la mateixa 
direcció de la companyia. La rein-
dustrialització de la planta és una de 

les condicions recollides en l’acord 
de tancament de la fàbrica de com-
ponents de frens d’automòbil. Els 
representants laborals havien recla-
mat la reindustrialització per acon-
seguir el màxim de recol·locacions 
possibles entre els més de 340 tre-
balladors afectats pel tancament.

Vivace amplia les instal·lacions 
de Madrid per intensificar l’ex-
pansió
Vivace Logística torna a créixer a 
l’àrea de Madrid. L’ampliació de les 
instal·lacions d’Alcalá de Henares 
respon a l’expansió de l’activitat lo-
gística de la companyia a la zona. 
Anteriorment l’empresa, fundada 
a Granollers l’any 2001, havia anat 
guanyant superfície al Vallès Orien-
tal, primer a la Roca i, finalment, a 
Lliçà d’Amunt.

Màrius Gómez participa en la 
mostra “Tramuntanart21”
Màrius Gómez, de Lliçà d’Amunt, és 
un dels 40 artistes que han partici-
pat en la desena edició de “Tramun-
tanart21”, una mostra d’art contem-
porani inspirada en la tramuntana, 
al Port de la Selva (Alt Empordà).

Sara Gay guanya a la Copa Cata-
lana de Vall de Boí i Mario Sinués 
és tercer
Sara Gay, de Lliçà d’Amunt, va gua-
nyar a la setena prova de la Copa 
Catalana Internacional de BTT a 
Vall de Boí en categoria elit feme-
nina traient més d’un minut a les 
seves perseguidores. Mario Sinués, 
de l’equip de Lliçà d’Amunt TBikes 
BH-Amunt CC, va ser tercer en la 
competició d’elit masculina a 2min 
42s del vencedor.

Steven Díez, eliminat a la primera 
ronda prèvia de Wimbledon
El tenista lliçanenc Steven Díez va 
quedar eliminat a la primera ron-
da del quadre previ de Wimbledon 
després de caure contra el cana-
denc Brayden Schnur per 6-3, 2- 6 
i 6-3. 

Werfen unifica amb la seva marca 
diferents empreses del grup
El fabricant de reactius i altres 
equips originals de diagnòstic Bi-
okit passarà a denominar-se única-
ment Werfen. És la conseqüència 
de la decisió que ha pres el grup, 
del mateix nom, que és propietària 
de la companyia, que opera des de 
Lliçà d’Amunt. Juntament amb Bi-
okit, passen a assumir la denomi-
nació de Werfen les empreses Ins-
trumentation Laboratory (IL) i Inova 
Diagnostics. Totes tres empreses 

s’han unit en una sola marca. 

Sara Gay suma un nou campio-
nat estatal
La ciclista de Lliçà d’Amunt Sara 
Gay va aconseguir reeditar l’apreci-
at mallot que l’acredita com a cam-
piona d’Espanya de XC Eliminator, 
que en aquesta ocasió es van dis-
putar a Sabiñánigo, Osca.

Carandini i Figueras compartiran 
instal·lacions a Lliçà d’Amunt
El fabricant d’equips d’il·lumina-
ció exterior Carandini ha traslladat 
l’activitat des de Martorelles a Lliçà 
d’Amunt, on compartirà instal·laci-
ons amb l’empresa de seients per 
a col·lectivitats Figueras Seating. El 
trasllat estreny els vincles entre les 
dues empreses, que formen part 
del grup Brand Corner, que engloba 
algunes de les empreses de la famí-
lia Tornini, que va adquirir Carandini 
l’any 2018 i Figueras el 2020. En 
l’agrupació d’activitats d’empreses 
del grup familiar també s’hi ha im-
plicat el grup Resol, fabricant de 
mobiliari que, tot i que mantindrà 
l’activitat productiva a les Preses (la 
Garrotxa), traslladarà també a Lliçà 
una part de l’activitat comercial que 
fins ara portava a terme a Grano-
llers.

Màrius Gómez, de Lliçà d’Amunt, 
presenta el projecte ‘Retrats en 
la tercera fase’
Màrius Gómez va presentar el seu 
projecte, Retrats en la tercera fase, 
amb la inauguració de l’exposició i 
la presentació del llibre amb els 188 
retrats realitzats per l’autor, de Lliçà 
d’Amunt, durant el mes de juliol de 
l’any passat en plena tercera fase 
de desescalada.

Defuncions
- Josep Martins Blayà, 54 anys. 04-
06
- José Luis Brito Bernabé, 72 anys. 
06-06
- Ana María Solanas Aguilar, 76 
anys. 06-06
- Juan Bote Gómez, 71 anys. 07-06
- Manuel Bautista Moreno, 81 anys. 
10-06
- Isidre Bellavista Sala, 95 anys. 15-
06
- Victoriano Tarriño Arias, 78 anys. 
17-06
- Ángeles Sánchez Ruiz, 89 anys. 
18-06
- José Frías Fernández, 95 anys. 
27-06
- Pere Ribas Argemí, 71 anys. 09-
07
- Robert Vega González, 70 anys. 
13-07

Què ha dit la premsa? Cursos de català  
del Consorci per  
a la Normalització 
Lingüística (CPNL)
Al setembre s’inicien els cur-
sos de català que ofereix el 
Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL). Prè-
viament a la matriculació, cal 
fer una prova de col·locació (o 
nivell), en cas de no tenir cap 
certificat oficial, amb la finalitat 
d’assignar cada alumne al curs 
més adequat d’acord amb el 
seu nivell.

Proves de col·locació (o ni-
vell)

Les proves de col·locació són 
gratuïtes i es poden fer en línia 
o a prop de casa i tenen vali-
desa durant un període màxim 
de 2 anys. Es poden sol·licitar 
fins el 23 de juliol i de l’1 al 15 
de setembre.
Aquesta prova és un requisit 
indispensable per matricu-
lar-se en un curs, si no es dis-
posa d’un certificat de conei-
xements de català que acrediti 
el nivell i si no s’ha fet cap curs 
o prova prèviament. 
Totes les persones interessa-
des en el nivell superior (C2) 
que no tinguin el certificat de 
coneixements de suficiència 
(C1) del CPNL o de la DGPL, 

hauran de fer obligatòriament 
una prova de col·locació. 

Inscripció

El període d’inscripció general 
va del 13 al 15 de setembre, les 
persones que han fet un curs 
al CPNL durant l’últim any, po-
den fer la inscripció preferent 
del 6 al 10 de setembre.

Per a més informació

Web: https://www.cpnl.cat/
cursos-de-catala/inscripcio/ 
Telèfon 634757150
Correu electrònic: valleorien-
tal@cpnl.cat.  
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El triatleta lliçanenc Rafa 
Espinar, cinquè a l’Altriman 
XXL

El triatleta de Lliçà d’Amunt 
Rafa Espinar va aconseguir el 
cinquè lloc a l’Altriman XXL, 
una triatló de muntanya que 
es va disputar, el passat 17 
de juliol, a la localitat francesa 
de Les Angles, als Pirineus. 
La prova constava de 3.800 
metres de natació, 198 qui-
lòmetres en bicicleta, amb 

un desnivell positiu acumulat 
de 5.200 metres i una marató 
–42 quilòmetres– amb 1.500 
metres de desnivell positiu 
acumulat.
Espinar es va mantenir entre 
els 15 primers fins a la ma-
rató, on va remuntar fins al 
cinquè lloc final.
El triatleta dedica aquesta 
cursa a José Caler, lliçanenc 
conegut proper d’ell, mort re-
centment.  

Uns 4.000 estudiants han participat en el 
programa educatiu ‘Descobreix el riu’  

notíciesdel poble

La jove lliçanenca Paula Tura, premiada 
amb el treball de recerca de Batxillerat 

La lliçanenca Paula Tura Corc-
ho, de 17 anys, ha guanyat la 
XXII convocatòria del Premi 
Juvenil Vicenç Plantada del 
Centre d’Estudis Molletans 
(CEM) de Mollet del Vallès 
amb el seu treball de recerca 
de final de Batxillerat, que ha 
cursat a l’Institut Mollet. 
El treball es titula “Il·lustració 
botànica. Catàleg il·lustrat 
d’herbes remeieres del Va-
llès”.
El Centre d’Estudis Molletans 
(CEM) és un servei municipal 
dedicat a la recerca i la difu-
sió dels estudis referents a 
l’àmbit de Mollet del Vallès i 
els pobles veïns (Baix Vallès). 
El CEM publica anualment la 
revista miscel·lània Notes i la 
col·lecció de monografies Vi-
cenç Plantada. També convo-
ca la Beca de Recerca Vicenç 
Plantada i el Premi Juvenil 
Vicenç Plantada. I organit-
za, anualment, unes jornades 
monogràfiques i diverses xer-
rades, sortides de camp i visi-
tes guiades. 
Vicenç Plantada i Fonolleda 
(1839-1913) va ser un estudi-
ós molletà que va fer impor-
tants contribucions al conei-

xement de la seva ciutat.
El Premi Juvenil Vicenç Plan-
tada premia articles de divul-
gació sobre Mollet del Vallès 
i el Baix Vallès, basats en els 
treballs de recerca de bat-
xillerat. Pot participar-hi tot 
l’alumnat que cursi segon de 
batxillerat i hagi finalitzat el 
treball de recerca. Els articles 
han de tenir l’estructura i el to 
propis d’un article periodístic 
de divulgació i poden tractar 
sobre qualsevol àrea de co-
neixement (ciències naturals, 
socials, econòmiques, jurídi-
ques, etc.) sempre i quan tin-
guin una relació directa amb 
Mollet del Vallès o el Baix Va-
llès.
El premi consisteix amb la 
quantitat de 350 euros i la pu-
blicació a la revista Notes. 
Paula Tura ha estudiat la mo-
dalitat  de Batxillerat artístic i 
el proper curs escolar comen-
çarà el Cicle formatiu de grau 
superior d’il·lustració a l’esco-
la Massana de Barcelona.  
El treball premiat, “Il·lustra-
ció botànica. Catàleg il·lustrat 
d’herbes remeieres del Va-
llès”, és un treball tècnic sobre 
herbes remeieres del Vallès, il-

lustrat per ella mateixa. Gaire-
bé tota la informació de camp 
l’ha tret dels entorns de Lli-
çà d’Amunt, concretament la 
bassa de Can Dunyó, la zona 
de Palaudàries i la zona de la 
riera per sota de la biblioteca. 
Les plantes que hi ha localit-
zat són, entre altres: dent de 
lleó (coneguda com a xicoia), 
sàlvia, melissa i borraina.
El CEM, a part del premi eco-
nòmica i la publicació a la re-
vista Notes, també li ha ofert 
la possibilitat de ser la il·lus-
tradora del projecte il·lustrat 
sobre  la recuperació dels 
diferents tipus de  blat autòc-
tons de la zona de Gallecs.
Felicitats a aquesta jove lliça-
nenca i restem a l’espera de 
veure publicat el treball i po-
der gaudir-ne. 

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
J. Serra (Bigues): del 27 d’agost al 2 de setembre 
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 3 al 9 de setembre 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 10 al 16 de setembre
M. Vela (Santa Eulàlia): del 17 al 23 de setembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 24 al 30 de setembre

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

Durant el curs escolar 2020-21, 
3.790 alumnes d’una seixantena 
d’escoles i instituts procedents 
de 23 municipis de les conques 
del Besòs i de la Tordera, entre 
els quals Lliçà d’Amunt, han pres 
part del programa d’educació 
ambiental “Descobreix el riu”, 
que impulsa la Fundació RIVUS.
En total, aquest curs s’han ofert 
13 activitats, algunes de les quals 
s’han anat adaptant i modificant 
en funció de les restriccions i 
les necessitats que ha marcat 
la situació de la pandèmia de la 
COVID-19. 
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ESQUERRA
REPUBLICANA

Los datos del sondeo escolar no dan opción a duda. La inmensa mayoría de familias de Lliçà d’Amunt, casi un 90%, apoyan la implantación de la jornada continua 

en las escuelas de primaria de nuestro municipio. Así lo muestra el último sondeo realizado por las AMPAS/AFAS del pueblo.

Fuimos el primer partido que defendió la necesidad de que nuestro Ayuntamiento se pusiese del lado de esta justa reivindicación y,  como ya dijimos en el último 

“Informa’t”, continuaremos defendiendo esta postura durante este nuevo curso escolar. 

Esperamos pues que el PSC desentierre nuestra moción de apoyo a este fin que quedó encima de la mesa de un Pleno, para que se hiciera este sondeo. 

La taxa d’atur juvenil més alta de la UE l’encapçala Espanya, un 39,9% a inicis del 2021. 4 de cada 10 joves no poden treballar.
A Lliçà d’Amunt a inicis del 2021 la taxa d’atur entre 16-24 anys era 13,8% homes i 11,6% dones i, de 25-34 anys 12,6% homes i 12,2% dones.
Al món laboral, prop del 40% ho fan amb contractes temporals, minvant les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom. La precarietat contractual 
i la temporalitat juvenil té conseqüències negatives sobre els salaris i el sistema de pensions; per esmenar aquesta situació es requereixen mesures ambicioses, 
també en l’àmbit municipal. 
Les administracions han d’impulsar reformes per la contractació indefinida, simplificar contractes; desenvolupar mesures econòmiques pels joves autònoms com 
la reducció de quotes; bonificació d’impostos i taxes municipals o ajuts a empreses que efectuïn contractes indefinits a menors de 30 anys; creació de convenis 
de formació dual i de pràctiques universitàries remunerades entre empreses del municipi i els IES.
Mesures per la contractació no temporal a través d’incentius empresarials i l’aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són part de les que ja 
s’haurien d’estar desenvolupant.   

Tornem de les vacances amb força i il·lusió renovades. 

S’apropa la festa major, que encara no podrà celebrar-se com a totes ens hagués agradat, però que amb les mesures corresponents podrem celebrar.

La responsabilitat individual i col·lectiva ha esdevingut molt poderosa per afrontar les situacions crítiques per les que hem pasat, integrem-la també a les festes, 

en tots els sentits.

Bona festa major!

Doncs ja està. Les vacances d’estiu van arribant a la seva fi i a poc a poc, els que tenen feina van tornant als seus llocs de treball. En aquest punt, el país està 
a punt de rebre de nou els alumnes. Curs que s’intueix una mica millor que l’anterior ja que les escoles i les famílies hem aprés a gestionar la situació. A més, a 
Lliçà d’Amunt estem a punt d’arribar a Festa Major. Si més no, a les dates on se celebrava. En el moment d’escriure aquestes línies les 24 hores de ciclomotors 
segueixen el programa i sembla que se celebraran, però, i la Festa Major? Doncs diu l’Ajuntament que té intenció de fer alguna cosa (però encara no sabem el 
què). El que si sabem és que pretén fer un dinar per a 500 avis/àvies en el marc de l’Homenatge a la vellesa, el sopar de les Àvies i, sabem també, que no hi 
haurà barraques (principal font d’ingressos de moltes entitats del municipi) ni Juguesca. Potser el que ens trobem és una Festa Major feta a mida d’uns quants. 
En breu ho sabrem. Feliç tardor i ànims a tothom.

Si la situació sanitària es manté, en pocs dies podrem gaudir de la gran festa del nostre poble: la tan esperada Festa Major de Lliçà d’Amunt que, malaurada-
ment, l’any passat no vam poder celebrar. Això si, tota la programació estarà adaptada a les restriccions vigents i amb les més estrictes normes sanitàries per 
poder-la gaudir amb seguretat: espais perimetrats, control d’aforament, reserva prèvia d’entrades, distàncies, etc. L’Equip de Govern socialista continua amb 
el compromís de portar a terme activitats culturals, esportives i juvenils sempre adaptades a la realitat sanitària i les restriccions vigents, amb l’objectiu d’oferir 
una programació d’oci segura al municipi. Així ho hem fet des de l’inici de la pandèmia amb la programació nadalenca, la Cromàtica, i diverses activitats que 
s’han desenvolupat durant l’any.
Volem aprofitar per agrair al personal municipal, les entitats i persones voluntàries que faran possible aquests dies la nostra festa. Que tingueu una bona i 
segura Festa Major!
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Inscripció
a la catequesi 2021 

La Parròquia de Sant Julià 
de Lliçà d’Amunt ofereix, un 
curs més, la catequesi per a 
aquells infants que vulguin 
rebre la primera comunió, a 
partir del 3r curs de primària. 
És una oferta formativa en 
valors: humanitat, solidaritat, 
generositat, fe…  Us animem 
a inscriure els vostres fills. Els 

dies per a fer-ho als locals 
parroquials: dilluns de 19.30 
a 20.30 hores, del 13 de 
setembre a l’11 d’octubre. Us 
hi esperem!
Per a més informació: 
parroquiesvalldeltenes@gmail.
com o tel. 678782429.

Parròquia de Sant Julià

opinió Entitats i Bústia del lector

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.

Nou curs de la Coral l’Aliança

Durant el curs passat, i malgrat 
els entrebancs causats per la 
pandèmia, la Coral l’Aliança ha 
continuat les activitats d’assaig 
i formació musical, gràcies a la 
perseverança dels cantaires i 
a la dedicació i empenta de la 
seva directora, Sheila Garcia. 
Quan no ha estat possible 
trobar-nos físicament, ho hem 
fet per mitjans informàtics, 
mantenint-hi la mateixa il·lusió. 
A més, per facilitar els assaigs 
i diversificar el repertori, ens 
hem dividit en dos grups, un 
de mixt que assaja divendres 
al matí, i un de veus femenines 

que ho fa divendres al vespre. 
Aquest fi de curs ho hem 
celebrat amb un concert íntim, 
on els dos grups ens hem 
obsequiat mútuament amb el 
resultat de la tasca del curs i 
amb peces conjuntes, i l’hem 
rematat amb un dinar de 
germanor.
Al curs vinent, la previsió és 
de continuar, a partir de la 
Festa Major, amb la mateixa 
estructura que tan bé ens ha 
anat aquest curs. Si us hi voleu 
incorporar, podeu trucar al 
Josep M. (617 868 757) o la M. 
Eugènia (620 740 475). Coral l’Aliança

Iniciativa de l’Ateneu l’Aliança per fer 
front a la situació econòmica

L’Ateneu  l’Aliança inicia el 
curs escolar amb una nova 
iniciativa per fer front a la 
difícil situació econòmica 
que viu arrel de la situació 
de  pandèmia. La cultura és 
segura, aquest és el lema 
que hem pogut defensar en 
els darrers mesos, després 
de treballar intensament per 
adaptar-nos a les mesures de 
protecció covid. 
Ara el repte és fer que el 
projecte cultural sigui a 

més de segur,  sostenible 
econòmicament i pugui 
seguir sent un espai cultural 
i comunitari de referència 
a Lliçà i més enllà. I per 
aconseguir-ho necessitem 
despertar la solidaritat de 
molta gent per  a que participi 
en el verkami. 
El verkami és una iniciativa que 
permet finançar projectes amb 
la complicitat de  les persones 
que volen recolçar-los.  A 
través d’aquesta plataforma 

virtual, podreu obtenir 
experiències i productes 
(entrades a espectacles, 
lloguers de sala, sopars, etc.) 
i contribuireu a la recuperació 
econòmica  de l’Ateneu. 
Amb la vostra ajuda podrem 
seguir mantenint obert un 
espai cultural i de trobada 
que ha estat referència per a 
moltes generacions de Lliçà i 
de tota la vall del Tenes. Volem 
seguir essent un espai on 
petits, grans i joves es troben a 

llac.cat
Troba aquí 
el teu comerç local!

casa seva i des d’on sorgeixen 
infinitat de propostes culturals 
i comunitàries que fan de Lliçà 
un poble molt singular i únic.  
Estem a les portes de celebrar  
el centenari com ateneu 
popular. Fem-ho possible! 
Per participar d’aquest només 
heu d’entrar a la www.lalianca.
cat  o seguir-nos a les xarxes  
https://www.instagram.com/
ateneualianca/.
Per acabar, volem recordar 
que l’Aliança és un projecte 
inclusiu sostingut per moltes 
persones que voluntàriament 
dediquen el seu temps, 
experiència i talent per 
mantenir viu aquest espai.  
Tothom que comparteixi 
aquests valors, pot participar 
en qualsevol de les seccions 
(gastronòmica, tennis taula, 
coral, club de rol, grup de 

teatre, curling, dansa...) o en 
les comissions que gestionen 
la programació cultural.
Si tens ganes, només has de 
posar-te en contacte amb 
nosaltres, proposar  i seràs 
benvingut/da a l’Ateneu. Som  
una família de més de 300 
persones que  volem seguir 
fent créixer aquest projecte per 
a què les noves generacions 
tinguin l’oportunitat de gaudir 
d’un espai popular, cultural i 
autogestionat.  T’hi sumes? 

La Junta de l’Ateneu 
l’Aliança



del poble
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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.

24
Divendres

SETEMBRE

genda’t

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

ESPECTACLE “CONNEXIONS POÈTIQUES”. 
11è aniversari de la Biblioteca
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 21h
Recital poètic - musical de petit format, on imatges 
i poemes es fusionen amb instruments en directe i 
una taula de Dj. A càrrec de Lluís Fortuny, membre 
de la Companyia Elèctrica Dharma.
Inscripció prèvia al web municipal www.llicamunt.
cat. Aforament limitat. Gratuït. 

ENIGMA STREET
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 16h 
a 20h
Hi ha hagut una desaparició a Lliçà d’Amunt! Seràs 
capaç d’esbrinar què ha passat?
Inscripció prèvia i més informació a www.llicamunt.
cat. Gratuït.

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena d’agost. Inclou activi-
tats per al setembre 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 im-
mediata a través del web i les xarxes socials municipals.

8
Dimecres

TALLER “VEHICLES ELÈCTRICS I MOBILITAT 
SOSTENIBLE”. Setmana Europea de la Mobi-
litat 2021
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Es plantejaran comportaments sostenibles a 
nivell familiar. S’examinaran les parts d’una bi-
cicleta elèctrica i es podrà provar a l’era de la 
biblioteca. En acabar el taller es sortejarà un 
patinet elèctric cedit per l’Ajuntament, entre tots 
els assistents. A càrrec de Bioeduca. Adreçat a 
tot tipus de públic, també a famílies amb infants 
a partir de 9 anys.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Aforament limitat. 
Gratuït. 

Dissabte

18

EXPOSICIÓ “ADÉU AL COTXE. 50 malentesos 
sobre el cotxe”. Setmana Europea de la Mobi-
litat 2021
Planta 1 de la Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: en 
horari de biblioteca
Cedida per Granollers Pedala. 
Gratuït.

6
Dilluns ESPECTACLE “MÀGIA ENTRE LLIBRES”. 11è 

aniversari de la Biblioteca
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
A càrrec d’Enric Magoo. 
Inscripció prèvia al web municipal www.llicamunt.
cat. Aforament limitat. Gratuït. 

TERTÚLIA AMB L’ESCRIPTOR LLIÇANENC 
LLUÍS OLIVÁN. 11è aniversari de la Biblioteca
Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
A càrrec de Lola Tresserras, dinamitzadora del 
Club de lectura de la biblioteca. 
Inscripció prèvia al web municipal www.llicamunt.
cat. Aforament limitat. Gratuït.

7
Dimarts

TALLER DE POLSERES DE FIL
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
Elabora les teves pròpies polseres de fil. Quins 
colors triaràs?
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

15
Dimecres

PER FESTA MAJOR, VINE A DONAR SANG
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 10h a 14h i de 
17h a 20.30h
Més informació al web www.donarsang.gencat.cat

FESTA MAJOR

24 HORES INTERNACIONALS DE RESISTÈNCIA 
EN CICLOMOTOR DE LA VALL DEL TENES

11
Dissabte ACTE OFICIAL DE LA DIADA NACIONAL DE CA-

TALUNYA
Parc del Tenes Hora: a partir de les 11h
Inscripció prèvia. Aforament limitat. Gratuït. 

6 - 30
De... a...

7- 12
De... a...

6- 12
De... a...

3- 5
De... a...


