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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Ja tornem a ser al mes més 
vell, el que tanca l’any, desem-
bre, per rebre amb il·lusió reno-
vada les festes nadalenques. 

Un any que podríem resumir 
en l’any de l’inici de la recupe-
ració de la crisi sanitària més 
greu dels darrers 100 anys, 
però que, malauradament, 
encara culeja. Un any en què, 
gràcies als avenços de la ci-
ència, l’esperança ha guanyat 
a la por, a la incertesa i al pes-
simisme. Un any en que es-
tem tornant a la normalitat del 
pre-COVID-19, potser amb al-
gunes noves mesures preven-
tives de seguretat, però, en 
definitiva, tornem a omplir els 
carrers i places, tornen les ac-
tivitats presencials i l’activitat 
productiva es posa en marxa 
tal com constaten els darrers 
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”

17 de desembre: Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les treballadores sexuals

Des de l’any 2003 es celebra el Dia Internacional per l’eliminació de la 
violència contra les treballadores sexuals. Aquesta efemèride va néixer 
a partir dels crims violents que van succeir a la ciutat de Seattle entre els 
anys 80 i 90, i que van ser perpretats per “l’assassí de Green River”, el 
qual va acabar amb la vida de 48 dones treballadores sexuals. 

L’objectiu de la commemoració és mostrar les múltiples i diverses for-
mes de violència a les quals les dones estan sotmeses i a les que s’en-
fronten en una societat que cosifica i mercantilitza els seus cossos i  
poder visibilitzar  les morts que ningú estranya o comptabilitza.  

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

indicadors econòmics.

Una crisi que, per sort, ha re-
flotat valors tan necessaris en 
la nostra societat com la so-
lidaritat o el treball en equip, 
i, aquests valors, són els que, 
com a persones i pobles de la 
terra, ens han ajudat a superar 
col·lectivament aquest enorme 
entrebanc d’abast mundial.

No ens podem aturar, hem de 
madurar com a societat, i per 
això hem de seguir mirant en-
davant per aconseguir fer una 
societat més justa i més res-
pectuosa amb el medi ambient.
Us encoratjo a formar part 
d’aquest motor que no podem 
ni volem aturar, participant en 
tots els actes que es celebren 
aquest més de desembre, co-
mençant per la ja tradicional 

Nit de l’Esport en la qual es fa 
un reconeixement als nostres 
destacats esportistes i acabant 
per participar activament en 
algunes de les activitats d’un 
programa de Nadal completís-
sim i engrescador, amb actes 
tradicionals plens de sorpre-
ses, amb actes de nou format, 
originals i per tots el públics i 
moltes altres sorpreses que de 
ben segur us encantaran. 

Igual que és d’original la nova 
campanya de foment del Co-
merç local que, com l’any pas-
sat, la unió de botiguers del 
poble endega per aquestes 
festes tan desitjades i que té el 
nostre ple suport institucional, 
perquè creiem que ara més que 
mai hem de seguir fent poble.

Bon Nadal i Feliç 2022!
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de l’Ajuntament

Conveni amb l’Associació 
de Comerciants

L’Ajuntament està interessat a 
fomentar el comerç local. Per 
això, col·labora amb l’Asso-
ciació Comerços i Serveis de 
Lliçà d’Amunt. L’administració 
local els cedeix una sala per 
reunir-se i els concedeix una 
subvenció anual.  
Per la seva banda, l’Associ-
ació Comerços i Serveis de 

Lliçà d’Amunt col·labora amb 
l’Ajuntament al llarg de l’any 
en la preparació d’activitats 
pròpies de la seva naturalesa. 
Les dues parts es van reu-
nir, el passat 28 d’octubre, 
per signar el conveni per a la 
concessió de la subvenció de 
l’any 2021, que és d’un total 
de 2.700€. 

Campanya de Nadal per 
fomentar el comerç local
“Prova sort i no deixis escapar el tren” és l’eslògan de la campanya 
de Nadal de l’associació de comerços i serveis, que inclou un trenet 
turístic i premis amb descomptes. 

Èxit de la formació per 
promoure els negocis 
locals a través de les 
xarxes socials
L’Ajuntament, a través de 
l’Oficina Covid i amb la col·
laboració de l’associació 
Comerços i Serveis de Lliçà 
d’Amunt, va programar una 
formació orientada als nego-
cis locals per donar-los su-
port en la digitalització i en la 
comunicació a través de les 
xarxes socials.
Aquesta formació, anomena-
da “Xarxes socials: reactivar 
el teu negoci és possible, si 
saps com”, 100% subvencio-
nada,  va tenir molt bona aco-
llida i se’n va programar una 
segona edició. 
Entre les dues edicions, hi 
han participat 30 negocis lo-
cals. 

La regidoria de Promoció 
econòmica i el programa 
“Treball, Talent i Tecnologia” 
de la Diputació de Barcelona 
també oferien una hora de 
tutoria personalitzada amb 
la formadora per a les per-
sones participants per tal de 
resoldre dubtes i posar en 
marxa els coneixements ad-
quirits, adaptant-los al propi 
negoci.

L’Associació Comerços i Ser-
veis de Lliçà d’Amunt i l’Ajun-
tament engeguen una campa-
nya de Nadal amb l’objectiu de 
dinamitzar el comerç local tot 
fomentant-hi les compres de 
Nadal i Reis.
Els elements centrals de la 
campanya seran un trenet tu-
rístic nadalenc i el Joc de Na-
dal.  
El cap de setmana 11 i 12 de 
desembre, coincidint amb la 
Fira de Nadal, s’habilitarà un 
trenet turístic nadalenc que 
circularà pel centre del poble, 
dissabte de 10h a 14h i de 16h 
a 21h i diumenge de  10h a 14h 
i de 16h a 20h, per apropar la 
gent als comerços i serveis del 
poble i a la Fira de Nadal. 
Per altra banda, amb el Joc de 
Nadal, per cada compra míni-
ma de 10 euros en algun dels 
establiments de l’associació 
(hi haurà un distintiu a la por-
ta), des de l’1 de desembre al 7 
de gener, el client podrà esco-
llir un sobre amb un missatge 
a dins. Hi haurà tres tipus de 
missatges:
•  Moltes gràcies per participar. 
Segueix provant. Molta sort! 
Amb aquest missatge, tot i no 
obtenir un premi immediat, el 
client podrà omplir la targeta 
amb les seves dades perso-
nals i optar a un premi final 
d’una gran panera per valor 

aproximat de 400€ (d’entre to-
tes les targetes, el divendres 
14 de gener se n’escollirà una 
a l’atzar).
• Nosaltres creiem en les se-
gones oportunitats. Vinga! 
Amb aquest missatge, el client 
podrà escollir un altre sobre i 
tornar a provar sort. 

• Enhorabona, has guanyat!
En els sobres premiats hi hau-
rà vals de descompte, d’entre 
5 i 15 euros, per utilitzar en 
algun  comerç local concret, 
amb una compra mínima es-
pecífica, abans del 31 gener. 
Hi haurà 1.000 euros en vals 
descompte!

Llistat de comerços adherits
Acadèmia Informa’t; Autoescola Sanglas; Bar Casa Morgan; Bar del Centre; Bar/Restaurant La Canya; 
BIS, copisteria; Can Quimet Gall; Carnisseria Tarabal Centre; Carnisseria/Cansaladeria Canadell 
Pi; Centre de Bellesa i Estètica Esther Vidal; Centre d’Estètica; Avançada Ideal Body; Cicles Albert; 
Construccions i Reformes Inac; El Bocadito Bar; Embolicar La Troca; Escola d’Anglès; Farmàcia Marta 
Sayós; Farmàcia Meritxell Codina; Farmàcia Montserrat Trullols; Farmàcia/Ortopèdia Delia Pinín; 
Ferreteria Canadell; Ferreteria Estornell; Garman’s Joiers; Gràfiques Forte; Herbolari Ungüenta; Kaia 
Lounge; Kaizen; Escola d’Art; La Botiga; Loteria La Bruixa d’Oc; Masia Can Joans; Materials Massagué; 
Òptica Lliçà; Pandora; Perruqueria de Mascotes Roser; Perruqueria Inés; Piscines Trimar; Portes i 
Automatismes Joral; Saló de Bellesa Àngela; Saló de Bellesa Mima’t; Sweet Moon Fotografia; Tecni Rètol.

notícies



4 - 

notícies de l’Ajuntament

CONCURS “POSA LLUM A 
AQUEST NADAL” 
L’Ajuntament convoca aquest 
concurs que integra el tradici-
onal concurs d’arbres de Na-
dal i una nova modalitat per 
participar a través de la deco-
ració i la il·luminació nadalen-
ca de l’exterior de casa teva.  
Pots participar a qualsevol 
dels dos concursos, només 
cal que compleixis les condi-
cions indicades a les bases.
Hi haurà tres premis per cada 
concurs de 150€, 100€ i 50€ 
i dues entrades per visitar 
el Pessebre vivent de Lliçà 
d’Amunt.
Consulta les bases del con-
curs a través del web munici-
pal (www.llam.cat/nadal).

CAÇA EL TEU TIÓ
Els tions dels nens i nenes de 
Lliçà d’Amunt s’han amagat al 
Pinar de la Riera. Vine a bus-
car el teu tió, el diumenge 5 
de desembre a partir de les 
10h, per endur-te’l a casa. 
L’activitat té un cost de 10€ 
per unitat familiar si l’Ajunta-
ment aporta el Tió. Si la família 
té Tió i el porta a l’Ajuntament 
perquè l’amagui al Pinar de la 
Riera, l’activitat és gratuïta; el  
Tió s’haurà de portar a la Re-
gidoria de Cultura abans del 2 
de desembre en horari de 9h 
a 14h. 

Cal inscripció prèvia a través 
del web municipal (www.llam.
cat/nadal). 

FIRA DE NADAL
Després de dos anys sense 
fer-se, enguany tornarem a 
gaudir de la Fira de Nadal, tot 
i que amb control d’aforament 
i en un nou emplaçament. La 
XIX Fira de Nadal estarà situ-
ada a la plaça de Julià Martí 
i Pou, el cap de setmana de 
l’11 i 12 de desembre, el dis-
sabte de 10h a 14h i de 16h 
a 21h, i el diumenge de 10h 
a 14h i de 16h a 20h. Com 
a novetat, s’allargarà fins a 
la tarda del diumenge. L’ac-
cés a la fira serà pel carrer 
de Sala Ambròs. Hi trobareu 

parades de decoració, ali-
mentació, roba... i activitats 
complementàris per a tots 
els públics: activitats i tallers 
infantils, xocolatada popular, 
espectacle de màgia...

EL TIÓ MÉS GRAN I DIVER-
TIT DEL MÓN
El Tió més gran i divertit del 
món no faltarà a la cita de 
cada any al nostre poble. 
L’Ajuntament convida a pe-
tits i grans a fer cagar el tió, 
el dissabte 11 de desembre a 
partir de les 17h al carrer de 
Sala Ambròs. 
Cal inscripció prèvia a través 
del web municipal (www.llam.
cat/nadal). 

UN NADAL AMB EL MAG 
LARI
Aquest Nadal serà màgic per 
partida doble! Tindrem un 
Nadal amb el Mag Lari, que 
ens oferirà un espectacle de 
màgia, amb el seu toc d’hu-
mor característic. La cita serà 
el dissabte 18 de desembre a 
les 19h a l’Ateneu l’Aliança. 
El preu de l’entrada és de 10€ 
a partir de 12 anys i de 5€ 
per a menors de 12 d’anys. 
L’aforament és limitat. Cal 
fer reserva d’entrades a tra-
vés del web municipal (www.
llam.cat/nadal). 

CONCERT ROCKIN’ 
AROUND CHRISTMAS AMB 
CRAZY ROCKETS & THE 
ALL STARS ORCHESTRA
Es tracta d’un concert de 
música nadalenca en versió 
rock’n’roll per a tots els pú-

blics, que repassa els clàs-
sics de sempre com “White 
Christmas”, “Let it snow” 
o “Jingle Bells”, a càrrec 
d’una orquestra atípica, in-
tegrada per un cos de mú-
sics de rock’n’roll amb una 
potent secció de sis vents. 
Habituats a rememorar als 
clàssics de ball del rock, 
el swing i el rockabilly dels 
anys 50, en aquest cas en 
un àmbit nadalenc, creen 
un espectacle propi inspirat 
en els shows de Long Island 
de la Brian Setzer Orchestra 
amb Rockin’ Around Christ-
mas, sota la direcció i els 
arranjaments del saxofonis-
ta català de jazz Jordi Sans. 
El preu de l’entrada és de 
5€. Aforament limitat. Re-
serva d’entrades a través 
del web municipal
(www.llam.cat/nadal). 

Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Juntament amb aquest butlletí s’ha repartit un programa amb les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han 
organitzat per les festes de Nadal 2021-2022; es tracta d’una programació amb propostes tradicionals d’esperit 
nadalenc i altres més innovadores.
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Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Torna la Fira de Nadal; tindrem Pessebre Vivent; no faltarà a la cita el Tió més gran i divertit del món i el Parc de 
Nadal; i, com a novetats d’enguany, hi haurà un espectacle de màgia i un concert de música nadalenca en versió 
rock’n’roll.

EL PESSEBRE VIVENT
Aquest any la programació 
de Nadal tornarà a comptar 
amb el Pessebre Vivent, que 
tindrà lloc el diumenge 26 de 
desembre a partir de les 18h 
al barri de la Sagrera. 
Vine a descobrir el pessebre 
vivent de Lliçà d’Amunt i gau-
deix de les típiques escenes 
del Nadal més tradicional 
amb un got de caldo ben ca-
lent que t’oferirem. 
El preu de l’entrada és de 2€.  
Reserva d’entrades a través 
del web municipal (www.llam.
cat/nadal). 

PARC DE NADAL
El Parc de Nadal torna un 
any més amb uns dies plens 
d’activitats per als més petits 
de la casa, nens i nenes de 
0 a 12 anys. A l’interior del 
Pavelló hi haurà tallers cre-
atius, inflables, maquillatge, 
zona per a nadons, espais 
de jocs diversos i consoles, 
entre altres activitats. Aquest 
any, com a novetat, podrem 
passar una bona estona amb 
jocs de taula familiars que 
ens oferirà “Tricric” (més in-
formació a www.tricric.cat).

A l’exterior del Pavelló també 
hi haurà activitats diverses 
adreçades als més grans. 
Aquesta serà l’oferta lúdica 
gratuïta de la propera edició 
del Parc Infantil de Nadal, 
que tindrà lloc del 27 al 29 de 
desembre,  d’11h a 14h i de 
15h a 18h, al Pavelló d’Es-
ports. 

COMPETICIÓ DE PAINT-
BALL
Dimarts 28 de desembre i 
dimecres 29 de desembre, 
a partir de les 16 h, al Camp 
de Futbol Municipal, vine 
a gaudir d’una autèntica 
guerra de boles de pintura. 
L’accés es farà per la Bom-
bonera. 
Activitat dirigida a joves 
d’entre 14 i 30 anys. 
Inscripció prèvia a través 
del web municipal (www.
llam.cat/nadal). 

CAP D’ANY AMB RÀDIO 
FLAIXBAC 
Lliçà d’Amunt celebrarà 
una particular Festa de Cap 
d’Any, el dijous 30 de desem-
bre a partir de les 23h al Pa-
velló d’Esports, amb tota la 
gresca que porta la gent de 
Ràdio Flaixbac. 
L’accés al recinte es farà amb 
passaport Covid.  
El preu de l’entrada és de 5€. 
L’aforament és limitat i la re-
serva d’entrades s’ha de fer 
a través del web municipal 
(www.llam.cat/nadal). 
Activitat no permesa per a 
menors de 16 anys.
Hi haurà servei de bar, guar-
da-roba i autobús nocturn de 
TLA fins a les 4h. 

CONCERT DE CAP D’ANY
I, per donar la benvinguda a 
l’any 2022, l’Ajuntament tam-
bé ha organitzat el ja tradici-

onal Concert de Cap d’Any, 
per al dissabte  1 de gener a 
les 19h al Pavelló d’Esports, a 
càrrec de la Bandeltenes.

La programació del Nadal 
2021-2022 també inclou la 
Nit de l’Esport de la regido-
ria d’Esports; la campanya de 
Nadal per fomentar el comerç 
local de la regidoria de Promo-
ció econòmica i la campanya 
solidària “Puja al Bus per la 
Marató de TV3” de la regidoria 
de Transport públic i mobili-
tat, a més de les activitats de 
desembre de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres: Lab Portàtil de Tall 
de vinil; Niu de paraules “Bona 
nit i tapa’t”; Instants musicals 
nadalencs; Club de lectura 
amb l’escriptora Marina Mar-
tori; Taller familiar “Plega i 
desplega el Nadal”; Taller de 
manualitats de Nadal “Fes-t’ho 
tu mateix”; Contes al vol “Na-
dal, Nadal... un pas de pardal”; i 
Taller creatiu de Nadal.
També inclou la programa-
ció de desembre de l’ateneu 
L’Aliança: Concert amb “Sí, 
senyor” i “Toquets”; Matins 
tranquils: tècniques i consells 
físic-posturals; i Espectacle 
infantil “Punch!”.
Tampoc falten a la progra-
mació de Nadal d’enguany 

activitats organitzades per 
altres entitats locals: la pre-
sentació del segon volum 
del llibre “Retalls” del Grup 
l’Abans; un concert de com-
bos de l’Escola de Música de 
la Vall del Tenes; una Canta-
da de Nadales i un Concert 
de Nadal de la Coral l’Alian-
ça; una ballada de sardanes 
del grup Tocats per la Sar-
dana, una campanya de do-
nació de sang; la Missa del 
Gall de la Parròquia de Sant 
Julià, el tradicional Quinto de 
Nadal del grup d’Esplai i una 
activitat anomenada “Exhi-
bició i joc de 3x3” del Club 
Bàsquet Lliçà d’Amunt. 
Però, la programació d’aques-
tes festes no s’acaba aquí; al 
gener continuarà amb l’Oficina 
dels somnis per lliurar la car-
ta per als  Reis Mags al Patge 
Xumet i la Patgessa Amèlia (re-
serva d’entrades a partir del 20 
de desembre a www.llam.cat/
nadal); un espectacle d’òpera 
i sarsuela (recollida d’entra-
des a l’OAC de l’Ajuntament 
a partir del 20 de desembre); 
i l’arribada dels Reis Mags de 
l’Orient, amb cavalcada, pregó 
i espectacle sorpresa. 
En el proper butlletí explicarem 
les activitats que inclou el pro-
grama de Nadal per al gener.
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L’escriptora de Llinars del Va-
llès Marina Martori assistirà 
al Club de lectura de la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres, el dimarts 
14 de desembre a les 18h, per 
parlar de la seva novel·la “Una 
casa lluny del mar”. 

Marina Martori 

És una escriptora i gestora cul-
tural catalana. És llicenciada 
en Comunicació Audiovisual 
per la Universitat Ramon Llull, 
professionalment ha treballat 
en el món del disseny i del te-
atre. També ha escrit diverses 
novel·les tant per a nens com 
per a adults de diferents gè-
neres, incloent-hi romàntic o 
novel·la negra, així com alguns 
contes i articles. Ha col·laborat 
a ràdio, televisió, teatre, cen-
tres culturals i actualment ho 
fa de forma habitual al diari El 
9 Nou. Actualment és directo-
ra del Teatre Auditori de Llinars 
del Vallès, localitat on resideix 
des de la seva infància.

Ha publicat 12 novel·les. Des-
taquen: Una casa lluny del 
mar (2019), publicada per Vie-
na Edicions, Dones salvatges 
(2012) o Blau turquesa (2000). 
Ha guanyat diversos premis: 
el Joan Santamaria (2009), el 
Ploma Quatre Gats de conte 
(2018) i el Premi de Narrativa 
Montserrat Roig de Martore-
lles (2020). Ha escrit articles 
per a diferents mitjans, contes 
per a nens i nenes i llibres bio-
gràfics. Actualment, escriu un 
article setmanal a El 9 Nou, i fa 
xerrades i condueix clubs de 
lectura.

Una casa habitada per una 
gran història d’amor

A Una casa lluny del mar, la 
Lola té quaranta-dos anys i 
una casa que en té cent cin-
quanta, que va heretar quan va 
morir la seva àvia Dolors. La va 
fer construir el seu rebesavi i 
hi han viscut diverses genera-
cions de la família. Però la Lola 

no té clar que la vulgui, aques-
ta casa. Perquè, si bé és cert 
que hi va passar la infantesa i 
la joventut, sempre a redós de 
la seva àvia i les seves histò-
ries, aquesta casa també és 
l’escenari d’un amor que ho va 
omplir tot: el dels seus avis. I 
ara, la Lola, amb una filla ado-
lescent i un marit que l’enga-
nya, això de l’amor que ho om-
pli tot li pesa més que no pas 
la il·lusiona.

Informació extreta de: 
https://vienaedicions.com/au-
tors/marina-martori
https://ca.wikipedia.org/wiki/
Marina_Martori
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Visita de l’escriptora Marina Martori

Activitats de Nadal de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres
Aquest mes de desembre la biblioteca oferirà tallers de manualitats 
per a infants i adults de temàtica nadalenca, Instants musicals de 
Nadal amb la participació d’alumnes de l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes i les activitats habituals, com el Niu de paraules i el Contes 
al vol, amb un toc nadalenc.  

D’entre aquestes activitats de 
Nadal, destaca el taller “Ple-
ga i desplega el Nadal”, que 
tindrà lloc el dimecres 15 de 
desembre. Es tracta d’un taller 
de descoberta i idees per un 
Nadal més sostenible i creatiu, 
un taller per gaudir del treball 
manual ben fet i redescobrir el 
plaer d’enviar i rebre postals, 
una bona manera de desitjar 
un bon Nadal o de felicitar l’any 
nou. Serà una petita introduc-
ció als llibres i targetes des-
plegables, mostrant-ne alguns 
exemples. Cada participant 

crearà un parell de targetes 
desplegables reciclant i reutilit-
zant paper i cartró. Es treballa-
ran tècniques de plegat, d’en-
colat i de tall que es podran 
repetir a casa.El taller anirà a 
càrrec de Marta Soley, de Dol-
ça Llibreta (https://dolsallibreta.
com/).

Per altra banda, gràcies a la par-
ticipació de l’Escola de Música 
de la Vall del Tenes, el dimarts 
14 de desembre podrem gau-
dir d’uns Instants musicals 
de temàtica nadalenca, amb 
les veus de Júlia Bazán, Helena 
González i Aina Vilageliu, i la 
guitarra de Sergio Carrascosa.

Formació en ACTIC
A principis d’any la Biblioteca 
Ca l’Oliveres tornarà a pro-
gramar cursos de 20 hores, 
d’aproximació als continguts 
ACTIC de nivell mitjà. 
Tothom que estigui interessat 
en realitzar aquesta forma-
ció pot posar-se en contacte 

amb la biblioteca i se l’infor-
marà dels dies i l’horari del 
curs.
El mes de gener també 
s’oferirà una píndola tecno-
lògica sobre l’eBiblio.cat, el 
servei de préstec electrònic 
de llibres i pel·lícules. 

Una vintena de persones 
participen en els cursos de 
formació en tecnologia i 
transició digital 
La regidoria de Promoció eco-
nòmica va organitzar dos  cur-
sos de formació gratuïts sobre 
tecnologia i transició digital 
emmarcats dins del Progra-
ma Treball, Talent i Tecnologia 
(TTT) de la Diputació de Bar-
celona.
La participació en aquests 
cursos ha estat d’una vintena 
de persones. 
Concretament, els cursos, de 
120 hores de durada, eren: Di-
gitalització de la comunicació 
amb el client i Eines digitals en 

ocupacions productives i de 
magatzem. 
Aquesta darrer curs va comp-
tar amb la visita a les empre-
ses Vivace de Granollers (tam-
bé amb seu al nostre poble) i 
Ripotrans de Lliçà d’Amunt. 

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

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT
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La regidoria d’Acció social 
torna a organitzar la Campa-
nya solidària “Per Reis, cap 
infant sense regal!”, una cam-
panya que es va iniciar ara fa 
sis anys. 
L’objectiu d’aquesta campa-
nya és recollir joguines, no-
ves o en perfecte estat, per a 
diverses franges d’edat, per 
repartir-les entre els nens i 
nenes i el jovent beneficiaris 
de Serveis Socials, i que cap 
d’ells es quedi sense regal la 
nit màgica de Reis. 
Les persones que vulguin col-
laborar-hi poden:
- Portar joguines noves o en 
perfecte estat. 
- Apadrinar una carta de Reis. 
Els nens i nenes i jovent be-
neficiaris de Serveis Socials 
escriuran una carta als Reis 
i les persones que vulguin fer 
realitat la seva petició podran 
recollir una d’aquestes car-
tes i col·laborar amb un regal 
concret per a una persona de-
terminada. 
La recollida de cartes tindrà 
lloc fins al 17 de desembre, 
de dilluns a divendres de 9 a 
14h i els dilluns també de 16h 
a 17h, a les dependències de 
la regidoria d’Acció social.

Les joguines noves o en per-
fecte estat i els regals de les 
cartes s’hauran de portar al 
Parc de Can Godanya o a les 
dependències de la regidoria 

d’Acció social, de dilluns a di-
vendres, de 16h a 20h, fins al 
17 de desembre.
Més informació: regidoria 
d’Acció Social.

Per Reis, cap infant sense 
regal
La campanya solidària de recollida de joguines també ofereix la 
possibilitat d’apadrinar una carta de Reis.

Per Reis, a Lliçà ...
CAP INFANT SENSE REGAL 
Com col·laboro?

Informa’t a Acció Social.
La donació de joguines és del 29 de novembre al 17 desembre al Parc de Can Godanya, carrer de la Fàbrica 
s/n. o a Serveis socials. Recorda que si apadrines, cal portar el regal amb la carta de l’infant.

Horari Parc de can Godanya per la recollida de joguines:
De dilluns a divendres de 16 a 19.30h · T: 673 375 318

Recollida de joguines 

Col·labora portant joguines noves 

o en perfecte estat...

1
Apadrina una carta de reis! 
Una carta de reis feta per un infant per poder fer realitat la seva petició. 
Agafa la teva carta a les oficines de Serveis Socials, del 29 de novembre al 17 de desembre al de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16 a 19h.

2

A C C I Ó  S O C I A L

“Coneix els Reigs Mags de 
l’Orient en persona”

Ses Majestats els Reis Mags 
de l’Orient, en la visita que 
faran al nostre municipi el di-
mecres 5 de gener, rebran 10 
infants en audiència privada a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Qui vulgui ser afortunat/da 
de formar part d’aquest grup 
d’infants, primer haurà de 
fer préstec de llibres a la bi-
blioteca entre els dies 1 i 22 
de desembre, emplenar una 
butlleta i dipositar-la en una 
urna. Entre totes les butlletes 
rebudes, es farà un sorteig 

i els noms dels 10 guanya-
dors/es es donaran a conèi-
xer a les xarxes socials mu-
nicipals, a més de contactar 
amb ells personalment.
Aquesta activitat va dirigida a 
infants entre 4 i 9 anys empa-
dronats a Lliçà d’Amunt. 

Per a més informació podeu 
posar-vos en contacte amb la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament, trucant al 93 841 52 25 
o bé enviant un correu electrò-
nic a cultura@llicamunt.cat.

Es busquen Patges Reials

Ses Majestats els Reis Mags 
de l’Orient arribaran a Lli-
çà d’Amunt el dimecres 5 de 
gener del 2022 carregats de 
màgia, il·lusió i regals per re-
partir a tots els lliçanens i lliça-
nenques, i necessiten l’ajuda 
dels seus patges per fer-ho 
possible. 
Si tens ganes de passar-t’ho 
bé fent de Patge Reial, dó-
na’ns les teves dades (nom i 
cognoms, edat, adreça postal 
i electrònica, telèfon mòbil i, 
en cas de ser menor, el nom i 
cognoms del pare, mare o tu-
tor legal) a través del formulari 

que trobaràs al web municipal 
(llam.cat/patges). Pot parti-
cipar-hi tothom qui vulgui, a 
partir dels 12 anys. 
El període d’inscripció és de 
l’1 al 12 de desembre, amb-
dós dies inclosos; no s’ac-
ceptarà cap sol·licitud abans 
ni després d’aquestes dates. 
Les inscripcions es faran per 
estricte ordre d’arribada. Les 
places són limitades; es ne-
cessiten 12 patges. Un cop 
passat el termini d’incripció es 
portarà a terme una reunió 
informativa amb tots els par-
ticipants. 

notícies de l’Ajuntament
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Per setzè any consecutiu, 
l’Ajuntament col·laborarà amb 
La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio, que enguany serà el diu-
menge 19 de desembre i estarà 
dedicada a la salut mental.
Des de la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat es porta-
rà a terme la campanya “Puja 
al Bus per La Marató”, amb la 
finalitat de destinar a la 30a 
edició de La Marató de TV3 la 
recaptació que es faci entre les 
línies urbanes de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) durant tota 
la jornada del divendres 17 de 
desembre.
L’activitat és tan senzilla com 
diu l’eslògan: Agafar el bus, 
encara que només sigui per 
pujar en una parada i baixar a 
la següent; d’aquesta manera 
ja s’haurà aportat quelcom a la 
causa.
Els beneficis obtinguts de la 
recaptació del bus d’aquesta 
jornada seran l’aportació popu-
lar que Lliçà d’Amunt farà a La 
Marató de TV3 d’enguany.
Des de la primera participació a 
La Marató l’any 2006 fins avui, 
s’han recaptat i lliurat un total 
de 11.024,11€. El total d’usua-
ris que hi han participat és de 
15.554.
Depressió, ansietat, trastorn 
bipolar, esquizofrènia i altres 
psicosis, trastorns obsessius 

compulsius, trastorns del neu-
rodesenvolupament (com el 
TDAH, el trastorn de l’espectre 
autista o els de l’aprenentat-
ge), trastorns de la personali-
tat, de la conducta alimentària 
o addiccions. Aquests són, 
només, alguns dels problemes 
de salut mental que centraran 
la 30a edició de La Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio del 19 
de desembre.
En funció de les dades d’inci-
dència i de prevalença recents, 
els experts coincideixen a as-
senyalar que una de cada qua-
tre persones adultes tindrà un 
problema de salut mental en al-
gun moment de la vida. Es con-
sidera que el 50% d’aquests 
trastorns apareixen abans dels 
18 anys, però sovint no es di-
agnostiquen fins anys després, 
en l’etapa adulta. Segons afir-
men, no diagnosticar, en edat 
infantil, els problemes del neu-
rodesenvolupament, que afec-
ten entre el 20% i el 25% de la 
població, com ara el TDAH i al-
tres problemes de salut mental, 

pot significar tenir problemes 
greus o molt greus al llarg de 
tota la vida. L’esperança de vida 
també es veu reduïda en les 
persones amb trastorn mental. 
Entre els joves i adolescents, el 
suïcidi és una de les primeres 
causes de mort, la majoria de 
vegades, com a conseqüència 
d’una depressió. 
S’estima que hi ha mil milions de 
persones al món que presenten 
un problema de salut mental. 
Es tracta, doncs, de malalties 
molt freqüents que representen 
una càrrega personal, familiar i 
social molt elevada, si es tenen 
en compte els anys de preocu-
pació, patiment i baixa qualitat 
de vida de les persones i famí-
lies afectades, així com els ele-
vats costos sociosanitaris, tant 
directes com indirectes, que 
generen.
La recerca en l’àmbit de la salut 
mental que impulsaran els fons 
que es recaptin en La Marató 
2021 estarà dirigida a la millora 
de la qualitat i de l’esperança 
de vida de les persones.

notícies de l’Ajuntament

Vies d’enllaç municipal a 
40 o 50 km/h de velocitat 
màxima permesa
La Junta de Govern Local 
del passat 3 de setembre va 
acordar que alguns vials del 
municipi puguin mantenir la 
velocitat màxima permesa a 
40km/h o 50km/h en comp-
tes dels 30km/h que indica 
la modificació del Reglament 
de Circul·lació (Real Decret 
970/2020, de 10 de novembre 
de 2020), que va entrar en vi-
gor el passat 11 de maig. Ex-
cepcionalment, l’Ajuntament 
pot augmentar la velocitat en 
vies d’un únic carril per sentit 
de circulació fins a un màxim 
de 50km/h. I així ho ha fet en 
les següents vies d’enllaç, do-

nades les seves característit-
ques tècniques i el fet de trac-
tar-se de trams interurbans o 
periurbans:
- Carretera de Can Pedrals:  
velocitat màxima permesa 
50km/h.
- Passeig del Comerç: velocitat 
màxima permesa 40km/h.
- Avinguda de Can Montcau: 
velocitat màxima permesa 
40km/h.
- Variant del Camí de la Serra: 
velocitat màxima permesa 
50km/h.
- Carrer del Camí del Turó: 
velocitat màxima permesa 
50km/h.

“Puja al Bus per La Marató”
L’Ajuntament, per mitjà de TLA, col·laborarà amb La Marató de TV3 
i Catalunya Ràdio, per setzè any consecutiu. 

Reasfaltatge de l’avinguda 
dels Països Catalans
La Junta de Govern Local del 
passat 20 d’octubre va adjudi-
car a l’empresa DEUMAL, SL, 
el contracte menor de l’obra 
de “Re-asfaltat de l’Avinguda 
Països Catalans entre la Ro-
tonda del Tricentenari fins al 
carrer Castelló de la Plana”, 
per un import de 48.397,20 
Euros (IVA inclòs).
Aquesta actuació de mante-
niment s’ha portat a terme a 
conseqüència dels desperfec-

tes provocats pel desviament 
provisional del trànsit que ha 
suportat l’avinguda dels Paï-
sos Catalans els darrers me-
sos a causa de les obres de 
continuació de voreres al car-
rer d’Anselm Clavé (carretera 
BV-1602), a l’alçada de la Cos-
ta de Can Puig, i de semafo-
rització d’aquesta intersecció.
L’avinguda dels Països Cata-
lans ara té nou paviment i pin-
tura viària. 

Curs intensiu de Monitors/es d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil
Si vols treure’t el diploma ofi-
cial de Monitor/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i 
juvenil, la regidoria de Joventut 
n’ha organitzat un curs intensiu 
durant les vacances de Nadal. 
Aquest  curs s’organitza con-
juntament amb la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes. 
El curs, dirigit a joves a partir de 

18 anys, es realitzarà de forma 
presencial a Lliçà d’Amunt du-
rant els mesos de desembre i 
gener.
Consta de tres etapes: 1. Eta-
pa lectiva de 100 hores pre-
sencials i 50 hores a distància; 
2. Etapa de pràctiques de 160 
hores; 3. Memòria de l’etapa 
de pràctiques.

Superades aquestes tres eta-
pes, s’obté el diploma de Mo-
nitor/a d’activitats de lleure 
educatiu infantil i juvenil ator-
gat per la Secretaria General 
de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. 
Per a més informació, podeu  
adreçar-vos a l’Espai Jove El 
Galliner. 
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La Nit de l’Esport és una festa 
de reconeixement al sacrifici 
i a l’esforç que dia a dia rea-
litzen les entitats i els espor-
tistes locals. Per tal de donar 
cabuda a les temporades es-
portives de tots els esports, 
aquest esdeveniment se ce-
lebra cap a les acaballes de 
l’any, ja que hi ha molts es-
ports on es competeix de for-
ma anual i les temporades van 
de gener a desembre, no pas 
de setembre a juny. 
Aquesta gala anual de pre-
mis a l’esport local, que l’any 
passat no es va poder cele-
brar a causa de la pandèmia, 
tornarà aquest divendres 3 
de desembre, a partir de les 
20.30h al Pavelló d’Esports, 
enguany dedicada a l’esport 
base, una peça fonamental 
per al desenvolupament dels 
nostres nens i nenes, i per al 
futur de les entitats esportives 
del municipi.
El format serà l’habitual: lliu-
rament de premis i pica- pica 
a peu dret. Durant la vetllada 
ens acompanyarà un convidat 

molt especial i gaudirem de la 
germanor entre clubs tan típi-
ca d’aquesta celebració.
Els esportistes premiats es-
taran convidats i la resta de 
participants hauran hagut 
d’adquirir una entrada.
El jurat d’aquests premis, com 
en altres edicions, estarà for-
mat per Tècnics/ques d’Es-
ports de la Vall del Tenes i un 
representant de la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes.
La regidoria d’Esports us 
anima a participar a aques-

ta  festa de l’esport lliçanenc 
i agraeix la col·laboració dels 
patrocinadors que, un any 
més, fan costat en l’organit-
zació d’aquest acte.
S’utilitzarà l’etiqueta #Nitde-
lEsportLliçà per a les xarxes 
socials en tot el referent a 
aquest esdeveniment i es farà 
un concurs de fotografies a 
Instagram, que premiarà amb 
tres mesos de gimnàs gratu-
ït la foto de la Nit de l’Esport 
amb més likes que contingui 
aquesta mateixa etiqueta.

notícies de l’Ajuntament

13a edició de la Nit de l’Esport
Després del parèntesi de l’any passat, el proper divendres 3 de 
desembre torna la Nit de l’Esport, el reconeixement institucional a 
l’esport local, enguany dedicat a l’esport base. 

- PREMIS A ENTITATS 
D’ESPORTS COL·LECTIUS
Per ascens de categoria i/o 
per la consecució de títols 
com a campions de la cate-
goria corresponent d’alguns 
dels equips que integren 
l’entitat i/o club.
- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS INDIVIDUALS
Per la consecució de títols 
com a campions o la con-
secució d’algun rècord de 
la modalitat de l’esport que 
practiquen.
- PREMIS ALS VALORS ES-
PORTIUS
- Formació i valors
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
formativa, esportiva i social 
en el municipi per esportis-
tes en edat escolar. 
- Esdeveniments esportius
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per la consolidació i difusió 
de Lliçà d’Amunt mitjançant 
la pràctica esportiva i pel 
desenvolupament de grans 
esdeveniments.
- Foment de la igualtat
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
important en el foment de 
l’esport femení i la cohesió 
social.
- Esport de lleure
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per mantenir l’esperit espor-

tiu en la pràctica del lleure.
- Esforç i superació
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per inculcar els valors d’es-
forç i superació en la seva 
gestió al front de l’entitat.
- PREMIS DE LA LLIGA DE 
LLEURE DE BOTXES 
Al no haver-se disputat la 
Lliga de Botxes, enguany no 
es podran atorgar aquests 
premis.
- PREMIS AL MÈRIT ES-
PORTIU
Premi a la Millor i al Millor Es-
portista de l’any, que pretén 
significar a dues persones 
per la seva trajectòria espor-
tiva al llarg de la temporada i 
de la seva carrera esportiva. 
- PREMIS DE LA REGIDO-
RIA D’ESPORTS
· Distinció honorífica de la 
Regidoria d’Esports
Homenatge dedicat a aque-
lla persona, col·lectiu o en-
titat que ha destacat per 
fomentar, promocionar i en-
fortir l’esport lliçanenc.
- Premi especial de la Regi-
doria d’Esports
Premi distintiu de la Regi-
doria a aquella persona, col-
lectiu o entitat que ha desen-
volupat una fita important 
dins l’esport lliçanenc.

Categories de premis

El Gimnàs torna al 100% d’aforament, 
sense cita prèvia i amb totes les activitats 
La reducció de les restriccions 
vigents contra la COVID-19 
ha permès tornar al 100% de 
l’aforament del gimnàs sense 
necessitat de cita prèvia i amb 
una oferta total d’activitats di-
rigides. 
Des de l’inici de la pandèmia 
fins ara, el gimnàs del Pavelló 
d’esports s’ha anat adaptant a 
les restriccions marcades pel 
Procicat. 
D’aquesta manera, durant el 
confinament es van posar en 
marxa classes online per als 
abonats/des, però extensives 

a tota la ciutadania, que van 
tenir molt bona acollida. 
Després es van iniciar algu-
nes classes dirigides de forma 
presencial però amb un 30% 
d’aforament, cita prèvia, con-
trol de la temperatura als/les 
usuaris/es, tenint molta cura 
amb la desinfecció i la neteja, 
ventilació i, sobretot, utilitza-
ció de mascareta i desinfec-
ció amb gel hidroalcohòlic per 
part dels abonats/des. 
Poc a poc, l’aforament s’ha 
anat incrementant i, actual-
ment, ja està al 100%, la qual 

cosa ha permès  suprimir la 
cita prèvia i tornar a oferir to-
tes les  classes dirigides que 
hi havia abans de l’inici de la 
pandèmia.
S’imparteixen classes de 
GAC, Ioga, Powertono, Car-
diotono Core, Pilates, TBC, 
Dance Fitness, Crossfit, Hiit, 
Core Estiraments, Total Body, 
Tonificació, GAC Estiraments, 
Tabata, Estiraments i Aerogac. 
També s’han reprès les clas-
ses de Cycling, activitat que es 
va posar en marxa poc abans 
del confinament.  Això si, encara cal la mascareta per realitzar les activitats. 
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Ja està en funcionament el 
segon punt de recàrrega per 
a vehicles elèctrics al munici-
pi, ubicat a La Cruïlla. 
L’Institut Català d’Energia de 
la Generalitat va concedir dos 
ajuts a l’Ajuntament per a la 
instal·lació de dos nous punts 
de recàrrega semiràpida per a 
vehicles elèctrics.
Un d’aquests dos punts de 
recàrrega ja funciona i està 
situat al xamfrà entre la carre-
tera de Caldes de Montbui i el 
carrer de l’Estornell, a la zona 
de la Cruïlla; l’altre se situarà 
al número 5 del carrer del Tor-
rent de Can Bosc. 
La instal·lació d’aquests dos 

nous punts de recàrrega es 
va adjudicar a l’empresa Esta-
banell y Pahisa Mercator SA, 
per 10.864€ més IVA en el cas 
del punt situat en el xamfrà 
entre la carretera de Caldes 
de Montbui i el carrer de l’Es-
tornell, i per 12.664€ més l’IVA 
en el cas del punt situat al nú-
mero 5 del carrer del Torrent 
de Can Bosc.
Aquests nous punts de re-
càrrega de vehicles elèctrics 
comptaran amb dues places, 
com el punt de recàrrega si-
tuat a l’aparcament del carrer 
de l’Aliança. 
Recordem que, des del juliol 
de 2017, Lliçà d’Amunt comp-

ta amb un punt de recàrre-
ga per a vehicles elèctrics a 
l’aparcament del carrer de 
l’Aliança, que permet carregar 
dos vehicles a la vegada.
Durant aquest temps, el vo-
lum de càrregues s’ha anat 
incrementant, passant de 
74 càrregues el 2017 a 204 
el 2018, 543 l’any 2019 i 779 
l’any 2020.
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“Talents en potència” 
treballa per aconseguir 
la inserció laboral de 
persones amb diversitat 
funcional i transtorns 
mentals
L’Ajuntament participa en el 
programa “Talents en potèn-
cia” del Consell Comarcal des 
de l’any 2018. 
Aquest programa consisteix 
a donar orientació i acompa-
nyament a persones destina-
tàries de la Renda Garantida 
de Ciutadania i a persones 
amb diversitat funcional  i/o 
amb trastorns de salut mental 
per aconseguir-ne la inserció 
laboral.
L’objectiu d’aquest programa 
és afavorir i potenciar la millo-
ra de l’ocupabilitat de les per-
sones participants i, alhora, 
atendre les necessitats de les 
empreses. 
El programa ofereix proces-
sos d’orientació individualit-
zats que permeten a la per-
sona usuària definir el seu 
objectiu laboral i treballar les 
competències necessàries 
per assolir-lo. També s’ofe-
reix formació en competèn-
cies transversals, prospecció 
d’empreses per tal d’acon-

seguir la inserció laboral dels 
participants (mitjançant con-
tractació laboral o pràctiques 
professionals no remunera-
des) i seguiment post inserció 
per garantir la plena integració 
del participant a l’empresa.
Durant l’any 2021, a nivell de 
la comarca, el programa “Ta-
lents en potència” va atendre 
76 persones i va aconseguir 
27 contractacions, en empre-
ses, administració pública o 
centres especials de treball, 
amb contractes de diferent 
durada. 
El mateix any 2021, a Lliçà 
d’Amunt, hi van participar 
7 persones i una d’elles va 
aconseguir trobar feina. 
“Talents en potència” era un 
programa gratuït per als  Ajun-
taments adherits, però ara té 
un cost anual per cada Ajunta-
ment participant i la resta del 
cost del programa l’assumeix 
el Consell Comarcal. El cost 
anual per a Lliçà d’Amunt és 
de 4.668,35€.

L’Espai Creix de Can Godanya, 
depenent de la regidoria d’Ac-
ció social, va tornar a obrir les 
portes el passat 25 d’octubre i 
s’encara al nou curs 2021-2022 
amb il·lusió, ganes i energia.
Alguns infants, adolescents i 
famílies ja coneixien l’espai, 
però altres són nouvinguts. Per 
això, els primers dies van ser 
el moment de les coneixences, 
tot i que també hi va haver es-
tones de deures, jocs i activi-

tats, on petits i grans s’ho van 
passar d’allò més bé.
Aquest és el principi de moltes 
estones compartides que aniran 
venint amb aquesta petita famí-
lia que és l’Espai Creix, en les 
que podran riure, ballar, jugar, 
plorar i aprendre uns dels altres.

Nou curs 2021-22 de l’Espai Creix

Segon punt de recàrrega per a vehicles  
elèctrics al municipi
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La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI va convocar, el passat 
8 de novembre, un membre 
de cada grup polític amb re-
presentació a l’Ajuntament i a 
l’entitat local Amunt dones a 
la 1a Taula de Treball per a la 
Dona. 
Durant la reunió es va explicar 
tot el que porta a terme l’Ajun-
tament en l’àmbit de la dona 
i es va encoratjar a treballar 
tots plegats per  fer noves pro-
postes en relació a la igualtat 
de la dona i la prevenció de la 
violència de gènere al nostre 
municipi, sumant esforços per 
tal d’esdevenir un municipi fe-
minista.
Aquestes taula de treball es 

convocarà cada tres mesos 
i treballarà conjuntament en 
benefici de les dones de Lliçà 
d’Amunt. 
La regidora d’Igualtat, gène-
re i LGTBI, Lourdes Martín, 
dóna les gràcies a totes les 

persones presents a la reunió  
i, especialment, a l’Associació 
Amunt Dones, i agraeix també 
la tasca feta al nostre poble per 
la desapareguda associació 
Dones del Tenes durant més 
de 20 anys.  

Primera reunió de la Taula de treball per a 
a la Dona amb polítics i entitats

Augmenten les consultes del servei
d’assessorament jurídic relacionades 
amb violència masclista durant l’any 2020
La Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall del 
Tenes i l’Associació Dones 
Juristes tenen un acord signat 
per oferir assessorament 
jurídic al PADI (Punt 
d’Assessorament a Dones 
sobre Igualtat d’Oportunitats) 
de la Vall del Tenes des d’una 
perspectiva de gènere.
Aquest servei està ubicat en 
el PADI de Lliçà d’Amunt però 
dona cobertura als municipis 
de Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall, Bigues i Riells i Santa 
Eulàlia de Ronçana.
L’advocada que dona el 
servei d’assessorament 
jurídic és Patrícia Mestre 
i Soler, membre de 
l’Associació de Dones 
Juristes, especialitzada 
en Dret Civil, Matrimonial i 
Familiar i Violència Masclista.
Durant l’any passat, i fent la 
comparativa amb altres anys, 
hi va haver  un augment 
preocupant de consultes 

relacionades amb violència 
masclista,  i un augment 
considerable de les consultes 
i persones ateses al servei, 
principalment donada la 
conflictivitat familiar que 
es va produir durant el 
confinament.
La majoria de dones que van 
fer ús d’aquest servei van ser  
dones d’entre 40 i 50 anys, 
de nacionalitat espanyola, 
estudis secundaris (tot i que 
va augmentar molt el nombre 
de dones amb estudis 

universitaris), amb consultes 
sobre família relacionades 
amb situacions de separació 
i en situació de violència 
masclista. Respecte els 
anteriors anys, hi ha hagut 
un increment de casos de 
violència.
La majoria d’homes atesos 
tenien entre 45 i 60 anys, tots 
de nacionalitat espanyola, 
estudis primaris i consultes 
relacionades amb execució i 
modificació de sentència per 
impagament de pensions.

notícies de l’Ajuntament

Actualització del Protocol 
local per a l’abordatge de 
les violències masclistes a 
Lliçà d’Amunt

L’actualització del  Protocol 
local per a l’abordatge de les 
violències masclistes a Lliçà 
d’Amunt es va presentar, de 
forma pública, el passat 22 de 
novembre, en el marc dels ac-
tes de commemoració del Dia 
Internacional per a l’Elimina-
ció de la Violència envers les 
Dones. 
Des de fa temps, Lliçà 
d’Amunt compta amb un 
Punt d’Assessorament a Do-
nes sobre Igualtat d’Opor-
tunitats (PADI), per atenció 
social, psicològica i jurídica 
a les dones, i un Protocol lo-
cal per a l’abordatge de les 
violències masclistes a Lliçà 
d’Amunt. Des d’aleshores fins 
ara, hi han hagut importants 
canvis en relació a la concep-
tualització, a la normativa, a 
la sensibilització de la proble-
màtica i, fins i tot, s’ha ampliat 
i diversificat la xarxa de recur-
sos d’atenció. 
A través del conveni marc en-
tre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i els Serveis 
Socials municipals, s’han 
anat creant espais de parti-
cipació i coordinació, acords, 
plans i programes específics 
contra la violència masclista, 
que han portat a assolir me-
sures i circuits més eficients 
d’actuació.
A més de la coordinació amb 
agents comarcals, també es 
treballa de forma conjunta 
amb la resta de municipis que 
integren la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes. 
Tots aquests canvis merei-

xien  tornar a protocolaritzar 
el treball coordinat i en xarxa 
que es fa al nostre poble per 
a l’abordatge de les violències 
masclistes. 
Amb aquest objectiu, l’Ajun-
tament va contractar una em-
presa externa per actualitzar 
el Protocol local per a l’abor-
datge de les violències mas-
clistes.
Aquest document servirà de 
base als professionals del 
nostre municipi, especialment 
de les regidories d’Igualtat, 
gènere i LGTBI i d’Acció so-
cial.
L’empresa contractada per a 
la redacció ha treballat coor-
dinadament amb els i les pro-
fessionals dels serveis que 
atenen a dones cisgènere i 
transgènere en situació de 
violència masclista i als seus 
fills i filles al nostre municipi. 
El cost d’aquest treball d’actu-
alització del Protocol local per 
a l’abordatge de les violències 
masclistes a Lliçà d’Amunt ha 
estat de 3.865,22€.



ARBRES PERSONALITZATS
AMB NOMS

JA ESTÀ AQUÍ 
EL PRIMER CENTRE 
SOCIAL DEL POBLE!

info@unitumcooperativa.com C/ Anselm Clavé nº12,
Lliçà d’Amunt, 08186

602 35 37 02 
938 56 21  57

La Cooperativa Social 
UNITUM posa en marxa el 
seu primer projecte on 
ofereixen serveis d’aten-
ció i cura de les persones.

ESCANEJA’M PER VEURE 
LA NOSTRA WEB!

Descubreix 
també el nostre 

espai de 
COWORKING poc 

convencional!
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DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 

LLIÇÀ

Tel.   938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

info@gestionsimmobiliaries.cat

Compra – Venda d’immobles                 Tramitacions d’hipoteques
Lloguers                                       Cèdules d’habitabilitat 
Taxacions        Certi�cats d’e�ciència energètica
Legalitzacions      Assessorament  immobiliari

LLIÇA D´AMUNT

PROPIETARI: TENIM CLIENTS PER COMPRAR O
LLOGAR LA SEVA CASA AL MILLOR PREU 
¡¡CONSULTINS!!

Retolació dels Centres 
Cívics de Ca l’Artigues i 
Palaudàries

La regidora de Cohesió social 
ha posat dos rètols visibles 
amb el nom de l’equipament als 
Centres Cívics de Ca l’Artigues 
i Palaudàries amb l’objectiu de 
fer·los més identificables per a 
la població. 

Recordem que en cadascun 
d’aquests equipaments hi ha 
un Punt d’Informació a la Ciu-
tadana (PIC) i s’hi desenvolupa 
una programació estable d’ac-
tivitats adreçada a gent de to-
tes les edats.  

Estalvi d’energia a les escoles 
amb el projecte 50/50

El projecte d’estalvi energè-
tic a les escoles, 50/50, és 
un dels recursos que formen 
part del catàleg de serveis 
que la Diputació de Barcelo-
na ofereix als municipis.
L’Ajuntament va sol·licitar 
poder implantar aquest pro-
jecte a 5 centres escolars: 
escoles bressol Nova Espur-
na i Palaudàries, i escoles 
Els Picots, Rosa Oriol i Martí 
i Pol. 
Amb aquest projecte, l’Ajun-
tament es compromet a re-
tornar un 50% dels estal-
vis energètics assolits en 
aquests centres escolars. 

Durant el curs 2020-21, dos 
centres escolars han acon-
seguit estalvis considera-
bles:
L’escola Rosa Oriol i Angue-
ra va aconseguir una reduc-
ció del consum d’una mica 
més de 65.000 kWh anuals, 
un estalvi econòmic d’uns 
4.000,00€ i una reducció 
d’emissions de prop de 15 
Tn de CO2. D’acord amb el 
compromís de retorn econò-
mic de l’Ajuntament a l’escola 
del 50% de l’estalvi obtingut, 
l’Ajuntament haurà de retornar 
un total de 2.013,01€ a l’escola 
Rosa Oriol Anguera.
Per la seva banda, l’esco-
la bressol Nova Espurna va 
aconseguir una reducció del 
consum de prop de 20.000 
kWh anuals, un estalvi en la 
despesa de més de 700,00€ 
i una disminució de les emis-
sions d’una mica més de 2Tn 
de CO2. L’Ajuntament hau-
rà de retornar-li un total de 
376,36 €.
Amb aquest projecte, els 
alumnes aprenen de primera 
mà el cost de l’energia amb 
què funciona l’escola i poden 

treballar per reduir-ne el cost 
a través de canvis de com-
portaments, tot implicant-los 
en la cultura de l’estalvi ener-
gètic: apagar els llums que 
no estan en funcionament, 
reducció de la il·luminació 
en zones no tan necessàri-
es, baixar la temperatura a la 
nit, millorar les juntes de les 
finestres, utilitzar temporit-
zadors d’aigua... I, amb l’es-
talvi, l’escola obté recursos 
financers addicionals. Per 
altra banda, l’administració 
local té menors costos ener-
gètics i la comunitat local un 
medi ambient més net. 

L’Ajuntament retorna el 50% de l’estalvi obtingut als centres escolars.



       
GGAASSOOIILL  DDEE  CCAALLEEFFAACCCCIIÓÓNN  

¡¡!!  LLAA  MMIILLLLOORR  QQUUAALLIITTAATT  ¡¡!!  

¡¡!!  EELL  MMIILLLLOORR  PPRREEUU  ¡¡!!  

¡¡!!  EELL  MMIILLLLOORR  SSEERRVVEEII  ¡¡!!  

9933..884400..4455..7700 
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D’entrada, no s’aplica cap increment en concepte d’IPC. I, en 
general, s’actualitzen qüestions normatives. 

La Junta de Govern Local pú-
blica i el Ple extraordinari del 
passat 28 d’octubre van apro-
var la modificació dels preus 
públics i les ordenances de 
cara a l’any vinent. 
Les principals modificacions 
són: 

Modificacions de les Orde-
nances fiscals (Impostos i 
Taxes):

- L’Impost de Béns Immobles 
s’apuja un 1,5%.

- En la Taxa per expedició de 
documents administratius s’ha 
establert un preu mínim de 20€ 
per a la còpia de projectes.

- La Taxa de recollida, trac-
tament i eliminació d’escom-
braries i altres residus sòlids 
urbans  es manté i es treu la li-
mitació del número de terminis 
de fraccionament en 3. També 
es modifica la fórmula de la 
taxa per als establiments co-
mercials que consistirà en una 
quota base, un coeficient re-

lacionat amb la superfície del 
local i un coeficient relacionat 
amb el tipus d’activitat i amb 
els residus que genera. 

- En la Taxa per parades, es-
pectacles i atraccions situa-
des en terrenys d’ús públic i 
indústries de carrer i ambu-
lants, s’afegeixen els  rodatges 
cinematogràfics, amb motiu de 
l’adhesió de l’Ajuntament a la 
xarxa de municipis film-friend-
ly de Catalunya Film Comis-
sion, per oferir localitzacions 
del municipi on desenvolupar 
rodatges. 

- En relació a la Taxa per a la 
prestació del servei d’escola 
bressol, es redueix l’import 
de les taxes per al curs 2022-
23. També s’afegeix la indica-
ció que serà motiu de baixa 
de matrícula la no assistència 
d’un alumne a l’escola en un 
període de tres mesos conse-
cutius sense causa justificada. 

- En la prestació dels serveis 
d’animals de companyia-lli-

cència tinença perillosos, es 
modifiquen els preus d’acord 
amb els preus que cobraran 
els proveïdors per al 2022. 

- S’afegeix una ordenança 
fiscal nova reguladora de la 
taxa per l’aprofitament espe-
cial del domini públic local de 
les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas, aigua 
i hidrocarburs. 

Modificacions de les Orde-
nances no fiscals (preus pú-
blics):

- En l’Ordenança reguladora 
dels preus públics, s’afegeix 
el lloguer de senyals, tanques 
i cons per a la via pública i es 
treu el preu per a la matricu-
lació del curs PFI de servei 
d’hoteleria que ha passat a 
ser un PTT sota la direcció de 
l’Institut Lliçà i el Departament 
d’Educació de la Generalitat. 

- En l’ordenana reguladora 
dels preus públics per la utilit-
zació dels serveis de les ins-

Modificacions de les 
Ordenances per al 2022

tal·lacions esportives munici-
pals, es suprimeix el concepte 
d’Escola Esportiva Municipal 
de Ball infantil i Jove, que ja no 
es presta; es treu la tarifa per 
ús del Pavelló d’Esports per 
les entitats local no federades 
sense llum artificial que passa 
a ser gratuït; s’afegeixen preus 
per a la reposició del sistema 
d’accés d’abonats al Pavelló 
d’Esports i del carnet i la pol-
sera; s’afegeixen dues quotes 
per activitats dirigides en els 
Centres Cívics: quota mensual 
per un dia setmanal i quota 
mensual per un dia setmanal a 
majors de 60 anys; 
s’afegeixen els preus per a l’ús 
d’un nou camp 3x3 de bàs-
quet; i s’indica la documenta-
ció obligatòria a presentar per 
gaudir de certs descomptes. 

Modificació de les Ordenan-
ces reguladores:

- En l’Ordenança municipal de 
policia i bon govern, en relació 

a la via pública, es modifiquen 
les condicions i casos per a 
l’autorització de la col·locació 
a la via pública de taules, cadi-
res i baguls frigorífics i similars 
amb finalitat lucrativa.

- En l’Ús de les instal·lacions 
esportives municipals s’incor-
poren la normativa administra-
tiva del gimnàs i les instal·la-
cions esportives de la pista de 
bàsquet 3x3 i del circuit Can 
Montcau 24H.

- En la Tinença d’animals de 
companyia s’afegeix un apar-
tat que estableix el pagament 
avançat d’una part del cost 
d’obtenció, renovació i modifi-
cació de la llicència.
 
- En la Intervenció administra-
tiva en les activitats, en rela-
ció a la tramitació electrònica, 
s’afegeix un termini al tràmit de 
comunicació prèvia d’especta-
cles o activitats extraordinàries, 
previ a la seva celebració. 

Quatre detencions en l’assalt a una casa per robar 
marihuana 
Efectius de la Policia Local de Lliçà d’Amunt, del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Santa Eulàlia de 
Ronçana van intervenir, la matinada del passat 1 d’octubre, en l’assalt a una casa de Lliçà d’Amunt, amb el resultat 
final de quatre persones detingudes.

Els fets van succeir la matina-
da de l’1 d’octubre, quan una 
persona va trucar a la Policia 
Local alertant que vuit perso-
nes havien accedit a la seva 
propietat de manera violenta 
amb la intenció de robar-los. 
Es va sol·licitar el suport del 
Cos de Mossos d’Esquadra i 

de les policies locals veïnes. 
En arribar al lloc dels fets, es 
va comprovar que els assal-
tants ja no hi eren i que es 
tractava d’una casa on es 
cultivava marihuana i que la 
intenció dels assaltants era 
robar-la.
Amb la descripció dels as-

saltants, les diverses dota-
cions policials van iniciar, 
immediatament, la seva re-
cerca i van trobar dos ho-
mes amagats a les immedi-
acions de la finca, que van 
ser detinguts per un pre-
sumpte delicte de robatori 
amb violència.

Posteriorment, es va dur a 
terme el registre de la casa 
i es va constatar que s’es-
tava realitzant una activitat 
de cultiu de marihuana, amb 
cinc-centes plantes en dife-
rents fases de creixement, i 
una quantitat de producte 
preparat per a la seva distri-

bució per al consum, i es van 
detenir dues persones per un 
presumpte delicte contra la 
salut pública. També es va 
comprovar que existia una 
connexió fraudulenta a la 
xarxa elèctrica, fet corrobo-
rat per la companyia de sub-
ministrament d’electricitat.
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Ple extraordinari del 28 d’octubre
1.- Declaració institucional 
de l’Ajuntament en suport 
i ajuda a la ciutadania de 
l’illa de La Palma per les 
conseqüències de l’erup-
ció volcànica.   
El Ple va acordar enviar un 
missatge de solidaritat a 
tota la ciutadania, col·lec-
tius i institucions de l’illa de 
La Palma en aquests mo-
ments de gran preocupació 
i traslladar tot el suport a 
les persones evacuades de 
les seves llars i, molt espe-
cialment, afecte als qui han 
perdut els seus habitatges, 
els seus cultius o qualsevol 
altre bé sota la lava. Tam-
bé agrair i felicitar el tre-
ball incansable que estan 
desenvolupant els equips 
d’emergència, policies lo-
cals, Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat, la UME 
de l’Exèrcit, organitzacions 
no governamentals, profes-
sionals del sector sanitari, 
mitjans de comunicació i 
tants col·lectius que amb la 
seva tasca sobre el terreny 
contribueixen a reduir les 
conseqüències d’aquest 
fenomen de la naturalesa. I 
traslladar aquests acords a 
tots els ajuntaments afec-
tats, en especial, el del 
Paso, Los Llanos de Ariad-
ne i Tazacorte, al Cabildo de 
l’illa de La Palma, i al Govern 
de les Canàries.

2.- Aprovació inicial de la 
modificació d’ordenances 
reguladores.
El Ple va aprovar inicial-
ment la modificació de les 
ordenances següents: Or-
denança reguladora de la 
Tinença d’animals de com-
panyia, Ordenança de Po-
licia i de Bon Govern, Or-
denança reguladora de la 
intervenció administrativa 
municipal en les activitats 
i Ordenança reguladora de 
l’ús de les instal·lacions es-
portives municipals.

3.- Aprovació provisional 
de la modificació de les 
ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022. 
El Ple va aprovar provisio-
nalment la modificació de 
l’Ordenança General de 
Gestió, Liquidació, Inspec-
ció i Recaptació dels ingres-
sos de dret públic munici-
pals que haurà de regir per 
a l’exercici 2022 i següents, 
així com el seu text refós. 
També va aprovar provisio-
nalment per a l’exercici de 
2022 i següents la modifi-
cació de les Ordenances 
fiscals seguents, així com el 
seu text refós: 
- Ordenança Fiscal núm. 1 
reguladora de l’Impost so-
bre Béns Immobles
- Ordenança Fiscal núm. 2 
reguladora de l’Impost so-
bre vehicles de tracció me-
cànica
- Ordenança Fiscal núm. 3 
reguladora de l’Impost so-
bre construccions, instal·la-
cions i obres
- Ordenança Fiscal núm. 4 
reguladora de l’Impost so-
bre l’Increment de Valor dels 
terrenys de naturalesa urba-
na
- Ordenança Fiscal núm. 6 
reguladora de la Taxa per 
expedició de documents 
administratius
- Ordenança Fiscal número 
8 reguladora de la Taxa per 
llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme
- Ordenança Fiscal número 
11 reguladora de la Taxa per 
recollida, transport i tracta-
ment d’escombraries i altres 
residus municipals
- Ordenança Fiscal número 
13 reguladora de la Taxa per 
retirada de vehicles aban-
donats o estacionats defec-

tuosament o abusivament a la 
via pública
- Ordenança Fiscal número 
17 reguladora de la Taxa pel 
subministrament d’aigua
- Ordenança Fiscal regula-
dora de la Taxa per parades, 
espectacles i atraccions si-
tuats en terrenys d’ús públic 
i indústries del carrer i ambu-
lants, i rodatges cinematogrà-
fics
- Ordenança Fiscal número 
18 reguladora de l’Impost so-
bre Activitats Econòmiques
- Ordenança Fiscal número 
36 reguladora de la Taxa per 
ocupacions del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública
- Ordenança Fiscal regula-
dora de la Taxa per aprofita-
ment especial del domini pú-
blic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de 
subministraments d’interès 
general
- Ordenança Fiscal regulado-
ra de la Taxa per les entrades 
de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mer-
caderies de qualsevol mena
- Ordenança Fiscal regulado-
ra de la Taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol
- Ordenança reguladora de 
la Taxa per la prestació de 
serveis relacionats amb els 

animals de companyia i per 
concessió de llicències per a 
la tinença d’animals poten-
cialment perillosos
També es va aprovar impo-
sar la Taxa per l’aprofitament 
especial del domini públic 
local per instal·lacions de 
transport d’energia elèctrica, 
gas, aigua i hidrocarburs, i 
aprovar l’ordenança fiscal 
reguladora de la mateixa.

4.- Aprovació inicial de la 
modificació del pressu-
post de l’exercici 2021. 
El Ple va aprovar inicialment 
la modificació del pressu-
post de l’exercici 2021 per 
suplement de crèdit i crè-
dit extraordinari, resultant 
la suma dels crèdits a in-
crementar en un total de 
841.100€, a finançar amb el 
romanent de tresoreria. 

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?
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notícies del poble

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 26 de novembre al 2 de de-
sembre 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 3 al 9 de desembre 
M. Vela (Santa Eulàlia): del 10 al 16 de desembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 17 al 23 de desembre
J. Torras (Bigues): del 24 al 30 de desembre
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 31 de desembre al 6 de gener

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)

El triatleta Rafa Espinar, 1r a l’Hispaman

El triatleta lliçanenc Rafa Es-
pinar va guanyar, el passat 25 
de setembre, l’Hispaman triat-
hlon, per segona vegada. 
Espinar va sortir a les 7:10 del 
matí de la platja de Peñíscola 
per fer els 3800m de natació 
i, en aquest moment, ja es va 
posicionar en primer lloc, que 
va mantenir fins  al final de la 
cursa. Després, va fer 180km 
de bici, amb un desnivell de 
3600m, direcció al Parc Natu-
ral del Peñagolosa fins arribar 
al poble de Culla. Seguida-
ment, va ser el torn de la car-
rera de muntanya, de 42km i 
un desnivell positiu de 1600m, 
fins a l’arribada que estava al 
poble de Vistabella del Maes-
trat a uns 1200m d’alçada.
Rafa Espinar va fer un temps 
final de 12h39’38”, la qual 
cosa li permet anar al Campi-
onat del Món que se celebra 

a Noruega, tot i que li falta 
col·laboració econòmica per 
anar-hi.
Aquest 2021 Espinar ha fet 3 

Ironmans amb els següents 
resultats: 2n primers (Pirene 
Extrem i l’Hispaman) i un 5è 
(l’Altriman). 

Nou model de gestió de les consultes 
i visites d’atenció primària no urgents

El Departament de Salut ha 
posat en marxa la web “Pro-
gramació per motius”, on la 
ciutadania pot escollir entre 22 
motius freqüents de consulta 
i és adreçada directament al 
professional assignat a cada 
motiu. 
Es tracta d’una web que treba-
lla per resoldre els motius no 
urgents. L’eina, per exemple, 
permet gestionar si es neces-
sita una nova recepta o la cura 
d’una nafra.
En el cas que la ciutadania tingui 
una necessitat urgent, pot adre-
çar-se al CAP o trucar al 061, 
així com també al 112 si s’està 
en una situació de risc vital. 
La nova web és una via com-
plementària a totes les eines 
que Salut posa a disposició de 
la ciutadania per comunicar-se 
amb el sistema.
Existeixen dues vies d’accés 
a l’eina “Programació per mo-

tius”. Per una banda, es pot 
entrar des de la web a través 
de https://citasalut.gencat.
cat/. Un cop oberta la pàgi-
na, caldrà identificar·se amb 
el CIP. Seguidament l’usuari 
rebrà un codi per SMS al seu 
telèfon, que haurà d’introduir 
en la pestanya que li apareixe-
rà. Fet aquest pas, se li donarà 
accés a la pantalla principal.

L’altra opció és accedir des de 
La Meva Salut. L’apartat Cita 
Prèvia redirigirà automàtica a 
la nova eina.
Aquest desplegament està vin-
culat amb el Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció pri-
mària, que contempla reforços 
de plantilles, noves maneres 
de treballar o incorporar nous 
rols professionals.

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
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ESQUERRA
REPUBLICANA

“La seguridad no es de derechas o de izquierdas. La seguridad es libertad, porque para ser libre tienes que estar seguro”. Carlos Carrizosa, en la presentación de 
la última campaña impulsada por Cs en nuestra comunidad autónoma para los próximos meses.
Entre los puntos más importantes queremos destacar la modificación del Código Penal, para que los delincuentes reincidentes no queden en libertad y los irre-
gulares sean expulsados, perseguir la okupación y agilizar la recuperación de la vivienda por parte de los propietarios, elaborar un plan local contra la okupación, 
reforzar las patrullas Mossos y Policía local, dotar de más medios materiales a la Policía Local y mejorar la formación de los agentes.
Justo estos últimos puntos de la campaña +SEGUROS+LIBRES se podrían perfectamente aplicar en nuestro municipio. Este último verano se sumaron a la se-
guridad de nuestro municipio cuatro agentes y hemos pedido, desde nuestro grupo municipal, que estos agentes se queden en plantilla. Como también pedimos 
con urgencia abordar un plan local contra la oKupación y aumentar los medios de nuestra policía.
¡Felices fiestas y próspero 2022 LliçanenCs!

Sempre hem defensat el comerç de barri, el de proximitat, el del contacte humà, i el de servei afegit. Però no podem nadar contra corrent i hem de donar solucions 
als petits comerços, i les institucions hem d’estar al costat d’aquestes.
El comerç electrònic ha tingut una gran evolució als darrers anys, el 2020 es van incrementar les vendes un 100%, amb productes d’alimentació, tecnologia i roba 
com a més destacats. Les estratègies de les grans marques, a través d’anuncis i notificacions electròniques ha augmentat en un 156%. El petit comerç no pot 
arribar així al client; una solució que proposem, que ja funciona a Gràcia (BCN), és la unió de petits comerços per tal de crear una plataforma conjunta de vendes 
en línia, i així repartir els costos de digitalització i assolir un bon posicionament en el cercador.
Pensem que la proposta amb suport de l’Ajuntament pot ser un valor afegit pels petits comerços; us animem a consumir en el comerç de proximitat i més en 
aquestes festes; us desitgem  molt bones Festes, Bon Nadal i un feliç any 2022.

Nueva subida del IBI
El pasado 28 de octubre, con motivo del Pleno Municipal extraordinario para debatir las ordenanzas municipales de 2022, el equipo de gobierno Socialista volvía a 
subir los impuestos en Lliçà d’Amunt. Desde nuestro grupo municipal, volvemos a pensar que se equivocan y, al igual que el año pasado cuando volvieron a subir 
las basuras, nos hemos vuelto a poner en contra de esta nueva subida de impuestos. Pensamos, que una pandemia como la que estamos padeciendo, esta 
dejando una situación tanto económica como social en nuestro municipio muy delicada (así lo constatan los datos de servicios sociales). Además creemos, que 
el equipo de gobierno debería hacerse 2 preguntas: 1ª ¿la situación económica del ayuntamiento necesita una subida de impuestos en este momento?, 2ª ¿es el 
mejor momento para nuestros/as vecinos/as afrontar una nueva subida de impuestos?. La respuesta a estas 2 preguntas es clara: NO. Ni el ayuntamiento necesita 
esta subida, ni los/as ciudadanos/as están en el momento de afrontarla. 
Lamentablemente, la subida se aprobó con los votos a favor de la mayoría absoluta del Partido Socialista.

Aquests dies s’estan negociant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no sabem com acabaran les negociacions ni la seva tramitació però sabem que 
el govern republicà ha presentat uns pressupostos molt més socials del que estem acostumats. En resum podríem dir que son un gir a l’esquerra per transformar 
el país en clau social, democràtica, feminista i verda amb +1.456 M€ pel Departament de Salut, +1.009 M€ pel Departament d’Educació, +248 M€ en Polítiques 
d’educació i 30,5 M€ per duplicar els recursos per a la prevenció, atenció i reparació de les violències masclistes.
A nivell municipal en el moment de tancar l’editorial, no tenim els pressupostos, però segurament seran continuistes (14 anys i sumant), i intuïm que s’enfocaran a 
guardar ara per gastar-ho en festes, viatges i un parell de grans actuacions que vesteixin les properes eleccions municipals del 2023, quan començaran a sortir 
diners de tot arreu per afrontar una nova campanya electoral. I si no, al temps.
I per acabar, volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç 2022. Desitgem que passeu unes bones festes i què els que ja no hi son, siguin als vostres records.

El passat mes de de novembre PSC Lliçà d’Amunt vam inaugurar la nova seu social situada als Carrer Major número 1. Un local obert a totes les persones que 
vulguin apropar-se a xerrar, intercanviar opinions, debatre i fer suggeriments que ens permetin millorar el nostre poble i el nostre país. 
D’altra banda, Salvador Illa ha estat escollit com a nou Primer Secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya i serà ratificat aquest mes de desembre al Congrés 
Nacional del PSC. En Salvador és conegut per tots i totes per haver estat Ministre de Sanitat en la pitjor època de la COVID-19, guanyador de les Eleccions Au-
tonòmiques del passat mes de febrer, però també per ser ex-Alcalde de la Roca del Vallès. Una persona intel·ligent, sensata i de diàleg, a qui volem felicitar per la 
feina feta i desitjar-li molts encerts en aquesta la nova etapa de liderar el partit a Catalunya.
Aprofitem per felicitar-vos el Nadal i desitjar-vos que el gaudiu amb la vostra gent estimada. Tanquem un any semi-virtual per arrancar, de nou, amb un any presen-
cial ple d’activitats per a què puguem compartit tots junts. 
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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.

Retalls II, el nou llibre de 
l’Abans

Fa un parell d’anys, el grup 
l’Abans va iniciar aquest 
projecte de memòria històrica 
de Lliçà en el que es recullen 
històries i fets que diversa 
gent del poble s’ofereix a 
relatar.
És un projecte participatiu 
i col·laboratiu amb el que 
pretenem donar a conèixer i 
preservar la nostra història, 
tan passada com més actual.
La presentació del nou llibre 
Retalls es farà el dia 10 de 
desembre a les 8 del vespre 
a la sala de l’Aliança. Aquest 
volum en parla de gent, llocs 
i costums de Lliçà que val la 
pena conèixer. Us hi esperem.
Els llibres els podreu comprar 
a algunes botigues del poble 
com La Botiga o el Sindicat. 

D’altra banda ens agradaria 
que poguessis formar part 
dels Amics de l’Abans, per 
poder rebre informació de les 
activitats i publicacions que 
anem fent al llarg de l’any. Si 
hi estàs interessat posat en 
contacte amb nosaltres: 
labansgrup@gmail.com    
telèfon 636127682

Grup l’Abans de Lliçà 
d’amunt

19 de desembre: 1a  edició de “La 
senders lliçanenca”, caminada popular 
per Lliçà d’Amunt  
La Senders Lliçanenca, és 
una caminada, no competiti-
va, circular, oberta a tothom,  
respectuosa amb la natura i 
amb l’objectiu de promocionar 
i donar a conèixer els senders 
lliçanencs degudament senya-
litzats al poble, i altres camins 
i corriols de gran interès que 
tenim a Lliçà d’Amunt.
El lloc de sortida i arribada serà 
des del Pati dels Galliners Vells  
(c/. Barcelona, 25 de Lliçà 
d’Amunt). 
Constarà de dos recorreguts, i 
la participació caldrà que con-
firmi en el moment d’inscriu-
re’s, quin dels dos es realitzarà. 
Un de Llarg de 15’45 km i 375 
m. de desnivell positiu i dificul-
tat moderada, i un de Curt de 
6,85 km i 60 m. de desnivell 
positiu i dificultat fácil. L’itine-
rari llarg cercarà Palaudàries i 
l’itinerari curt es centrarà en el 
sector del rieral i en concret a 
la zona de Sta. Justa.
Els horaris de les sortides 
seràn esglaonats, el Llarg, de 8 

a 9 h. matí, i el Curt, de 9 a 10h. 
mati. Les acreditacions seràn a 
partir de les 7:45h, i caldrà pre-
sentar un document que acre-
diti la persona participant i el 
comprovant de pagament. Les 
persones federades, caldrà 
que presentin la tarja federati-
va vigent.
La inscripció només serà an-
ticipada i per internet, amb 
termini fins el dijous, dia 16 de 
desembre de 2021. La inscrip-
ció  inclourà un dorsal de par-
ticipació, els avituallaments, 
l’esmorzar, una assegurança 
d’accidents temporal del dia 
de la caminada per la partici-
pació no federada, un obsequi 
de la Caminada i entrar en el 
sorteig d’uns regals oferts per 
establiments col.laboradors.
Els preus d’inscripció seràn els 
següents:
Participació: menors d’edat 
(-18 anys); associada a la UEC  
i Federada FEEC = 12 Euros. 
La resta de participació adulta i 
no federada = 15 Euros.

Tota la informació d’inscrip-
cions, recorreguts,  i normativa 
de la Caminada la trobareu al 
web de l’entitat:  www.uecvall-
tenes.com .
IMPORTANT: Cada participant 
ha de dur de casa un GOT de 
plàstic, pels avituallaments. 
En cas de no dur-ne,  l’orga-
nització en pot facilitar un per 
1 euro.  Atesa la situació es-
pecial de COVID-19, tota la 
participació es compromet a 
respectar-la, cumplir  amb els 
protocols vigents i seguir les 
indicacions dels responsables 
de la Caminada.
L’avituallament de l’esmorzar 
del recorregut Curt, es farà a 
l’entorn de St. Justa.
L’avituallament de l’esmorzar 
del recorregut Llarg, es farà a 
les proximitats del conjunt que 
formen la casa Palaudàries i 
l’església de Sant Esteve.
US HI ESPEREM!!!

UEC Vall del Tenes

Enquesta de violència masclista
El Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya ha 
iniciat els treballs de l’Enquesta 
de violència masclista de 
Catalunya (EVMC), edició 2021.
Aquest estudi es fa través 
d’una enquesta telefònica a 
una mostra representativa de 
la població, d’aproximadament 
10.000 dones de 16 i més 
anys residents a Catalunya. 
L’EVMC consisteix, en relació 

amb la mostra de dones, en 
una entrevista sobre les seves 
experiències personals com a 
víctimes de la violència masclista 
i sobre les seves percepcions en 
aquest àmbit.
A més, es fa una enquesta, 
també telefònica, a una mostra 
representativa de la població, 
d’aproximadament 1.600 homes 
de 16 i més anys residents a 
Catalunya, per conèixer les 

seves percepcions i valors en 
aquest àmbit.
Està previst fer l’enquesta 
entre els mesos de novembre i 
desembre i una part d’aquestes 
entrevistes telefòniques es 
podrien fer a ciutadanes i 
ciutadans de Lliçà d’Amunt.
És una enquesta oficial i les 
dades es mantindran en la més 
absoluta reserva.
Per a més informació: 012.



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
930 01 49 88
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

DESEMBRE

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de no-
vembre. Inclou activitats per al desembre, però que, en funció 
de l’evolució de la crisi sanitària de la Covid-19, podrien veure’s 
alterades. Per això, podeu seguir l’actualitat immediata a través 
del web i les xarxes socials municipals.

Dijous 2 i 9
LAB PORTÀTIL: TALL DE VINIL 
Biblioteca Ca l’Oliveres de 18:00 h a 19:30 h
“Crea el teu adhesiu personalitzat”. Crearem un adhesiu amb 
vinil, en forma de bola de Nadal personalitzada amb el nom 
i/o algun motiu decoratiu. Ens endinsarem en la fabricació 
digital d’una manera pràctica i divertida. Aprendrem a 
treballar el disseny vectorial i el tall de vinil. Adreçat a adults. 
Places limitades. Inscripció prèvia.  

Divendres 3
DECOREM EL GALLINER
Espai Jove el Galliner de 17:00 h a 20:00 h
Ja arriba el Nadal, i el Galliner ho nota... t’apuntes a decorar-
lo? Farem diferents manualitats nadalenques perquè quedi 
ben guarnit! 

Divendres 10
CUINA JOVE
Espai Jove el Galliner de 17:00 h a 20:00 h
Prepara el teu davantal i treu el “chef” que portes dins! No 
et perdis el taller de “Christmas Cookies”, galetes delicioses 
per a aquest Nadal!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937.

Dissabte 11
NIU PARAULES: “BONA NIT I TAPA’T”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11:00 h
Avui és l’aniversari de l’Amanda. Ja ha arribat la nit i tan les 
seves joguines com ella es prepararan per anar a dormir. 
Tot és a punt perquè una nit màgica porti regals d’aquells 
que ni es compren ni s’emboliquen… d’aquells que mai 
s’obliden. A càrrec de Marta Arnaus. Adreçat a famílies amb 
infants fins als 3 anys. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web municipal 
(www.llam.cat/nadal).

Dimarts 14 
INSTANTS MUSICALS NADALENCS 
Biblioteca Ca l’Oliveres de 17:30 h a 18:00 h
A càrrec de Júlia Bazán, Helena González i Aina Vilageliu a les 
veus, i Sergio Carrascosa a la guitarra. Amb la col·laboració 
de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Obert a tothom. 
Inscripció prèvia. Aforament limitat.

CLUB DE LECTURA: TROBADA AMB MARINA 
MARTORI 
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18:00 h
Tertúlia literària amb l’escriptora Vallesana Marina Martori 
sobre la seva novel·la Una casa lluny del mar. A càrrec de 
Lola Tresserras. 
Obert a tothom.
Inscripció prèvia. 

Dimecres 15
TALLER FAMILIAR: “PLEGA I DESPLEGA EL 
NADAL”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17:30 h
Taller de descoberta i idees per un Nadal més sostenible i 
creatiu: Targetes desplegables originals i úniques. Un taller 
offline per gaudir del treball manual ben fet i redescobrir el 

plaer d’enviar i rebre postals, una bona manera de desitjar 
un bon Nadal o l’any nou. A càrrec de Dolça Llibreta. Adreçat 
a infants a partir de 8 anys acompanyats d’un adult. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web municipal 
(www.llam.cat/nadal). Aforament limitat.

TARDES CREATIVES 
Espai Jove el Galliner de 17:00h a 20:00 h
Descobreix com fer un ninot de neu d’allò més simpàtic 
amb un mitjó. 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937.

Divendres 17
“FES-T’HO TU MATEIX”: TALLER DE 
MANUALITATS DE NADAL
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 18:00 h
“Farem un angelet de Nadal”. A càrrec de Montse Ramírez. 
Adreçat a adults. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web municipal 
(www.llam.cat/nadal). Aforament limitat.

Dissabte 18
CONTES AL VOL: “NADAL, NADAL... UN PAS 
DE PARDAL”
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 11 h
Dues cases. Dues llars ben diferents. Però totes dues amb 
una cosa en comú... Un pessebre enfarinat, amb les seves 
figuretes, i uns infants que saben bé què és allò veritablement 
important. A càrrec de Judith Navarro. Adreçat a famílies 
amb infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web municipal 
(www.llam.cat/nadal). Aforament limitat. 

Dilluns 20
TARDES DE CINEMA
Espai Jove el Galliner de 17:00 h a 20:00 h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de cinema 
“Christmas Film” del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i 
nosaltres posem les crispetes! 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant un 
WhatsApp al 673930937.

Dimarts 21
TALLER CREATIU DE NADAL
Biblioteca Ca l’Oliveres a les 17:30 h
“Farem una decoració per l’arbre de Nadal”. A càrrec de la 
Carme Romero i la Laura Bartuilli. Adreçat a infants a partir 
de 4 anys.
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web municipal 
(www.llam.cat/nadal). Aforament limitat.

Dimarts 28
ANEM A L’ÒPERA: EL TRENCANOUS
Gran Teatre del Liceu
A càrrec del Ballet del Théâtre du Capitole de Toulouse.
Informació: www.ateneucb.cat
Organitza: Ateneu Cingles de Bertí

genda’t


