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Patis oberts al centre urbà 
per gaudir d’espais de 

pràctica esportiva de lleure  

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà 
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.



2 - 

Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

El segon mes de l’any 
és curt de talla,
però té un al·licient
per la quitxalla,
i és que quan se li canten
les absoltes
arriba, qui sap d’on,
en Carnestoltes.
Llavors, tant si fa bo
com si fa fresca,
tothom sol preparar-se
per fer gresca.
Amb roba vella o nova,
com qui endreça,
es prepara amb desfici
la disfressa
per fer cap a la magna
desfilada
on la gent cal que vagi
ben mudada.
Es canta, es balla, es riu
i es fa tabola;
la gent per carnaval
no està mai sola.
El segon mes de l’any
és curt de talla,
però diverteix molt
a la quitxalla.

opinió
Amb aquesta poesia de 
Miquel Martí i Pol, el gran 
poeta català de Roda de 
Ter ens recorda que pel fe-
brer torna a Lliçà d’Amunt 
el Carnaval, amb el Car-
nestoltes al capdavant 
d’una rua multitudinària 
i amb moltes ganes de 
gresca, amb gran varietat 
de disfresses de mil colors 
i molta i bona música per 
no deixar de ballar en cap 
moment. 

En els propers mesos s’ini-
ciaran les obres del nou 
Institut-Escola a Palaudà-
ries, conegut pel 3/16, que 
es comença a construir al 
costat de la que ha estat 
fins el curs passat l’Escola 
Miquel Martí i Pol. Una in-
versió de més de 1.500.000 
euros per enfortir el nostre 
teixit educatiu.

I com ja comença a ser una 

tradició, també, aquest 
mes de febrer, fem la sorti-
da jove a la neu, a les pis-
tes d’esquí de la Masella, 
on més de 150 joves del 
poble gaudeixen d’aquest 
esport d’hivern des de ja 
fa uns quants anys. No 
us quedeu sense plaça, 
apunteu-vos!

Entre els mesos de febrer 
i març iniciarem, a Can 
Xicota, una prova pilot de 
recollida del verd i què en 
els carrers de tot el poble 
començaran a tenir els 
nous contenidors d’es-
combraries en substitució 
dels ja obsolets i amortit-
zats que hem tingut durant 
molts anys. Uns nous con-
tenidors que ens perme-
tran, per la seva polivalèn-
cia, iniciar noves polítiques 
de gestió de residus que 
millorin la qualitat de la re-
collida selectiva. Un mes 

on també podrem veure 
com s’acaba les obres del 
pont de vianants sobre el 
riu Tenes que ens duu al 
Pinar de la Riera i la restau-
ració de l’històric safareig.  

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
PER TU, PER MI, PER TOTES... 8 DE MARÇ - DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Un any més, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es prepara per 
celebrar el 8 de Març, Dia internacional de les dones, amb 
activitats per commemorar aquesta data on podran participar 
dones, homes, nenes i nens de totes les edats. Els tallers i 
xerrades, en col·laboració amb les entitats locals, tindran lloc 
a diferents espais del municipi. D’aquesta manera, el nostre 
Ajuntament continua i consolida el seu treball per un municipi 
feminista, on tothom tingui veu. 
Estigueu ben atentes i atents a la programació. Us esperem!
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa, i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel” Maria Mercè Marçal i Serra

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 · Telèfon: 938 415 225 · Fax: 938 414 175 
· Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat · Web: www.llicamunt.cat · Facebook: www.facebook.com/llicamunt · Twitter: www.twitter.com/llicamunt · Instagram: www.instagram.com/llica-
munt · Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: Editorial MIC · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2

Dipòsit Legal: B-48615-2007
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de l’Ajuntamentnotícies

Les regidories de Joventut, 
Esports i Educació han tre-
ballat conjuntament per tro-
bar solucions a la falta d’es-
pais d’oci esportiu al centre 
urbà. Tots els barris disposen 
d’una zona esportiva oberta 
on poder practicar esport a 
l’aire lliure i l’Ajuntament ha 
decidit tirar endavant una 
iniciativa per poder disposar 
d’espais similars al centre 
urbà. Es tracta del projecte 
“Patis oberts”, que permet 
gaudir de zones d’equipa-
ments escolars i esportius en 
horari no lectiu.
D’aquesta manera, les instal-
lacions esportives exteriors 
de l’INS Lliçà estaran ober-
tes de dimecres a divendres 
a la tarda; la pista de futbol 
de gespa artificial “La bom-
bonera” durant les tardes de 
dissabte i diumenge; i de for-
ma ininterrompuda durant el 
cap de setmana la pista ex-
terior del Pavelló d’Esports.
Amb aquesta iniciativa, el jo-
vent i els infants podran gau-
dir d’espais oberts a la pràc-
tica esportiva de lleure.
Per poder donar cobertura a 
aquest projecte, l’Ajuntament 
ha dut a terme una sèrie de 
moviments de personal mu-
nicipal, que han de garantir 
el bon funcionament i el res-
pecte per les instal·lacions.

S’obriran zones d’equipaments escolars i esportius en horari no 
lectiu per poder practicar esport a l’aire lliure. 

Lliçà d’Amunt  té 
15.801 habitants
Aquesta és la xifra oficial de població a 
1 de gener de 2022 enviada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, que suposa 128 
habitants més que la xifra de l’any anterior. 

El projecte “Patis oberts” 
permetrà gaudir d’espais per 
a la pràctica esportiva de 
lleure al centre urbà

Contractació de tres  
persones migrades
L’Ajuntament va contractar, el 
passat mes de desembre, tres 
persones a través de la línia 
ACOL 2022 del Programa Tre-
ball i Formació. Aquest progra-
ma està destinat a persones 
migrades en situació adminis-
trativa irregular que complexin 
els requisits per obtenir una 
autorització de residència tem-
poral per circumstàncies ex-
cepcionals d’arrelament social 
i puguin obtenir un any de con-
tractació, contribuint d’aquesta 
manera a la seva inserció soci-
olaboral. 
Cal destacar que les persones 
migrades en situació adminis-
trativa irregular conformen un 
dels col·lectius més vulnerables 
i amb més risc d’exclusió social, 
atès que l’absència de permís 
de treball, sovint, els impedeix 

radicalment l’accés al mateix.
Després d’un procés que ha 
durat aproximadament un any, 
els tres participants han obtin-
gut l’autorització de residència 
temporal per circumstàncies 
excepcionals d’arrelament so-
cial i un any de contractació a 
jornada completa. Així doncs, 
des del passat 22 de desembre, 
dues persones s’han incorporat 
a treballar com a operàries de 
gestió de residus i una com a 
operària de neteja.  
El Programa Treball i Formació 
està impulsat i subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i finançat pels programes 
acordats a la LXXXI Conferèn-
cia Sectorial d’Ocupació i Afers 
Laborals del Ministeri de Tre-
ball i Economia Social de l’any 
2022.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal 
podeu ampliar les informacions i oonsultar les activitats 
d’agenda. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del 
butlletí i la informació sobre la reserva de publicitat.
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El transport públic manté la bonificació 
del 50% per a la T-usual i la T-jove
Arran del Real Decret-llei 
20/2022, de 27 de desembre, 
que garanteix la bonificació 
establerta per l’administració 
de l’Estat d’un 30% de des-
compte a determinats títols 
de transport (T-usual, T-jove), 
condicionat al descompte 
addicional del 20% que les 
administracions consorcia-
des a l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) van acor-
dar el dilluns 19 de desembre 
en Consell d’Administració, 
les tarifes del transport pú-
blic es mantindran amb els 
mateixos descomptes per al 
primer semestre de 2023, ex-
cepte per al títol T-casual que 
no tindrà bonificació. 

Les bonificacions es man-
tenen per als títols de més 
recurrència

S’estableixen descomptes 
per a l’exercici 2023.  Aquests 
descomptes es podran revi-
sar de cara al segon semes-

tre de 2023, en tant que les 
ajudes de l’Estat no estan 
garantides per a tot l’any. 
Cal recordar que el preu dels 
títols de transport es manté 
congelat des de 2020, i és 
sobre aquest preu que s’han 
aplicat temporalment reduc-
cions de tarifa. Així, el títol 
T-casual es manté amb el 
mateix preu que es va aplicar 
des de 2020, però ara sense 
el descompte aplicat en el 
període de setembre a de-
sembre de 2022.
D’aquesta manera les tarifes 
que regiran durant 2023 són 
les dels requadres adjunts.

Tarifes de Rodalies de Cata-
lunya

La prolongació de la gratuïtat 
de l’abonament recurrent de 
Rodalies de Catalunya també 
queda ratificada segons les 
noves condicions d’ús per al 
2023 establertes per part de 
l’administració de l’Estat.

Caducitat dels títols de 
transport de 2022

L’oferta de títols continuarà 
sent la mateixa que durant el 
2022, raó per la qual els títols 
integrats adquirits el 2022 tin-
dran validesa fins el 31 de de-
sembre de 2023, a excepció 
de la T-casual.
D’aquesta manera, només els 
títols T-casual adquirits al 2022 
mantenen la caducitat del 15 
de gener de 2023 anunciada. 
La resta de títols adquirits al 
2022 es podran validar fins al 
31 de desembre de 2023. En 
el cas de la T-verda i la T-16 
mantindran la data de caduci-
tat pròpia de cada títol.

Bescanvis de títols

Atès que els títols adquirits el 
2022 es poden utilitzar nor-
malment durant el primer se-
mestre de 2023 no se n’efec-
tuaran bescanvis.
En el cas del títol T-casual es 

podran bescanviar els títols no 
estrenats per títols del mateix 
tipus, abonant si s’escau la 
diferència de preu que corres-
pongui. Aquests bescanvis es 
podran fer fins el 31 de març 
de 2023.

Extensió de la validesa de la 
targeta T-jove

El Consell d’Administració de 

l’ATM va aprovar ampliar cinc 
anys la validesa de la targeta 
T-jove, per tant, fins a la data 
que es compleixen 30 anys 
(actualment és per a menors 
de 25 anys). Aquesta mesura 
s’activarà quan s’hagin resolt 
les qüestions tècniques, ope-
ratives i administratives cor-
responents. Se n’anunciarà 
oportunament la data d’entra-
da en vigor.

Sortim a escena: 
“La Jaula de las Locas”
Un dels musicals més aclamats de la història. 

LA JAULA
DE LAS
LOCAS

Venda d'entrades
Del 30 de gener al 15 de febrer:
- Casal de la Gent Gran (centre) 
- Centre Cívic de Palaudàries 
- Centre Cívic de Ca l’Artigues
- Web www.llicamunt.cat
 
Més informació 
       llam.entrades@llicamunt.cat 
             938 415 225

DIVENDRES 
3 DE MARÇ DE 2023

TEATRE TÍVOLI
Preu: 50 € persona

Entrades a Platea
Inclou entrada + transport

Sortida a les 19:00 h
des de davant de l'Institut Lliçà 

SORTIM 
a escena

Àngel Llàcer i Ivan Lavanda

La primera sortida del cicle 
“Sortim a escena” d’aquest 
any ens portarà, el divendres 
3 de març, a veure l’espectacle 
“La Jaula de las Locas” al Tea-
tre Tívoli. 
L’espectacle es presenta 
d’aquesta manera: “La vida 
comença avui! L’afable vida 
de parella d’Albin i Georges, 
propietaris del club nocturn La 
Cage aux Folles de Saint Tro-
pez, es veu totalment alterada 
per una notícia inesperada. 
Jean Michel, el fill de Georges, 
es casarà amb la filla d’un di-
putat ultraconservador, acèr-
rim defensor dels valors més 
tradicionals a la vida familiar. 

La trobada explosiva entre 
dues famílies tan diferents pro-
voca una divertidíssima comè-
dia plena d’amor i de situaci-
ons delirants.”
“La Jaula de las Locas” és 
una gran comèdia musical de 
Broadway protagonitzada per 
Àngel Llàcer i Ivan Labanda. 
Manu Guix és el director mu-
sical d’aquest gran clàssic que 
ens parla sobre la llibertat. L’es-
pectacle va guanyar un Premi 
Teatre Barcelona (2018-19) en 
la categoria de Millor actor de 
musical per Àngel Llàcer.
La festa t’espera en el Tívoli, 
amb més de 50 artistes entre 
músics, actors i ballarins.

Una atrevida posada en esce-
na, sorprenents coreografies, 
exuberant disseny de vestuari i 
una temàtica universal, el con-
verteixen en un dels musicals 
més aclamats de la història. 
La venda d’entrades tindrà lloc 
fins al 15 de febrer a través 
del web www.llicamunt.cat, 
del Casal de la Gent Gran del 
centre i dels Centres Cívics de 
Ca l’Artigues i de Palaudàries. 
Aforament limitat.
El preu és de 50€ per persona 
(inclou entrada a platea i auto-
car d’anada i tornada).
Se sortirà a les 19 h des de da-
vant de l’Institut Lliçà (l’espec-
tacle comença a les 20.30  h).
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“Les mil i una nits” per al Carnaval d’enguany
Tot a punt per celebrar la festa de Carnaval el dissabte 18 de febrer amb rua i concurs de disfresses. 

La regidoria de Cultura ha 
preparat la festa de Carnaval, 
que enguany se celebrarà el 
dissabte 18 de febrer. La te-
màtica aquest any girarà en-
torn a “Les mil i una nits”.

La festa començarà a les 17  
h amb la rua, que anirà des 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
fins al Pavelló d’Esports, on 
hi haurà un espectacle i es 
farà el lliurament de premis 

del concurs de disfresses. 
Abans de l’inici de la rua, el 
Rei Carnestoltes adreçarà un 
pregó a tots els assistents 
des del balcó de la bibliote-
ca. 
El concurs de disfresses tin-
drà sis categories: 
- Categoria 1 de disfressa in-
dividual o parella infantil (de 0 
a 10 anys). 
- Categoria 2 de disfressa 
individual o parella (a partir 
d’11 anys). 
- Categoria 3 de grup: de 3 
a 10 persones, amb vehicle o 
sense. 
- Categoria 4 de comparsa: 
a partir d’ 11 persones, amb 
vehicle o sense. 
- Categoria 5 d’entitat local: 
cal estar donada d’alta al 
Registre d’Entitats de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt i 
només s’admetrà una ins-
cripció per entitat.
- Categoria 6 de carrossa: im-
plica portar un vehicle tipus 
camió/plataforma/remolc 
gran decorat que permeti el 
transport de persones. 
Per participar en el concurs 
i optar als premis s’haurà 
de formalitzar la inscripció 
abans del dia 15 de febrer 
mitjançant un formulari que 

hi ha al web municipal www.
llicamunt.cat. En el moment 
de rebre la sol·licitud, s’assig-
narà un número de participa-
ció. Aquest número s’haurà 
de recollir a la taula d’inscrip-
cions el mateix dia de la fes-
ta, entre les 16 h i les 16.45 h.  
Els premis del concurs són 
els següents: 
- Premi a la millor disfressa 
individual o de parella infantil: 
150€ 
- Premi a la millor disfressa 
individual o de parella: 150€ 
- Premi a la millor disfressa 
de grup: 200€ 
- Premi a la millor entitat lo-
cal: 250€ 
- Premi a la millor comparsa: 
250€ 
- Premi a la millor carrossa: 
500€  
Prèviament, del dilluns 13 al 
divendres 17 de febrer, el Rei 
Carnestoltes convida els es-
colars del municipi i tots els 
lliçanencs i lliçanenques que 
s’hi vulguin afegir a seguir els 
seus manaments, un per dia, 
com a preludi a la Festa de 
Carnaval: 
- Dilluns 13 de febrer: Si a 
l’escola vols anar, alguna 
cosa al cap t’has de posar, 
pot ser un barret divertit o un 

pentinat ben atrevit.
- Dimarts 14 de febrer: Amb 
la cara pintada has de venir i 
amb pijama per gaudir. 
- Dimecres 15 de febrer: Amb 
les sabates diferents vindràs i 
molt bé t’ho passaràs.
- Dijous 16 de febrer: Per fer-
ho més divertit amb la roba 
del revés hauràs de venir.
- Divendres 17 de febrer: Ca-
dascú amb la seva disfressa 
per gaudir molt de la festa!
L’etiqueta #carnavalalliça 
acompanyarà totes les pu-
blicacions de la Festa de 
Carnaval a les xarxes socials 
municipals. Animem a tots 
els participants a fer-la servir 
també en les seves publicaci-
ons de la festa. 
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Pressupost municipal per l’any 2023
El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2023 és un pressupost anivellat, sense dèficit inicial, amb 20.500.051,88€ 
d’ingressos i el mateix número de despeses. Segons l’equip de govern, es tracta d’un presssupost continuista, 
que manté els projectes en marxa i els que cobreixen les necessitats de la gent. 

El Ple va aprovar  inicialment 
el Pressupost municipal ge-
neral consolidat per a l’exerci-
ci 2023 amb superàvit inicial, 
essent l’import de les despe-
ses de 20.529.953’34 euros, 
dels quals 20.500.051’88 eu-
ros corresponen a l’entitat i 
29.901’46 euros a l’Empresa 
municipal; i l’import dels in-
gressos de 20.566.531’88 eu-
ros, dels quals 20.500.051’88 
euros corresponen a l’entitat  
i 66.480 euros a l’Empresa 
municipal. També va apro-
var la relació de llocs de tre-
ball i la plantilla de personal, 
així com les Bases d’execu-
ció del Pressupost general. 
L’aprovació va tenir els vots 
a favor de l’equip de govern 
i els vots en contra de l’opo-
sició.
El portaveu del PSC, Fran 
Sánchez, va explicar que ha-
via estat un pressupost difícil 
d’elaborar, ja que la inflació 
i la crisi energètica afecten 
la hisenda municipal i dei-
xen poc marge a la política. 
En aquest sentit, va dir que 
augmentaven les partides 
de consum elèctric i benzina 
i, en general, es mantenien 
les partides de protecció 
social de la gent, tot i que, 
en alguns casos, augmen-
taven per donar-hi resposta. 
Sánchez també va explicar 
que l’augment del sou dels 
treballadors proposat per 
l’Estat i la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament tam-
bé afectaven les finances, ja 
que aquest augment que es 
proposa no ve acompanyat 
d’ajuts d’aquesta administra-
ció. Segons el portaveu del 
PSC, es tracta d’un pressu-
post continuista, que manté 
els projectes en marxa i els 
que cobreixen les necessi-
tats de la gent.

EN RELACIÓ ALS INGRES-
SOS:

Impostos directes (Capítol 
I)
Es preveu un decrement de 
l’1,9%. El decrement es deu 
a l’ajustar les previsions als 
padrons de l’exercici 2022, 
donat que no s’ha produït 
cap increment d’impostos en 
les ordenances. El padró es 
redueix atès les bonificacions 
que s’atorguen per aquells 
ciutadans que inverteixen en 
producció d’energia solar.
Pel que fa a l’impost de plus-
vàlues es manté l’import que 
es preveu de l’exercici 2022 
sense tenir en compte les 
devolucions d’ingressos de 
liquidacions recaptades en 
exercicis anteriors i que s’ha 
determinat que s’havien de 
retornar, que han fet que el 
resultat a l’exercici 2022 es 
vegi reduït, fet que, en prin-
cipi ja no s’ha de produir a 
2023, pel que es considera 
que la previsió és prudent.

Impostos indirectes (Capí-
tol II)
L’impost de construccions 
augmenta donat que es pre-
veu la consolidació del po-
lígon de Can Montcau així 
com la construcció de la 
nova nau de Zedis. A això 
s’ha d’afegir l’augment en el 
numero de llicències d’obres 
majors que es va produint en 
els darrers anys.

Preus públics, taxes, quo-
tes urbanístiques i contri-
bucions especials (Capítol 
III)
Es contempla un augment del 
7,7% provocat per la tornada 
a la normalitat de les activi-
tats i els ingressos una vega-
da s’han superat els efectes 

Resum general i consolidat 

Comparativa per capítols 
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Pressupost municipal per l’any 2023
El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2023 és un pressupost amb superàvit inicial, 
amb 66.480 € d’ingressos i 29.901,46 € de despeses. 

de la pandèmia en l’activitat 
social i cultural. Aquest aug-
ment ja s’ha produït durant 
l’execució del pressupost 
2022 i es recull en la previsió 
inicial per a 2023.

Subvencions i transferènci-
es corrents (Capítol IV)
Es preveu un augment del 
6,5%. Aquesta xifra es dona 
principalment per l’augment 
en la participació de tributs 
de l’Estat (un 8%) atès l’in-
crement dels ingressos que 
recapta l’estat i d’acord amb 
la previsió de l’avantprojec-
te de la llei de pressupostos 
de l’estat. I, es preveu un 
important increment de sub-
vencions per part de la Dipu-
tació per tal de finançar els 
importants increments del 
cost dels serveis (personal i 
consums energètics) segons 
informacions que s’han co-
municat.

Ingressos patrimonials 
(Capítol V)
Els ingressos patrimonials es 
mantenen.

Alienació d’inversions reals 
(Capítol VI)

No es preveu cap venda de 
patrimoni.

Subvencions i transferènci-
es de capital (Capítol VII)
Disminueix un 55,8% donat 
que l’any 2022 va ser un any 
excepcional quan a inversi-
ons i subvencions de capital.

Actius financers (Capítol 
VIII)
No es preveu.

Passius financers (Capítol 
IX)
S’ha previst demanar un prés-
tec per import d’1.252.948,28 
euros per finançar les inver-
sions i transferències de ca-
pital no subvencionades del 
pressupost municipal. L’any 
2023 continua la suspensió 
de les regles fiscals que limi-
taven l’endeutament i l’aug-
ment de la despesa.

EN RELACIÓ A LES DES-
PESES: 

Despeses de personal 
(Capítol I) 
Es produeix un augment del 
2,3% respecte als crèdits de-
finitius del pressupost 2022. 

La previsió de retribucions 
preveuen un augment del 
3’5%, atenen a l’avantpro-
jecte de pressupostos de 
l’Estat. No obstant, en l’exer-
cici del 2022 s’han consig-
nat importants quantitats de 
plans d’ocupació (finançats 
a través d’aportacions de Di-
putació i Generalitat) que en 
el pressupost 2023 no s’han 
previst. En cas que es conce-
deixin també per a l’exercici 
2023 caldrà realitzar una mo-
dificació del pressupost, una 
vegada hi hagi el compromís 
ferm de l’atorgament.

Despeses en béns i serveis 
corrents (Capítol II)
Augmenta un 3,3% respecte 
als crèdits definitius. S’han 
incrementat les partides de 
consum energètic, triplicant, 
de mitjana, la previsió per a 
2022, atès l’important aug-
ment dels preus de l’energia 
previstos en el contracte vi-
gent, i s’han ajustat diferents 
partides per tal de poder as-
solir aquest fort augment dels 
costos de l’energia. S’està 
treballant en un pla de reduc-
ció de consums energètics, 
així com inversions en millora 

d’eficiència energètica (leds, 
fotovoltaiques, biomassa...) 
que permetrà mitigar aquest 
increment.

Despeses financeres (Capí-
tol III) i Passius financers 
(Capítol IX)
Pel que fa als interessos i des-
peses financeres, aquestes 
últimes s’augmenten consi-
derablement atès que, com 
a conseqüència del fort aug-
ment de l’IPC, els governs 
mundials han incrementat els 
tipus d’interès, el que ha su-
posat un augment de 3 punts 
sobre l’euribor (principal refe-
rència dels nostres préstecs).
Quant a l’amortització, s’ha 
pressupostat l’amortització 
que correspon a 2023, que 
augmenta en 170.000€ res-
pecte a la de 2022, derivat de 
la nova operació ja formalitza-
da.

Subvencions i transferènci-
es corrents (Capítol IV) 
Les transferències corrents 
disminueixen un 2,2% respec-
te al pressupost definitiu de 
2022. Es mantenen en termes 
similars al pressupost inicial de 
l’any 2022.

Inversions reals (Capítol 
VI)
Les inversions disminueixen 
respecte al pressupost ini-
cial de 2023 un 50% donat 
que l’any 2022 va ser un any 
excepcional en inversions. 
Es realitzen inversions ne-
cessàries pel diferents ser-
veis que presta l’Ajuntament 
als nostres ciutadans.
La suspensió de les regles 
fiscals permet el seu finan-
çament amb endeutament i 
subvencions.

Transferències de capital 
(Capítol VII)
Disminueix en un 67%, ja 
que a 2022 es va pressu-
postar una important dota-
ció per obres per part de la 
Diputació de Barcelona.

Actius financers (Capítol 
VIII)
No està previst destinar-hi 
cap partida pressupostària.

EMPRESA MUNICIPAL 
D’OBRES (EMO):

L’activitat de l’EMO ha que-
dat reduïda als lloguers de 
locals i habitatges socials.
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Utilitza la deixalleria i/o fes 
compost a casa i obtindràs 
una bonificació de la taxa de 
residus
La bonificació, del 15%, s’ha de sol·licitar abans del 28 de febrer. 

Utilitza la deixalleria i ob-
tindràs una bonificació de 
la taxa de residus

Fins al 28 de febrer es pot 
sol·licitar la targeta d’usuari/
ària de la deixalleria. La sol-
licitud es fa presencialment 
a l’Ajuntament i cal presentar 
el darrer rebut del pagament 
de la taxa de recollida d’es-
combraries (si és un habi-
tatge llogat cal presentar el 
contracte d’arrendament).
Aquesta targeta només s’ha 
de sol·licitar una única ve-
gada i no cal fer cap tràmit 
addicional perquè s’apliqui 
la bonificació prevista a l’or-
denança fiscal que regula la 
taxa de recollida d’escom-
braries. Però, per obtenir la 
bonificació cal haver utilit-
zat un mínim de 8 vegades 
la deixalleria durant l’any i 
el descompte s’aplica en la 
taxa de l’any següent. 

Fes composta a casa i ob-
tindràs una bonificació de 
la taxa de residus

La matèria orgànica residual 
de la cuina i el jardí pot ser 

transformada i aprofitada en 
el mateix lloc d’origen grà-
cies al procés natural del 
compostatge: els microorga-
nismes de l’ambient s’encar-
reguen de degradar la matè-
ria orgànica i convertir-la en 
terra vegetal. Aquest pro-
ducte final, també anomenat 
compost, es pot aplicar a jar-
dins, jardineres, testos, etc. 
Totes les famílies amb casa 
a Lliçà d’Amunt i empadro-
nades al municipi que tinguin 
espai adequat per poder 
posar un compostador i vul-
guin experimentar un procés 
natural, senzill i útil de trac-
tament domèstic de residus 
poden obtenir un compos-
tador subvencionat al 50%. 
Només han de fer la sol·lici-
tud omplint una instància ge-
nèrica i pagant 45€.  
A més, les famílies que facin 
compostatge domèstic po-
den obtenir una bonificació 
del 15% de la taxa de resi-
dus. Aquesta bonificació, si 
escau, es pot sumar al 15% 
de bonificació per ús de la 
deixalleria i a d’altres de ti-
pus social.
Per obtenir aquesta bonifica-

ció, cal dirigir-se a l’Oficina 
de Gestió Tributària, situa-
da davant de l’Ajuntament, 
abans del 28 de febrer, on 
cal fer la sol·licitud i presen-
tar el darrer rebut del paga-
ment de la taxa de recollida 
d’escombraries (si és un ha-
bitatge llogat cal presentar el 
contracte d’arrendament). La 
sol·licitud s’ha de fer anual-
ment.
Demanar la bonificació im-
plica acceptar la possibilitat 
que els serveis tècnics mu-
nicipals puguin fer una visita 
de comprovació del procés 
de compostatge en qualse-
vol moment.  

L’Ajuntament estrena nova 
Seu electrònica pròpia

La Seu electrònica és l’espai 
virtual que la ciutadania té a 
disposició per accedir a la 
informació dels serveis i els 
tràmits de l’Ajuntament. El 
passat 15 de desembre, l’ad-
ministració local va estrenar 
nova seu electrònica: https://
seuelectronica.llicamunt.cat.
La Seu electrònica que hi ha-
via fins ara era l’E-tram, un 
servei gestionat pel Consor-
ci de l’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC). A partir 
d’ara, l’Ajuntament gestiona 
la seva pròpia Seu electròni-
ca.
Aquest canvi té com a ob-
jectiu millorar el servei que 
s’ofereix a la ciutadania i tam-
bé la gestió interna. Alhora, 
la nova Seu electrònica per-
met personalitzar el catàleg 

de tràmits i serveis. Tot això, 
d’acord amb la normativa 
aplicable, la Llei 39/2015, d’1 
de octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.
Els principals tràmits muni-
cipals s’han migrat a la nova 
Seu electrònica i, de manera 
progressiva, s’hi anirant afe-
gint la resta de tràmits que, 
de moment, es tramitaran per 
Instància genèrica.
La nova Seu electrònica per-
met diferents mètodes d’au-
tentificació: Catcert, Idcat 
mòbil, Idcat, Moneda i Tim-
bre.
El personal municipal està a 
disposició de la ciutadania 
per atendre qualsevol dubte 
o incidència en relació a la 
nova Seu electrònica. 

POTS POSAR-HI:

Envasos metàl·lics i de plàstic
Tetrabrics
Taps de plàstic o metàl·lics
Bosses de film i plàstic
Paper d’alumini i porexpan

NO HI POSISNO HI POSIS:

Altres estris de plàstic
(joguines, penjadors, etc)

POTS POSAR-HI:

Restes de menjar
Paper de cuina
Taps de suro
Restes vegetals en petites 
quantitats

NO HI POSISNO HI POSIS:

Restes vegetals en grans 
quantitats

POTS POSAR-HI:

Papers en general
Diaris i revistes
Caixes de cartró plegades

NO HI POSIS:

Envasos de tetrabric
Plàstics i poPlàstics i porexpan

POTS POSAR-HI:

Restes per a les quals no hi 
hagi contenidor al carrer ni es 
puguin dur a la deixalleria

NO HI POSIS:

Materials reciclables

CCendres de llar de foc calentes
o cigarretes enceses
(risc d’incendi)

POTS POSAR-HI:

Ampolles de vidre
Pots de vidre

NO HI POSIS:

Bombetes i fluorescents
Taps i bosses de plàstic
Plats i gots de vidPlats i gots de vidre
(han d’anar a la resta)

Vidres i miralls
(s’han de portar a la deixalleria)

ENVASOS PAPER I CARTRÓ VIDRE FRACCIÓ ORGÀNICA RESTA

notícies de l’Ajuntament
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Veredicte del concurs 
“Posa llum a aquest Nadal”

El concurs “Posa lllum a 
aquest Nadal” té dues cate-
gories i premia la decoració 
de l’arbre de Nadal i la il·lumi-
nació nadalenca de l’exterior 
de la casa. 
Els guanyadors i guanyado-
res de l’edició 2022 han estat:
- Categoria Decoració de l’ar-
bre de Nadal:
Primer premi: Mertxe Mateo 
(arbre 16)
Segon premi: Maria Cisa (ar-
bre 2)
Tercer premi: Montse Garrido 
(arbre 14)
- Categoria Il·luminació na-
dalenca de l’exterior de la 
casa:
Primer premi: Yolanda Grana-
dos (casa 1)
Segon premi: desert
Tercer premi: desert
Els premis van consistir en 
diners (150 €, 100 € i 50 € per 
als primers, segons i tercers 
premis, respectivament) i en-
trades per a la representació 
teatral “Les pastores d’Amunt 
i Palaudàries”. 
Aquesta edició del concurs 
“Posa llum a aquest Nadal” 
ha comptat amb 26 partici-
pants en la categoria de de-
coració de l’arbre de Nadal i 4 
en la categoria d’il·luminació 
de l’exterior de la casa.
Moltes felicitats als guanya-
dors i guanyadores, i gràcies 
a tots els participants. 

Els agricultors poden tornar a cremar 
restes vegetals amb comunicació prèvia
Des del passat 2 de gener i 
fins al proper 14 de març, les 
petites i microexplotacions 
agràries poden tornar a cre-
mar els residus vegetals que 
generin, sempre i quan ho 
comuniquin amb antel·lació a 
l’Ajuntament a través del trà-
mit de la plataforma EACAT.
El punt 27.3 de la nova Llei 
estatal 7/2022, de 8 d’abril, 
de residus i sòls contaminats 
per a una economia circular 
no permetia la crema de res-

tes agrícoles sense un per-
mís excepcional per raons 
de caràcter fitosanitari o de 
prevenció d’incendis, però 
el Congrés espanyol ho ha 
deixat sense efecte i ara dis-
pensa del compliment de la 
prohibició general a petites i 
microexplotacions agràries, 
és a dir, empreses amb un 
nombre de treballadors in-
ferior a  50 treballadors i un 
volum de negoci inferior a 10 
milions d’euros. 

La modificació de la Llei que 
prohibia la crema de restes 
vegetals en zones rurals tam-
bé afecta les cremes en ur-
banitzacions.
Els agricultors, però, conti-
nuen estant subjectes a la 
normativa en matèria de pre-
venció d’incendis que com-
porta que tornin al sistema 
de comunicació de crema 
de restes vegetals durant el 
període comprès entre el 16 
d’octubre al 14 de març. 

Inici de les obres de 
rehabilitació de l’antic safareig 
públic del Parc del Tenes
Es restaurarà el safareig i se n’adequarà l’accés. 

L’empresa Obres i Paviments 
Llovet SL ha començat les 
obres de restauració de l’antic 
safareig públic del riu Tenes i 
l’adequació de l’accés. 
El safareig està situat a l’inte-
rior del Parc del Tenes, molt 
pròxim a l’accés principal 
del parc situat a l’avinguda 
dels Països Catalans. L’últim 
arranjament del safareig va 
portar-se a terme l’any 1987. 
Actualment no té cap ús i es 
troba en un estat de deterio-
rament.
L’objectiu principal del pro-
jecte és sanejar el vas de 
l’antic safareig amb el repicat 
i reposició del morter existent. 
Aquesta mateixa actuació de 
sanejament del morter dels 
paraments verticals es rea-
litzarà en les boques de sor-
tida de l’aigua. També es vol 
protegir el canal d’aigua de 
l’arribada de tota la matèria 
vegetal que cau pel talús ad-
jacent (fulles, herbes, pedres, 
terra...). Per això, es farà una 
barrera de contenció per tal 
que al peu de talús només 

hi pugui arribar l’aigua neta 
de la pluja. A més, per tal de 
donar major protagonisme a 
la canal que porta l’aigua fins 
al rentador, s’enderrocarà la 
solera de formigó que cobreix 
aquesta canal des de la boca 
d’on surt l’aigua fins a l’arri-
bada del vas del safareig i es 
cobrirà de nou deixant unes 
separacions que permetin se-
guir visualment el recorregut 
de l’aigua.
Per altra banda, es netejarà 
i desbrossarà l’entorn més 
immediat dels safareig i se 
li donarà un perfilat pla per 
crear una explanada o era. 
Es procedirà també al tancat 
perimetral, tant del límit amb 
el riu Tenes com del vas del 

safareig, per millorar la segu-
retat enfront a caigudes en 
aquests espais on hi ha un 
desnivell. La tanca s’integrarà 
perfectament en el seu entorn 
per tal de no desvirtualitzar 
l’espai. 
S’instal·laran 3 panells infor-
matius on s’hi ubicaran pla-
fons amb informació cultural 
sobre aquest espai.
Per últim, es millorarà l’accés 
fins al safareig des de l’en-
trada principal del Parc del 
Tenes. Es crearà un tram de 
rampa-escala que millori les 
condicions del vianant fins ar-
ribar al safareig. 
El pressupost d’execu-
ció d’aquest projecte és de 
69.420,11 €.

de l’Ajuntament
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Durant aquest primer tri-
mestre de l’any, des de la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres i amb 
la col·laboració dels poetes 
visuals Miquel Mercader i 
Guillem Dotú, s’ofereixen 
tallers de poesia visual 
als instituts del municipi, 
adreçats als alumnes de 3r 
d’ESO, amb l’objectiu de fer 
arribar aquest gènere poèti-
co-visual, on la imatge té un 
paper molt important, a un 
públic jove, i motivar-los a 
crear ells també poesia vi-
sual.
A la vegada que es porten 

a terme aquests tallers, la 
biblioteca acull l’exposició 
“Sensacions” d’obres de 
poesia visual dels mateixos 
poetes que fan els tallers, el 
lliçanenc Miquel Mercader 
i en Guillem Dotú, i que es 
pot visitar fins el 3 de març 
a la zona de revistes i audi-
ovisuals. 
Llenguatge visual i metafò-
ric per conèixer reflexionant 
una nova idea transformant 
o donant una nova vida a 
tot tipus d’andròmines i/o 
objectes que tots nosaltres 
no els donem més impor-

tància que la de l’ús per la 
que van ser creades, però 
que els autors meditant, ru-
miant, reflexionant els tro-
ben un nou significat, arri-
bant a crear i donar vida a 
un nou objecte i/o element 
que formarà part de la nos-
tra existència i conviurà amb 
altres objectes del quotidià 
encara no alterats o modifi-
cats, però que en qualsevol 
moment també podrien pa-
tir una variació o canvi i for-
mar part d’una nova metà-
fora visual dels autors. Així 
es la vida del Poeta visual, 
vida en constant alteració, 
evolució, modificació, canvi, 
agitació...
I, durant aquest any, la bi-
blioteca té previst convocar 
un Premi de poesia visual 
adreçat a joves i adults, per 
tal de donar valor a aquest 
gènere poètic i atorgar 
reconeixement a les mi-
llors obres presentades en 
aquest àmbit.

Poesia visual a Lliçà d’Amunt
La Biblioteca Ca l’Oliveres organitza tallers, una exposició i un 
premi sobre poesia visual. 

Clubs de lectura per a 
totes les edats

Des de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres s’ofereixen 4 clubs de 
lectura adreçats a diferents 
edats:
- CLUB DE LES DENTS DE 
LLEÓ: adreçat a infants de 6 
a 8 anys, una etapa on cada 
cop esdevenen lectors més 
autònoms. Es troben un di-
marts al mes a les 17:30 h.

- CLUB “MUGGLE”:  adre-
çat a infants de 9 a 11 anys, 
una etapa on ja són lectors 
autònoms i comencen a tenir 
els seus gustos literaris. Es 
troben un dijous al mes a les 
18h.

- BOOK CAU: adreçat a jo-
ves de 12 a 16 anys a qui 
agradi llegir i vulguin com-
partir lectures, gustos i afici-
ons, i gaudir d’un espai pro-
pi a la biblioteca. Es troben 
un dijous al mes a les 18 h.

Cada mes els infants i joves 
s’emporten llibres per llegir 
i/o compartir amb la família. 
A les trobades es posa en 
comú allò que els ha trans-
mès cada lectura, es reflexi-
ona i es buscquen diversos 
relats de la mateixa història i 
històries relacionades.

- CLUB DE LECTURA PER 
A ADULTS: adreçat a adults 
a qui agrada llegir, sobretot 
novel·la, i que volen com-
partir la seva experiència 
lectora amb altres persones. 
Conduït per l’escriptora i 
gestora cultural Marina Mar-
tori. Les trobades tenen lloc 
el segon dimecres de mes a 
les 18 h.

Grup de treball 
sobre literatura 
infantil
“Allà on viu la literatura infantil” és un grup 
de treball, adreçat a mestres, bibliotecaris/
es i famílies interessades en la literatura 
infantil, que té per objectiu analitzar llibres 
infantils i dissenyar propostes didàctiques 
per dur a terme a l’escola o a casa amb els 
infants. Aquest grup de treball, a càrrec de 
Rosa Puigdomènech, consisteix a llegir lli-
bres infantils, analitzar-los i pensar propos-
tes didàctiques. Després, es fa una troba-
da, un dimecres al mes de 18 h a 19.30 h 
a la biblioteca, per la posada en comú i la 
conversa literària. En acabar el cicle de tro-
bades es crea un dossier amb totes les lec-
tures analitzades i les propostes  correspo-
nents. Per participar-hi, heu d’inscriure-us a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres.
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Activitats més destacades 
del 2022 a l’Espai Can 
Godanya
L’any 2022, el projecte socioe-
ducatiu Espai Can Godanya va 
realitzar diverses activitats per 
als infants i joves d’entre 6 i 18 
anys que atén derivats de la re-
gidoria d’Acció social. D’entre 
totes aquestes activitats, en 
destaquem les següents:
- Per a nens i nenes de Primà-
ria: Castanyada, sortides a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres, jorna-
des del 25N, jornades de bàs-
quet, tallers culinaris i tallers 
de Nadal.
- Per al jovent de Secundària: 

Jornades del 25N, castanya-
da, sortides a l’Espai Jove El 
Galliner i jornades de bàsquet.
Al llarg de l’any, també es van 
fer projectes amb famílies i 
amb la comunitat. Els més 
destacats van ser les xerra-
des trimestrals i l’esmorzar de 
Reis.
L’Espai Can Godanya té com 
a objectiu oferir temps i lloc de 
de relació i acompanyament 
personal i social que faciliti el 
creixement individual i col·lec-
tiu.

Ampliació del projecte 
socioeducatiu Espai Can 
Godanya
Es vol impulsar una nova línia de treball amb les famílies i 
professionals del món educatiu i social.

El present projecte d’inter-
venció socioeducativa Es-
pai Can Godanya, destinat 
a infants de primària i joves 
de secundària derivats de la 
regidoria d’Acció social, vol 
ampliar el seu servei. 
La regidoria d’Acció social 
vol impulsar una nova línia de 
treball amb les famílies dels 
usuaris/àries i professionals 
del món educatiu i social 
amb la finalitat de crear no-
ves vies de participació dels 
pares i mares en la presa de 
decisió i en el procés edu-
catiu dels fills i filles. Es vol 
avançar cap a un model col-

laboratiu on es reconeguin 
sabers i experteses mutus, 
centrats en l’enriquiment i les 
oportunitats que es generen 
més enllà de les necessitats. 
D’aquesta manera, el recurs 
municipal d’atenció diürna, 
de dilluns a dijous en horari 
de tarda, oferirà cada diven-
dres un nou lloc de relació, 
acompanyament social, per-
sonal i educatiu, un espai 
de joc i relació per a infants 
i joves amb persones adul-
tes referents, per compartir 
experiències i inquietuds de 
les famílies, fomentar la par-
ticipació activa per afavorir 

la inclusió, així com acompa-
nyar i treballar de forma con-
junta l’educació en tots els 
seus nivells: psicoafectiu, in-
tegral i en consonància amb 
la interculturalitat, la coedu-
cació i l’educació en valors. 
El passat 5 de gener es va  
convidar totes les famílies 
ateses pel recurs a un es-
morzar en el Parc de Can 
Godanya per donar la ben-
vinguda al nou any i inau-
gurar aquest nou espai de 
trobada i relació. Paral·lela-
ment, se les va convocar, el 
passat 13 de gener, a una re-
unió informativa. 

Millora forestal al Parc de la Mandarina

A finals de gener es van ini-
ciar els treballs de millora 
forestal del Parc de la Man-
darina, en sintonia amb els 
criteris de la gestió forestal 
sostenible, orientada a que 
esdevingui un alzinar madur. 
El Parc de la Mandarina a 
Pinedes del Vallès és un es-
pai verd urbà que inclou una 
zona de caràcter forestal 
d’aproximadament 1,3 hec-
tàrees a la part oest. Aquest 
parc connecta amb una zona 
forestal de propietat privada 
al sud (finca de Can Coscó).
La zona forestal del parc pre-
senta un estrat arbori alt de 
pins blancs i algun pi pinyer, 
de gran alçada; un estrat ar-
bori baix d’alzinar dens amb 
presència de roure; i un estrat 
arbustiu dens de vegetació 
mediterrània.
A la banda oest, a tocar del 
carrer de Pep Ventura, hi ha 

una franja de protecció con-
tra incendis. 
Els objectius de la millora fo-
restal del Parc de la Manda-
rina són: reduir la biomassa 
i el risc d’incendis forestals; 
seleccionar tanys i reduir la 
competència perquè l’alzinar 
es desenvolupi correctament; 
i afavorir la biodiversitat.
Es tallaran aproximadament 
el 50% de pins blancs, que 
en cas d’incendi poden pro-
pagar foc per capçades.

Complementàriament, també 
es tallarà algun pi amb risc 
d’afectació del local social en 
cas de caiguda accidental.
L’empresa adjudicatària és 
Francesc Pou Planas, que 
actualment està acabant un 
aprofitament forestal a la 
finca forestal veïna de Can 
Coscó, seguin un Pla tèc-
nic aprovat pel Centre de la 
Propietat Forestal. El cost de 
l’actuació és de 1.970 € (IVA 
exclòs). 
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Les festes nadalenques a Lliçà d’Amunt
Lliçà d’Amunt va gaudir del Nadal amb activitats diverses, propostes tradicionals d’estil nadalenc, organitzades 
per l’Ajuntament i les entitats locals. 
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Les festes nadalenques a Lliçà d’Amunt
D’entre tota la programació, cal destacar la Fira de Nadal, amb canvi d’ubicació i activitats complementàries, i 
una versió autòctona de la tradicional representació d’Els Pastorets. 

http://llam.cat/galerianadal22
Més fotos: 
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La campanya “Puja al Bus per 
La Marató” recapta 691,53 
euros
Per dissetè any consecutiu, l’Ajuntament va col·laborar 
amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Per dissetè any consecutiu, 
l’Ajuntament va col·labo-
rar amb La Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio, que va te-
nir lloc el passat desembre i 
va estar dedicada a la salut 
cardiovascular. 
Des de la regidoria de Trans-
port públic i mobilitat es va 
portar a terme la campanya 
“Puja al Bus per La Marató 
de TV3”, amb la finalitat de 
destinar a la 31a edició de 
La Marató de TV3 la recap-
tació que es fes a les línies 
urbanes de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) durant 
tota la jornada del passat 
18 de desembre.
L’activitat era senzilla: Aga-
far el bus, encara que no-
més fos per pujar en una 
parada i baixar a la se-
güent, i d’aquesta manera 
ja s’aportava quelcom a la 
causa.
En aquesta ocasió van pu-
jar al bus 1.081 persones i 
es van aconseguir 691,53 € 
per a la causa. Moltes grà-
cies per fer-ho possible!
Des de la primera partici-
pació de l’Ajuntament a La 
Marató l’any 2006 fins avui, 
s’han recaptat i lliurat un to-

tal d’14.583,76 €. I, el total 
d’usuaris que hi han partici-
pat al llarg d’aquests anys 
ha estat de 17.706 perso-
nes.
Durant tota la jornada la 
flota de vehicles de TLA va 
circular amb unes bandero-
les commemoratives de La 
Marató. 

RESULTATS MARATÓ DE TV3

EDICIÓ ANY
INGRESSOS SENSE 

IVA
TMP USUARIS

1a 2006 544,25 € 0,6550 € 831

2a 2007 702,00 € 0,8310 € 845

3a 2008 626,38 € 0,6690 € 935

4a 2009 574,31 € 0,7064 € 813

5a 2010 677,26 € 0,7370 € 919

6a 2011 676,11 € 0,7357 € 919

7a 2012 659,82 € 0,7275 € 907

8a 2013 669,23 € 0,7235 € 925

9a 2014 771,14 € 0,7386 € 1.044

10a 2015 643,80 € 0,6998 € 920

11a 2016 767,87 € 0,6993 € 1.098

12a 2017 911,34 € 0,6852 € 1.330

13a 2018 979,73 € 0,7023 € 1.395

14a 2019 1.132,69 € 0,6754 € 1.677

15a 2020 688,18 € 0,6909 € 996

16a 2021 714,78 € 0,6674 € 1.071

17a 2022 691,53 € 0,6397 € 1.081

Resultats de la campanya Puja al BUS per La Maraó de TV3 2006 - 2022

TOTAL LLIURAT A La Marató: 14.583,76 €

TOTAL USUARIS PARTICIPANTS: 17.706

544,25 €

702,00 €

626,38 €
574,31 €

677,26 €

676,11 €

659,82 €

669,23 €

771,14 €

643,80 €

767,87 €

911,34 €

979,73 €

1.132,69 €

688,18 €

714,78 € 691,53 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Èxit de la campanya 
solidària de recollida de 
joguines
La primera quinzena de de-
sembre, la regidoria d’Acció 
social va posar en marxa, per 
setè any consecutiu, la cam-
panya solidària de recollida 
de joguines i, per sisè any, 
la iniciativa d’apadrinar una 
carta de Reis d’infants i joves 
d’entre 1 i 15 anys de famílies 
desfavorides del poble.
El resultat de la campanya va 
ser tot un èxit. Es va acon-
seguir apadrinar totes les 
cartes, un centenar, i es van 
recollir moltes joguines, ma-
joritàriament noves.
L’Ajuntament agraeix la soli-
daritat de tothom que es va 
sumar a aquesta iniciativa: 

les persones que a títol per-
sonal van fer aportacions a 
la campanya i els col·lectius, 
com els treballadors de Bi-
okit-Werfen i de l’Ajuntament. 
Gràcies per contribuir a fer 
realitat aquesta campanya 
solidària.

Àpats solidaris per Nadal
Per Nadal, el Club Rotary 
Granollers-Barcelona, en 
col·laboració amb el Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Orien-
tal, va continuar la iniciativa 
solidària iniciada fa un any 
d’oferir un menú de Nadal a 
persones grans que viuen so-
les o a famílies vulnerables.
El menú, consistent en un 
primer plat de brou de Nadal, 
amb galets i carn de pilota, 
i un segon plat de pollastre 
rostit amb prunes i pinyons, 
es va repartir el dia abans 
de Nadal als domicilis de les 

persones beneficiàries, entre 
les quals 17 de Lliçà d’Amunt. 
Els plats es van cuinar el res-
taurant La Cruïlla, del nostre 
municipi, i Arderiu, de Cano-
velles. 
L’Ajuntament agraeix enor-
mement aquesta iniciativa 
encomiable. 

El PTT d’Hoteleria 
col·labora amb La Marató
Alumnes del PTT d’Hoteleria 
va anar a Granollers, el pas-
sat 5 de desembre, a fer crê-
pes amb finalitat solidària. Van 
muntar una paradeta a la plaça 
de l’Església, davant del Gra 
Jove, juntament amb altres 
centres educatius i, entre tots,  
van poder recollir diners i col-
laborar amb La Marató.
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http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

1.- Donar compte dels in-
formes d’estabilitat i perí-
ode mig de pagament del 
tercer trimestre.  
Es va donar compte al Ple 
dels informes d’estabilitat 
i de període mig de paga-
ment del tercer trimestre de 
2022. 

2.- Aprovació inicial del 
pressupost de l’exercici 
2023. 
El Ple va aprovar inicialment 
el Pressupost municipal ge-
neral consolidat per a l’exer-
cici 2023 amb superàvit ini-
cial, essent l’import de les 
despeses de 20.529.953’34 
euros, dels quals 
20.500.051’88 euros corres-
ponen a l’entitat i 29.901’46 
euros a l’Empresa munici-
pal; i l’import dels ingres-
sos de 20.566.531’88 euros, 
dels quals 20.500.051’88 
euros corresponen a l’en-
titat i 66.480 euros a l’Em-
presa municipal. També 

es va aprovar la relació de 
llocs de treball i la planti-
lla de personal, i les bases 
d’execució del pressupost 
general. Aprovat amb els 
següents vots: 

3.- Aprovació inicial del 
Reglament regulador del 
protocol, honors, distin-
cions i premis de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment 
el Reglament regulador del 

protocol, els honors, les 
distincions i els premis de 
Lliçà d’Amunt, un reglament 
que estableixi les normes 
de protocol que han de regir 
la Corporació Municipal i els 
seus membres en el desen-
volupament de la seva fun-
ció i que reguli tot el que fa 
referència a la concessió de 
premis, nomenaments ho-
norífics i títol pòstums.
Aprovat amb els següents 
vots:

Ple extraordinari del 21 de desembre
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La Fundació RIVUS i l’em-
presa Sorigué van signar, el 
passat 19 de desembre, el 
conveni de col·laboració per 
al finançament de part de la 
línia d’educació ambiental 
que impulsa la fundació. 
El conveni preveu l’aporta-
ció per part de Sorigué de 
23.000 euros que es desti-
naran a finançar una de les 
principals línies d’activitat 
de la Fundació, l’educació 
ambiental, que es vehicula 
mitjançant el programa edu-
catiu Descobreix el riu -que 
alhora inclou també el Con-
curs de Dibuix “Descobreix 
el riu”-, el Programa d’Edu-
cació Ambiental, Comuni-
cació i Formació de l’Ob-
servatori RIVUS (PROECA) i 
el Premi de Treballs Acadè-
mics Sergi Mingote.  
En marxa des del curs 1993-
1994, el programa d’educa-
ció ambiental Descobreix 
el riu ofereix un ampli ventall 
de propostes (tallers, sorti-
des i activitats a l’aula) per 
a segon cicle d’Educació 
Infantil, Educació Primària, 
Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) i Batxillerat. 
Cada any, rep prop de 6.000 
estudiants. L’objectiu és re-
forçar l’estudi de les con-
ques del Besòs i la Tordera 
i conèixer millor el cicle de 
l’aigua i el funcionament de 
les Estacions Depuradores 
d’Aigües Residuals (EDAR). 

Dins aquest programa, anu-
alment es convoca per als 
estudiants de primària el 
Concurs de Dibuix. 
Aquest programa disposa 
al web de la Fundació d’una 
versió en línia “Descobreix 
el riu des de casa” que ofe-
reix fitxes, vídeos i activitats 
descarregables. 
El PROECA, impulsat des 
de l’Observatori RIVUS, té 
per finalitat transcendir i di-
fondre els resultats obtin-
guts de manera transversal 
a tots els àmbits socials. 
Inclou activitats per apropar 
les metodologies de mos-
treig, conferències, sortides 
de camp guiades i exposici-
ons itinerants.
Per últim, i des de 2016 es 
convoca anualment el Pre-
mi de Treballs Acadèmics 

Sergi Mingote, que té per 
objectiu reconèixer aquells 
treballs d’alumnes de Bat-
xillerat i de Cicles Formatius 
dedicats a tractar un aspec-
te concret dels molts que hi 
ha relacionats amb l’aigua o 
els sistemes fluvials, prefe-
rentment de les conques del 
Besòs i de la Tordera, tant 
des del punt de vista ambi-
ental com social, històric, 
tecnològic i/o cultural. 
Amb totes aquestes iniciati-
ves, la Fundació treballa en 
fer arribar a la ciutadania la 
importància de preservar, 
conèixer, respectar i gau-
dir amb consciència dels 
entorns fluvials i de tota la 
biodiversitat que s’hi ama-
ga, així com de fer un ús 
responsable dels recursos 
hídrics.  

La Fundació RIVUS i l’empresa Sorigué 
signen un conveni de col·laboració per 
finançar la línia d’educació ambiental

“Donem la volta a la 
indiferència”
El Fons Català de Cooperació 
ha llançat una campanya co-
municativa anomenada “Do-
nem la volta a la indiferència”.
Amb aquesta campanya, el 
Fons Català de Coopera-
ció vol donar la volta a totes 
aquelles mirades que són 
indiferents a les problemà-
tiques del món fins que no 
afecten a casa; volen om-
plir-les d’arguments que re-
baten els mites que critiquen 
la cooperació i la solidaritat, 
que no creuen en el seu im-
pacte ni en la responsabilitat 
compartida; volen despertar 
consciències, per donar ar-
guments sòlids i per posar el 
focus als llocs on molta gent 
encara no mira. 
“El canvi climàtic, la crisi 
energètica, la guerra d’Ucra-
ïna i la Covid-19, han eviden-

ciat l’impacte global i inevi-
table de les problemàtiques 
actuals. Cada vegada és més
evident que no hi ha cap més 
alternativa que col·laborar i 
treballar de manera conjunta 
per protegir-nos, per prevenir 
desastres, per gestionar cri-
sis...
És responsabilitat de totes 
defensar els drets, les lliber-
tats, el respecte i la vida de 
les poblacions d’arreu que, 
en moltes ocasions, es ve-
uen atravessades per les 
mateixes problemàtiques. És 
important incidir en la impor-
tància de la cooperació per 
teixir aliances entre territoris 
que comparteixen realitats, 
perquè la Justícia Global és 
l’única opció.” 
Web: https://donemlilavolta.
cat/

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 27 de gener al 2 de febrer 
M. Vela (Santa Eulàlia de Ronçana): del 3 al 9 de febrer 
N-J Rubio Esplugas (Lliçà de Vall): del 10 al 16 de febrer 
J. Torras (Bigues i Riells del Fai): del 17 al 23 de febrer
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 24 de febrer al 2 de març

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

Farmàcies obertes dissabtes tarda i/o diumenges 
matí: Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt); Sa-
layet (Sta. Eulàlia); Torras i Lozano (Bigues)

Fes clic per reservar hora

Lliçà d’Amunt-Palaudàries
Centre Cívic (Segre, 65)
Dimecres 22 de febrer
de 17 a 20 h
Has de portar document identificatiu oficial i no venir en dejú
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El passat 16 de desembre es 
van donar a conèixer els pri-
mers passos que el Consell 
Comarcal està portant a terme 
per crear una futura central de 
distribució de productes de 
proximitat a l’Espai Can Malé 
de Lliçà d’Amunt.
Concretament, el projecte pre-
veu la creació d’una central de 
distribució de producte local 
dels productors de la Xarxa 
Productes de la Terra. L’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt ha 
cedit al Consell Comarcal un 
espai de 852 m2 durant 35 
anys, dels quals 412 m2 es 
destinaran a la central de dis-
tribució, on ja es compta amb 
dues càmeres de refrigeració.
De moment s’ha encarregat a 
una consultora especialitzada 
en logística un estudi de viabi-
litat, amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona, 
que s’espera poder presentar 
as principis de l’any que ve. 
L’objectiu és que al llarg de 
2023 el projecte pugui ser una 
realitat.
Aquesta central de distribució 
estarà al servei dels produc-
tors i productores del cens de 
productors de la Xarxa de Pro-
ductes de la Terra del Consell 
Comarcal, que a hores d’ara 
compta amb 170 inscrits. Amb 
aquesta central de distribució 
hi haurà un sistema centralit-
zat per encarregar les coman-
des a productors locals.  

El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Àlex Valien-
te, va explicar que amb aquest 
projecte es dona resposta 
a una demanda del sector: 
“hi havia una necessitat dels 
productors perquè un dels 
problemes que tenen és la 
comercialització del seu pro-
ducte, i també vam veure que 
des de la restauració i l’àmbit 
hoteler també tenien dificultats 
per saber a on adreçar-se per 
trobar productors locals”. 
El president del Consell Co-
marcal, Emilio Cordero, va po-
sar en valor la combinació de 
producció local i turisme “una 
combinació que no suma sinó 
que multiplica” i va avançar 
que l’Espai “té potencial fins i 
tot per poder provar producte 
de proximitat en un futur”.
La trobada va consistir en una 
visita a l’espai que ocuparà la 

central de distribució, a la qual 
ha assistit una bona represen-
tació del sector turístic i dels 
productors i productores de 
la comarca, i també al Clúster 
Craft Beer –conjunt d’empre-
ses i entitats representants de 
la cadena de valor de la cer-
vesa artesanal-, que té la seva 
seu a Can Malé. 
L’alcalde de Lliçà d’Amunt, 
Ignasi Simon, va destacar el 
potencial de Can Malé, anti-
ga fàbrica de l’empresa Bi-
okit: “17 mil metres quadrats 
en cinc naus independents 
que donen molt joc i que no 
es podia deixar sense utilitzar; 
se’ns va presentar un projecte 
al que no podíem dir que no, 
i tenim involucrat el sector de 
l‘hostaleria, amb la qual cosa 
tanquem el cercle”.
El president del Clúster Craft 
Beer, Joan Rota, també va po-
sar en valor les sinèrgies que 
s’estan creant a l’Espai Can 
Malé: ”vam considerar seria 
molt interessant aquest vincle 
amb el territori i amb els pro-
ductors, ja no només per la 
cervesa, sinó pels ingredients 
amb els quals farem aquesta 
cervesa, amb la gastronomia i 
també amb altres entitats per 
poder anar més enllà, amb 
formació i capacitació del 
sector de la cervesa i ser re-
ferent mundial”, va dir. 

El Consell Comarcal crearà una 
central de distribució de productes de 
proximitat a Can Malé Territori promou la creació 

de 3.626 places d’aparca-
ment a estacions i parades 
d’autobús
El Departament de Territori 
impulsa la creació de 3.626 
places d’aparcament per a 
vehicles privats que se situ-
aran a l’entorn de 13 estaci-
ons de tren i prop de parades 
de línies d’autobús interur-
bà. El pla preveu nous park 
and ride a les estacions de 
Cardedeu, Granollers-Cen-
tre, Les Franqueses-Grano-
llers Nord, Gualba, Llinars, 
Mollet-Sant Fost, Montmeló, 
Palautordera i Sant Celo-
ni, del corredor de l’R2; Les 
Franqueses, Mollet- Santa 
Rosa i Parets, de l’R3, i a 
l’entorn de les línies de bus 
interurbà als municipis de 
Caldes, Lliçà d’Amunt i Bi-
gues i Riells del Fai, tots tres 
amb serveis exprés que els 
enllacen amb Barcelona. 

El sector de la cervesa ar-
tesana repassa el seu estat 
a Lliçà d’Amunt
El sector de la cervesa ar-

tesana mostra símptomes de 
represa després del cop que 
van suposar-li les restricci-
ons per la pandèmia. El pas-
sat desembre, a Can Malé 
de Lliçà d’Amunt, convertit 
en un dels epicentres del 
sector, es van presentar els 
resultats del baròmetre que 
s’ha elaborat per comprovar 
el moment de la cervesa ar-
tesana a Catalunya.

Societats constituïdes
- Figueras Seating Manufac-
turing SL, dedicada a la fabri-
cació, reparació, instal·lació, 
transport, comercialització 
de tot tipus de mobiliari, sis-
temes mòbils i instal·lacions 
tècniques; intermediació 
entre professional/client en 
elaboració de projectes de 
construcció, etc. 

Defuncions 
- Lorenzo Caballero Romero, 
82 anys. 1-1
- Cristina García París, 49 
anys. 3-1
- Francisco Alcántara Rivas, 
91 anys. 10-1

notícies del poble

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que 
vulguin fer saber el naixement 
del seu fill/a a través del 
butlletí, poden lliurar una 
fotografia del nadó, amb el 
nom i la data de naixement, 
durant la primera setmana del 

mes anterior a la publicació, 
a través del correu electrònic 
comunicacio@llicamunt.
cat. També hauran de signar 
un full d’autorització per a 
la publicació d’imatges de 
menors.

Valeria Berengué Garcia, 
nascuda el 22 de desembre 
de 2022

Alba Peregrina Carrasco, 
nascuda el 5 de gener de 
2022

Què ha dit la premsa?
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opinió Grups 
Municipals

Este pasado mes de enero nuestro partido celebró unas primarias y un congreso decisivo para nuestro futuro. En él, a parte de un cambio de lidera-

zgos, renovación de estatutos, estrategia política y logo del partido, se hizo una clara apuesta por la política municipal como eje vertebrador de este 

nuevo Ciudadanos.

Aquí, en nuestro pueblo, CS seguirá plantando batalla democrática a nuestro particular bipartidismo, ERC y PSC. 

Invitamos a todos los Liçanecs que quieran sumarse a esta revuelta liberal, que nos acompañen a ello. Cada vez falta menos para poder darle una 

vuelta de 180 grados a la política municipal de Lliçà d’Amunt.

Estem a punt d’acabar un mandat en el que el govern socialista no hem parat de fer coses per millorar Lliçà d’Amunt i la situació social dels seus veïns 

i veïnes.  Si llegiu tots els Informa’t d’aquest mandat (des del juny de 2019 fins ara) veureu que, tot i la crisi sanitària de la COVID-19 dels anys 2020 i 

2021 i la crisi energètica del 2022 provocada per la guerra d’Ucraïna, no ens hem aturat ni un sol dia. Hem fet moltes més coses de les que ens podíem 

imaginar en un mandat d’extrema complexitat i excepcionalitat com el que estem vivint. No ha estat gens fàcil però ens n’hem sortit amb nota i anem 

transformant, a poc a poc, el nostre poble a millor. Tenim un personal que val un imperi, amb una capacitat de gestió extraordinària i un clar projecte 

polític de present i de futur. 

Ens hagués agradat fer-ho tot els primers dies, però hi ha projectes que necessiten planificar-se i tenen el seu procés de maduració, que a vegades és 

curt, però moltes vegades és llarg. Fins i tot d’anys.

Pídele al alcalde o alcaldesa, lo mismo que le pides a los reyes magos, a una estrella fugaz, o a las velas de tu pastel de cumpleaños. 
¿Por qué dejamos a la “magia” o al “azar” nuestros mayores deseos? 
Pasar más tiempo de calidad con “los nuestros”, mantenerse en forma, llegar a fin de mes, comer más saludable… ¡Incluso la paz mundial! Son esos deseos 
o propósitos de año nuevo que solemos compartir, pero que la rutina diaria y el ritmo frenético de la vida moderna no nos deja alcanzar.
En Lliçà d’Amunt en Comú Podem, soñamos con una vida donde quepan todas las vidas, donde haya espacio para la calma, donde tengamos tiempo para 
nosotras mismas, donde urbanismo y medio ambiente conviven en equilibrio, donde nos podamos reinventar y saber que el “sistema” nos sostiene si cae-
mos. Y eso no es magia ni esoterismo, es una opción política.
Éste 2023 nos ha de servir para construir las bases de un nuevo modelo de municipio, donde cumplir nuestros propósitos sea fácil, donde lo realmente 
importante esté en el centro y el ruido de lo superfluo se apague. 
Participar en política es ponerse manos a la obra para conseguir el mundo que queremos, y en el mundo que queremos caben todos los buenos propósitos.

Canviem d’any i els mals vicis continuen; tan sols cal anar a donar un tomb pel nostre municipi per adonar-nos que l’incivisme forma part del nostre dia a 

dia, caminar per molts dels nostres carrers ens comporta anar-se trobant deixalleries incontrolades en molts grups de contenidors. És cert que existeix 

un transvasament de deixalles dels pobles del voltant que han optat per un altre tipus de recollida més selectiva; però del que estem segurs,  és que en 

una gran majoria dels casos es tracta d’un passotisme individual que acaba afectant a tot el col·lectiu, una cosa és fer-ho per manca de coneixement, per 

no tenir clar encara com hem de reciclar i un altre és fer-ho de forma deliberada, en zones de fàcil parada, arribant a deixar runa, ferralla, poda per terra 

al costat dels contenidors.

Pensem que d’una vegada per totes cal posar fil a l’agulla per tal d’erradicar-ho, ja no pot esperar més, cal que entre tots ens conscienciem de que estem 

convertint el nostre Lliçà d’Amunt en una gran deixalleria,  i cal que l’Equip de govern plantegi canvis dràstics, ja !!

Encarem uns mesos decisius. Els que heu seguit la política municipal durant més de tres anys i mig, us demanem que no perdeu l’interès, aguanteu 

una mica més. El 2019 frisàvem per un canvi de govern al municipi, però no ens enganyem, no era fàcil, un nou candidat i una aritmètica desfavorable 

deguda al fraccionament del vot “sobiranista” no facilitaven les coses. Però, el 2023 no serà el mateix. Com hem comentat, encarem unes setmanes 

decisives que donaran pas al tram definitiu d’aquest mandat. Perquè ara sí que això no té marxa enrere. La feina s’ha d’haver fet durant aquests últims 

anys. Nosaltres l’hem fet! Què passarà el proper mes de maig? Com respondreu les lliçanenques i els lliçanencs? Què passarà en l’àmbit supramunici-

pal? Moltes incògnites... Però, nosaltres estem preparats! Una vegada ens convoquin a les urnes, passi el que passi, nosaltres hi serem. I Lliçà d’Amunt 

decidirà, definitivament, convertir-se en municipi republicà del segle XXI. I per assolir aquesta fita gens fàcil, serà imprescindible ser-hi. Per aconseguir 

un canvi a Lliçà d’Amunt cal anar-hi. Anar-hi per Lliçà, anar-hi per aconseguir el canvi i anar-hi per guanyar. Us hi esperem!
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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 elec-
trònic 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 ca-
racters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Síl·labes de vidre: Rectificación

Volví a mi pueblo, de cuyo 
nombre sí quiero acordarme, 
a la edad de diez años. De la 
mano de mi hermano, y lige-
ros de equipaje.
Nos apeamos del autobús 
cerca de la única plaza de 
la villa. Estaba anochecien-
do. No esperaba toparme de 
frente con esa pelea a puñe-
tazo limpio y gritos acusado-
res.
- ¡Tú me has robado!
- ¡Yo no he sido! 
- Sí, ¡has sido tú, ladrón! Le 
dije a tu hermana que había 
vendido la cosecha de lente-
jas por cinco mil pesetas y, 
como sabías que hoy tenía 
que volver al campo, habéis 
aprovechado para la fec-
horía. ¡Nadie más lo sabía! y, 
además, somos familia. ¿No 
te da vergüenza?
- ¡Demuestra que fui yo!
- No necesito demostrarlo, lo 
sé.
Vimos llegar a la Guardia Ci-
vil. Separaron a los hombres 
y los llevaron al cuartelillo 
para tomarles declaración.
Nos quedamos a la puerta 
del cuartel. Le pregunté a mi 
hermano por qué esperába-
mos ahí tanto tiempo. Su 
respuesta fue que uno de los 
detenidos era mi tío Esteban 
y que, precisamente, nos 
hospedábamos en su casa.
Tres horas después salieron 
los dos. Cada uno tomaba su 

camino, no sin antes amena-
zarse a voz en grito:
- ¡Esto no te lo perdono, Fibi-
cio! Aquí paz y después glo-
ria −haciendo la señal de la 
cruz con el pulgar y el índice 
sobre los labios, mi tío le juró 
que nunca más le volvería a 
hablar.
- Te tomo la palabra, Este-
ban. ¡Que así sea!
Después de mucho tiem-
po, no recuerdo los años, 
regresé a Las Pedroñeras. 
Esteban rondaba los no-
venta. Descubrí que era un 
conversador excepcional. Le 
encantaba relatarme sus tra-
vesuras de juventud y su vida 
en el campo: dura, solitaria, 
a veces gratificante, otras 
dramáticas. Con las abarcas 
que se hundían en la tierra 
cuando llovía y resbalaban 
en los terrones en época de 
sequía.
Entre recuerdos y una taza 
de chocolate deshecho con 
churros calentitos, me des-
granaba episodios de su lar-
ga vida. Y llegó al punto en 
que…, mucho tiempo atrás, 
un familiar de entera confian-
za le había robado el importe 
de una cosecha.
En ese instante, recordé, ní-
tidamente, el altercado que 
presencié en mi niñez.
Relató, con todo lujo de deta-
lles y lágrimas en los ojos, el 
nefasto suceso. Me confesó 

que no había sido capaz de 
perdonar. Ese sentimiento de 
ira y rencor lo había acom-
pañado toda su vida.
Cuando se serenó, apro-
veché para contarle que a 
mí también me había pasa-
do algo parecido. No fue un 
robo como tal. Fue un timo 
premeditado y perpetrado 
por una persona que me lla-
maba “hermana”. Creo que 
pensó que, si antes había 
hecho mucho por ella, no im-
portaba un mucho más.
- Pero..., ¿sabes qué Este-
ban? Después de decirle, sin 
alzar la voz, lo que se me-
recía, pasé un año de luto 
emocional. Al final, llegué a la 
conclusión de que no valía la 
pena enfadarme con la vida. 
Me puse la coraza necesaria 
para no caer en ese error, ni 
con ella ni con nadie. Y deci-
dí seguir con la amistad, que 
fue recibida por la otra par-
te con gran emoción. Debo 
confesarle que, esa vez, solo 
puse un trocito de corazón. 
Sentí más tranquila mi alma 
y eso era suficiente.
- Pues yo he llegado tarde. 
Fibicio ya falleció. Y te digo, 
sobrina, que el dolor y el 
agravio disminuyeron con el 
tiempo, pero jamás renuncié 
a mi juramento.

Maricarmen Izquierdo
Ateneu Cingles de Bertí

Propers viatges

 

 
Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt: CREUER PEL DANUBI – viatges Catalunya Tours 
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del 5 al 12 d’agost de 2023 

 

EL  DANUBI 
 

Unes vacances d’estiu en un creuer per les tranquil·les aigües del 
riu Danubi,  des de la ciutat imperial de Viena, fins a Budapest i 
Bratislava, tot descobrint alguns dels tresors paisatgístics i 
arquitectònics que el recorregut fluvial ens ofereix. 
 

 
 

Viena – Melk – Wachau – Durnstein – Devinska Kobyla – 
Bratislava – Kalocsa – Budapest – Esztergom – Viena 

 

El preu per persona és de 2.450 euros 
 

Aquest preu inclou tots els serveis: trasllats, vols aeris, 
allotjament vaixell, pensió complerta, excursions, visites 
guiades, espectacle folklòric, concert, assegurances,..... 
 

Informació i inscripcions fins el 15 de febrer de 2023 

 

 
Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt: OSRESMI / LA SIERRA DE FRANCIA – viatges Catalunya Tours 

la  Sierra  de  Francia 
 

És una comarca situada al sud de la província de Salamanca: una zona molt 
despoblada, amb uns pobles d'enorme valor monumental i uns paratges 
de gran bellesa; rica en folklore, artesania i gastronomia tradicional.  
 

 

del 16 al 21 d’abril de 2023 
Lliçà d’Amunt – Barcelona – Madrid – la Alberca – Ciudad Rodrigo – 
Peña de Francia – San Martín del Castañar – Salamanca – Miranda 
del Castañar – Béjar – Candelario – las Batuecas – Cepeda – Mogarraz 
– la Alberca – Ávila – Madrid – Barcelona – Lliçà d’Amunt 
 

 
 
 

El cost del viatge és de 859 euros per persona 
 

Aquest preu inclou: trasllats, AVE, guia acompanyant, 
allotjament, pensió complerta, visites guiades, sopar medieval, 
degustació ibèrics, assegurances,.... 
 

Les persones interessades en aquest viatge OSRESMI, s’han d’apuntar a 
l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt abans del dimecres 15 de 

febrer de 2023. 
 

 

 
Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt: OSRESMI / LA SIERRA DE FRANCIA – viatges Catalunya Tours 

la  Sierra  de  Francia 
 

És una comarca situada al sud de la província de Salamanca: una zona molt 
despoblada, amb uns pobles d'enorme valor monumental i uns paratges 
de gran bellesa; rica en folklore, artesania i gastronomia tradicional.  
 

 

del 16 al 21 d’abril de 2023 
Lliçà d’Amunt – Barcelona – Madrid – la Alberca – Ciudad Rodrigo – 
Peña de Francia – San Martín del Castañar – Salamanca – Miranda 
del Castañar – Béjar – Candelario – las Batuecas – Cepeda – Mogarraz 
– la Alberca – Ávila – Madrid – Barcelona – Lliçà d’Amunt 
 

 
 
 

El cost del viatge és de 859 euros per persona 
 

Aquest preu inclou: trasllats, AVE, guia acompanyant, 
allotjament, pensió complerta, visites guiades, sopar medieval, 
degustació ibèrics, assegurances,.... 
 

Les persones interessades en aquest viatge OSRESMI, s’han d’apuntar a 
l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt abans del dimecres 15 de 

febrer de 2023. 
 

 

 
Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt: CREUER PEL DANUBI – viatges Catalunya Tours 
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del 5 al 12 d’agost de 2023 

 

EL  DANUBI 
 

Unes vacances d’estiu en un creuer per les tranquil·les aigües del 
riu Danubi,  des de la ciutat imperial de Viena, fins a Budapest i 
Bratislava, tot descobrint alguns dels tresors paisatgístics i 
arquitectònics que el recorregut fluvial ens ofereix. 
 

 
 

Viena – Melk – Wachau – Durnstein – Devinska Kobyla – 
Bratislava – Kalocsa – Budapest – Esztergom – Viena 

 

El preu per persona és de 2.450 euros 
 

Aquest preu inclou tots els serveis: trasllats, vols aeris, 
allotjament vaixell, pensió complerta, excursions, visites 
guiades, espectacle folklòric, concert, assegurances,..... 
 

Informació i inscripcions fins el 15 de febrer de 2023 

Associació Gent Gran Lliçà d’Amunt

Activitats de febrer de L’Aliança
DISSABTE 4 DE FEBRER
- Partit Tennis Taula 1r 
equip Aliança Lliçà - CTT 
Vilablareix 17:00 Gratuït
- Cicle D.O. amb Irina and 
the covers i Whisky Preac-
hers 22:00 10€/7€/6€/4€

DIVENDRES 10 DE FEBRER
- Les Jams de l’Ateneu 
22:00 Gratuït

DISSABTE 11 DE FEBRER

- Partit Tennis Taula 2n 
equip Aliança Lliçà - Llu-
ïsos D’Horta TT “B” 18:00 
Gratuït
- Festa Carnaval 23:30h 
7€/10€ anticipada 10€/15€ 
taquilla

DISSABTE 18 DE FEBRER
- Partit Tennis Taula 1r 
equip Aliança Lliçà - TT 
Cassà 17:00 Gratuït
- Festa familiar de Carnes-

toltes amb Coi els Mont-
grons 18:00 5€/4/3€ Amb 
servei de barra obert. Música 
en directe.

DISSABTE 25 DE FEBRER
- Partit Tennis Taula 2n 
equip Aliança Lliçà - CTT 
Sentmenat 18:00 Gratuït
- Lliksound amb Sarabia i 
Capinàs 22:00 5€ / 3€

Ateneu L’Aliança



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 Palaudà-
ries
930 014 988 
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga Sant Bal-
diri)
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 Es-
purna
938 415 331
Escola Bressol Municipal Palau-
dàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes de la 
Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall del 
Tenes
938 415 812
Agbar (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons genda’t

Dimarts 14

Més activitats

TALLER CREATIU Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30 h 
“Llibre de pop-up”. Crearem el nostre propi llibre de pop-
up, un llibre desplegable ple de sorpreses i detalls amagats 
a partir de “T’estimo” i “Soroll blanc” de David A. Carter i 
“Univers invers” de Carla Aledo. A càrrec de Glòria Nicolau.
Adreçat a infants a partir de 4 anys. Places limitades. Ins-
cripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Fins el 3 de març

Programació de Carnaval, Programació de l’Ateneu Cin-
gles de Bertí, Programació de l’Associació Gent Gran Lli-
çà d’Amunt i Programació de l’Ateneu L’Aliança. 

Dimecres 22

EXPOSICIÓ Biblioteca Ca l’Oliveres (a l’espai de revis-
tes i audiovisuals) Horari: en horari de biblioteca Exposició 
“Sensacions” de poesia visual de Miquel Mercader i Guillem 
Dotú.

CAMINADA PER A LA GENT GRAN Lloc: Lliçà d’Amunt 
Hora: 9 h

Dissabte 25

Dissabte 18

Dimarts 21
CLUB DE LES DENTS DE LLEÓ Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 17.30 h Club de lectura per a primers lectors on seguim 
cultivant la llavor de la lectura, com a font de plaer, i esdevenir 
lectors autònoms. Parlarem del llibre  “Coneixes la Pippi Cal-
cesllargues?” de l’Astrid Lindgren. A càrrec de Glòria Nicolau.
Adreçat a infants de 6 a 8 anys que tenen interès pels llibres i 
la lectura. Si vols participar al club de lectura contacta amb la 
biblioteca.

“BOOK CAU” CLUB DE LECTURA JOVE Biblioteca Ca 
l’Oliveres Horari: de 18 h a 19.30 h Parlarem del llibre “El Noi 
del diari” de Vince Vawter. Trobes a faltar un espai on poder 
compartir lectures amb els altres? Si tens entre 12 i 16 anys 
estàs de sort. A càrrec de Rosa Puigdomènech. Si vols parti-
cipar al club de lectura contacta amb la biblioteca.

Dijous 23

Dimecres 8
CLUB DE LECTURA D’ADULTS Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 18 h Parlarem del llibre “La dona justa” de Sandor Ma-
rai. A càrrec de Marina Martori. Si vols participar al club de 
lectura contacta amb la biblioteca.

GRUP TREBALL “ALLÀ ON VIU LA LITERATURA INFAN-
TIL” Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Un grup de treball 
on analitzar llibres infantils i dissenyar propostes didàctiques 
per poder dur a terme a l’escola o a casa amb els infants. A 
càrrec de Rosa Puigdomènech. Adreçat a mestres i a famílies 
interessades en la literatura infantil. Si vols participar al grup 
de treball contacta amb la biblioteca.

NIU DE PARAULES Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11 h “Ani-
mals musicals” de Paula Lladó. En aquesta sessió, explorarem 
música, ritme i moviment a partir d’una temàtica que apassio-
na als infants: els Animals. Un taller carregat de propostes per 
gaudir en família a través de jocs, audicions, un conte musicat, 
cançons i un munt de materials i instruments variats. Adreçat a 
famílies amb infants fins als 3 anys. A càrrec de Paula Lladó de 
Mini-Ritmes. Places limitades. Inscripció prèvia a partir de l’1 
de febrer.

CONTES AL VOL Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11 h “Pi-
rates a la banyera” de Núria Clemares. La Berta voldria ser 
pirata! Amb la seva imaginació inventa les històries que més 
li agraden a ella, les de pirates! I totes passen en un mar tan 
petit, tan petit, que hi cap dintre de casa. Però el mar té molts 
perills i la Berta haurà de salvar els seus estimats amics del 
naufragi segur. A l’abordatge! Adreçat a famílies amb infants 
de 3 a 6 anys. A càrrec de Núria Clemares. Places limitades. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer.

Diumenge 5
BALLADA DE SARDANES Parc del Quiosc Hora: 11 h Orga-
nitza: Tocats per la sardana.

Dijous 16
“MUGGLE” CLUB DE LECTURA PER A INFANTS Bibliote-
ca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Parlarem del llibre “La feroç en-
ciclopèdia dels llops” de Laurence Kubler. A càrrec de Rosa 
Puigdomènech. Adreçat a infants de 9 a 11 anys. Si vols parti-
cipar al club de lectura contacta amb la biblioteca.

DONACIÓ DE SANG Centre Cívic Palaudàries Horari: de 17 
h a 20 h Organitza: Banc de sang i teixits.

FEBRER

Dijous 2
TARDA DE BÀDMINTON Espai Jove El Galliner Horari: de 
17.30 h a 19.30 h Adreçat a joves a partir de 1r d’ESO i fins a 
29 anys.

Dimarts 7
CUINA JOVE Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 h a 
19.30 h Piruletes de formatge. Adreçat a joves a partir de 1r 
d’ESO i fins a 29 anys.

Dilluns 13
TALLER DE CLAUERS “EMPARELLATS” Espai Jove El 
Galliner Horari: de 17.30 h a 19.30 h Adreçat a joves a partir 
de 1r d’ESO i fins a 29 anys.

Divendres 17
CONCURS DE DISFRESSES Espai Jove El Galliner Ho-
rari: de 17.30 h a 19.30 h Adreçat a joves a partir de 1r d’ESO 
i fins a 29 anys.

Divendres 24
TARDA DE CINEMA Espai Jove El Galliner Horari: de 17 h 
a 19.30 h Adreçat a joves a partir de 1r d’ESO i fins a 29 anys.

ESQUIADA JOVE La Masella Adreçat a joves a partir de 1r 
d’ESO i fins a 29 anys.


