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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

La ciutadania és el millor 
altaveu per conèixer les 
inquietuds i les proble-
màtiques del municipi. Fa 
temps que les incidènci-
es puntuals de la xarxa 
d’abastament d’aigua és 
una problema que rebo 
de forma reiterada en les 
visites ciutadanes i quan 
em para la gent pel car-
rer. 

Tanmateix, unes de les 
prioritats del meu Go-
vern ja des de l’anterior 
mandat ha estat soluci-
onar les incidències de 
la xarxa. Per aquest mo-
tiu vam crear l’any 2016 
el Pla d’Inversions en la 
Xarxa d’Aigua. Des de 
aleshores s’han invertit 
més de 1,8 milions d’eu-
ros, el que ha permès una 
reducció de quasi el 60% 
de les averies que es pro-
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duïen, passant de les 330 
que es van comptabilitzar 
l’any 2016 a les 156 del 
any 2021. 

Però no ens hem quedat 
aquí, i fa uns mesos và-
rem presentar la docu-
mentació a la Generalitat 
de Catalunya per sol·li-
citar una subvenció dels 
fons Next Generation que 
ha rebut de la Unió Euro-
pea. Finalment, l’Ajunta-
ment rebrà 485 mil euros 
per renovar quasi 3 qui-
lometres de canonada 
del sector de Mas Bo/
Can Lledó, amb l’objectiu 
de continuar millorant la 
nostra xarxa per acabar 
definitivament amb les 
avaries.

Així doncs, en els darrers 
6 anys la inversió real en 

la millora de la xarxa ha 
estat propera als 2,5 mili-
ons d’euros. I cal dir que 
per al 2023, es preveu en 
el pressupost municipal 
continuar amb la inversió 
de millora.

I parlant ara d’un altre 
tema, volia aprofitar el 
primer Informa’t de l’any 
per desitjar-vos a totes i 
a tots un feliç any 2023 i 
convidar-vos a gaudir de 
les darreres activitats na-
dalenques del municipi, 
en especial de la Oficina 
dels Somnis i la Cavalca-
da que estem preparant 
per rebre a Ses Majestats 
els Reis Mags de l’Orient. 

Pla Local Educatiu
de LLiçà d’Amunt
- Per què estàs estudiant l’IFE?

Perquè m’agrada en si el que és el manteniment en general d’instal·lacions esportives i educatives 
municipals. És el millor que havia vist per estudiar i vaig triar això. Crec que si hi poso motivació i ganes, 
podré tenir un futur laboral.

Edu Saavedra, alumne de 2n IFE
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La Generalitat de Catalunya 
ha concedit a l’Ajuntament 
una subvenció de 485.455,62 
€, el 80% del cost, per a la 
renovació de les xarxa d’ai-
gua del sector Mas Bo/Can 
Lledó, en el marc de les aju-
des europees NextGenerati-
on. 
La finalitat d’aquestes sub-
vencions és reduir les fuites 
d’aigua a la xarxa de distri-
bució urbana en baixa de 
municipis petits i mitjans de 
menys de 20.000 habitants  
amb la millora i/o renovació 
d’aquesta xarxa que maxi-
mitzi l’estalvi d’aigua amb 
una reducció de pèrdua d’ai-
gua d’una mitjana del 20% 
i/o incrementi la garantia del 
sistema. 

Renovació de la xarxa d’ai-
gua del sector Mas Bo/Can 
Lledó

La renovació de la xarxa 
d’aigua del sector Mas Bo/
Can Lledó està motivada 
per l’estat d’envelliment de 
les instal·lacions i les avaries 
que provoquen. A més, les 
canonades actuals són anti-
gues i insuficients per garan-
tir la instal·lació d’hidrants 
que donin una correcta co-
bertura. 

La renovació de la xarxa 
d’aigua potable es farà en 
dos sectors

En el primer sector, corres-
ponent a la zona formada 
pels carrers Alcúdia, Escala, 
Port Vendres i Palaudàries, 
se substituiran les canona-
des existents actualment de 
diàmetres infradimensionats 
de pv32 i 50, que ocasio-
nen moltes avaries i manca 
de cabal als usuaris. També 
es crearà una mini artèria 
de transport amb canonada 
de fd 100 que s’encarrega-
rà d’abastir aquest sector 
i s’aprofitarà per mallar al-
guns trams que actualment 
encara estan com a final de 
carrer, afavorint la circulació 
de l’aigua i donant més alter-
natives d’abastament en cas 
de fuites. 
El segon sector, format pel 
carrer de Sant Carles de la 
Ràpita, a més de constants 
avaries per ser una canona-
da de fibrociment molt enve-
llida que no suporta canvis, 
té una pressió molt baixa per 
estar situada a una cota molt 
propera al dipòsit. Amb la 
substitució de la canonada 
es podrà alimentar aquest 
sector amb un pis de pres-
sió diferent al que es troba 
actualment estalviant recur-
sos energètics de grups de 
pressió. 

La nova canonada

Es preveu la instal·lació d’un 
total de 2.740 metres de ca-
nonada nova, 721 metres 

de canonada de fora dúctil 
i 2.019 de polietilè, així com 
tots els elements necessaris 
pel correcte muntatge de les 
canonades. 
La nova xarxa s’instal·larà 
per vorera, quedant anul·la-
da la xarxa existent que dis-
corre per la vorera. Les con-
nexions a la xarxa existent es 
realitzaran a la vorera. 
La nova xarxa quedarà ma-
llada en pràcticament la seva 
totalitat a través de connexi-
ons a xarxa existent i esta-
rà formada majoritàriament 
per canonades de polietilè 
DN110mm, DN90mm i fosa 
dúctil DN100mm. Es preveu 
la connexió a la nova xarxa 
d’abastament de totes les 
escomeses presents a l’àm-
bit de les obres, aproxima-
dament 102 unitats. 

By-pass i reguladora de 
pressió

A la sortida del dipòsit de 
Mas Bo està prevista la ins-
tal·lació d’un by-pass i una 
reguladora de pressió que, 
en cas que sigui necessari 
per manteniment del dipòsit, 
la xarxa del sector de Mas 
Bo es pugui alimentar direc-
tament des del dipòsit 5000. 
Amb la instal·lació de tres 
comptadors amb mesurador 
de flux ultrasònic permetria 
tenir el control de tot el pas 
de l’aigua ja sigui procedent 
del dipòsit Mas Bo o del by-

La Generalitat aprova un ajut de més de 485 mil 
euros per a la renovació de la xarxa d’aigua del 
sector Mas Bo/Can Lledó
Es tracta d’un ajut dins el marc de les ajudes europees 
NextGeneration. 

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.

pass. Aquest s’instal·larà so-
bre la canonada de sortida 
FD200mm.

Sectorització de la xarxa

També està prevista la instal-
lació de vàlvules de seccio-
nament als punts de conne-
xió amb la xarxa existent i a 
les derivacions així com a al-
tres punts de la xarxa actual 
per tal de poder sectoritzar la 
xarxa en cas d’avaries o tas-
ques de manteniment. 

Control continu
Els dos comptadors de sorti-
da així com la vàlvula regula-
dora de pressió podran estar 
controlats mitjançant data 
loggers amb equips aïllats 
amb comunicació GSM per 
conèixer l’estat de la xarxa i 
tenir un control continu dels 
consums per detectar puntes 
que indiquin possibles avari-
es. A aquest equip s’associ-
arà la sonda de pressió i un 
cabalímetre per fer les mesu-
res del cabal i de la pressió. 
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La flota de TLA, 100% híbrida

Col·locació de coixins berlinesos al 
carrer de l’Empordà
Després d’una reunió entre 
l’Ajuntament i el veïnat del 
carrer de l’Empordà, al barri 
de Ca l’Artigues, l’adminis-
tració local ha col·locat qua-
tre coixins berlinesos, dos 
en cada direcció d’aquest 

carrer, per tal de reduir la ve-
locitat dels vehicles. Aquesta 
mesura s’ha completat amb 
una radar pedagògic i dos 
plafons advertint de la sorti-
da de vehicles del supermer-
cat situat a la zona. 

Els radars pedagògics

La Policia Local de Lliçà 
d’Amunt disposa de quatre 
radars pedagògics que es van 
instal·lant a diferents punts 
del municipi, amb l’objectiu 
d’incidir sobre la conducció 
amb excés de velocitat que 
tantes queixes veïnals genera. 
Els radars pedagògics tenen 
la funció de monitoritzar la 
velocitat dels vehicles que cir-
culen per la via on estan ins-
tal·lats i mostrar-la a la seva 
pantalla LED, juntament amb 
un missatge que indica si es 
circula d’acord al límit de ve-
locitat establert o per sobre 
d’aquest.
Aquests aparells, que no dis-
posen de la capacitat ni de 
l’homologació requerides 
per denunciar les infraccions 
que detecten, actuen com a 
element dissuasori i consci-
enciador, amb la pretensió 
d’aconseguir augmentar els 
nivells de seguretat viària dels 
nostres carrers. També incor-
poren la utilitat d’actuar com a 
aforadors de vehicles, és a dir, 
poden comptabilitzar els ve-
hicles captats, detectar quin 
tipus de vehicle és, determi-
nar a quina velocitat circulen 
i l’hora i el sentit de marxa. La 

informació obtinguda de cada 
aparell és analitzada en bene-
fici d’implementar, si s’escau, 
les mesures estructurals, de 
senyalització i/o de control de 
les infraccions amb mitjans 
amb capacitat sancionadora, 
en funció de l’entitat d’aques-
ta informació.
A la taula adjunta, es poden 
observar algunes dades signi-
ficatives recollides pels radars 
pedagògics en un dels punts 
on van ser instal·lats.
En breu s’ampliarà el nombre 
de radars pedagògics que 
s’instal·laran al municipi, la 
qual cosa es farà de manera 
progressiva fins a obtenir els 
suficients aparells com per a 
dotar a tot el nostre territori 
d’aquesta eina.

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) incorporarà un nou ve-
hicle híbrid a la flota. Amb 
aquest nou vehicle, TLA dis-
posarà d’una flota formada 
per quatre autobusos tots 
ells híbrids. Lliçà d’Amunt 
serà un dels municipis amb el 
100% de la flota de transport 
urbà amb vehicles ecològics. 
Aquest nou autobús híbrid és
un Volvo 7900 Hybrid, de 
10,6 metres, amb espai per 
a 27 butaques, 47 persones 
dretes i una cadira de rodes. 
L’autobús està totalment 
adaptat i disposa de les dar-

reres tecnologies del sector 
en matèria de seguretat i 
confort. 
La presentació del nou auto-
bús híbrid tindrà lloc el matí 
del dissabte 28 de gener al 

pàrquing del carrer Matarra-
nya del barri de Ca l’Artigues, 
en un acte que comptarà 
amb   tota la flota de TLA, 
parlaments de les autoritats i 
jocs familiars i obsequis.  

Amb la incorporació d’un quart vehicle híbrid, la flota de Transports 
de Lliçà d’Amunt serà totalment ecològica.
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Amb motiu de la darrera re-
unió de la Taula de reindus-
trialització de Bosch, el M. 
Hble. Sr. Pere Aragonès i 
Garcia, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, va vi-
sitar Lliçà d’Amunt el passat 
25 de novembre. 
El president va fer un re-
corregut per les instal·laci-
ons de l’empresa Barat Alte 
(antiga Bosch), juntament 
amb el conseller d’Empresa 
i Treball, Roger Torrent, l’al-
calde de Lliçà d’Amunt, Ig-
nasi Simón, el delegat del 
Govern de la Generalitat a 
Barcelona, Joan Borràs, el 
director general de Barat 
Alte, Nicolàs Salom, i dife-
rents representants sindi-
cals. 
Després dels parlaments i 
una trobada amb els treba-
lladors de Barat Alte i el Co-
mitè d’empresa de Bosch, el 
president de la Generalitat 
de Catalunya va acompanyar 
l’Alcalde a l’Ajuntament, on 
va saludar els membres del 
Consistori local i va signar 
el Llibre d’Honor de l’Ajun-

tament. També va tenir una 
trobada amb Ignasi Simón, 
que va parlar-li del projec-

te més important del man-
dat, el desenvolupament del 
centre urbà del poble. 

El President de la Generalitat 
visita Lliçà d’Amunt
El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va 
visitar Lliçà d’Amunt el passat 25 de novembre. 

Punts d’Informació a la Ciutadania als Centres 
Cívics 
Recordem que, des del mes 
de febrer del 2020, l’atenció 
a la ciutadania de l’Ajun-
tament es va ampliar amb 
dos Punts d’Informació a la 
Ciutadania (PIC) als Cen-
tres Cívics de Ca l’Artigues 
i Palaudàries, que reforcen i 
apropen el servei de l’Ofici-
na d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).

Els tràmits que es poden fer 
als PIC són:
• Sol·licitar volants de convi-
vència i/o empadronament.
• Sol·licitar el certificat Id-
Cat.
• Gestionar la recollida de 
trastam.
• Adreçar queixes i/o sug-
geriments sense fer instàn-
cia.

• Sol·licitar hora amb serveis 
tècnics, regidors/res  i Alcal-
de.
• Demanar informació gene-
ral de l’Ajuntament, del mu-
nicipi i d’activitats que s’hi 
organitzen.

CENTRE CÍVIC CA L’ARTI-
GUES:
Carrer de la Ribera d’Ebre, 

81, planta baixa - 93 860 73 
50- de dilluns a divendres, 
de 16h a 19.45h - cc.calarti-
gues@llicamunt.cat

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRI-
ES:
Carrer del Segre, 65 - 93 864 
60 10 - de dilluns a divendres 
de 16h a 19.45h - cc.palau-
daries@llicamunt.cat
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Concert de Cap d’Any
Per donar la benvinguda a l’any 
2023, l’Ajuntament ha organit-
zat el ja tradicional Concert de 
Cap d’Any, per al diumenge 1 
de gener a les 19 h al Pavelló 
d’Esports, a càrrec de la Ban-
deltenes.
Aquesta banda de música ens 
oferirà un repertori variat estilís-
ticament: 
MARCH OP. 99 Prokofiev
THE GODFATHER SAGA Rota
OBERTURA 1812 Tchaikovsky

HIGHLIGHTS FROM “EXO-
DUS” Gold
DANSA HONGARESA N. 5 
Brahms
SUITE TENES Cuesta
EL DANUBI BLAU Strauss
MARXA RADETZKY Strauss

Gran tobogan Snow Slide
El gran tobogan inflable urbà 
tornarà a Lliçà d’Amunt i se 
situarà a l’aparcament del 
carrer de l’Aliança el dijous 5 
de gener, a partir de les 10 h, 
perquè en gaudeixin els nens 
i nenes del poble llençant-se 
amb un dònut i lliscant per 
una pista de 40 metres com 
si fos de gel.

Festivitat de Sant Julià, 
patró de Lliçà d’Amunt

El dissabte 7 de gener Lliçà 
d’Amunt celebra la festivi-
tat del seu patró, Sant Julià. 
Aquest dia és festiu local.
Per commemorar aquesta 
efemèride, l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’Ateneu 
l’Aliança, ha organitzat un re-
presentació teatral. Es tracta 
de l’obra de teatre “(Des)
coneguts”, a càrrec de la 
companyia de teatre ama-
teur “Dinàmics Teatre”, que 
es representarà a l’Ateneu 
l’Aliança a les 18 h. Per assis-
tir-hi cal fer reserva d’entrada 
al web www.llam.cat/nadal. 

L’entrada és gratuïta i l’afora-
ment és limitat. 
Per altra banda, la Parròquia 
de Sant Julià ha organitzat 
una missa en honor al pa-
tró, aquest mateix dia de 
l’onomàtica, a les 19 h, a l’Es-
glésia de Sant Julià. 

La regidoria d’Infància i jo-
ventut ha organitzat la V 
Esquiada jove, adreçada al 
jovent de 14 a 30 anys, que 
podran esquiar o fer snow a 
l’estació d’esquí de La Mase-
lla, durant tot el dissabte 25 
de febrer, per un preu molt 
econòmic.
La sortida té diferents preus 
subvencionats per l’Ajunta-
ment:
Preus per a joves empadro-
nats a Lliçà d’Amunt: 
• Si porten el propi material 
d’esquí o snow:  25€ 
• Si s’ha de llogar el material 
(pals, botes, esquís o snow, i 
casc):  46€ 
L’Ajuntament reservarà prèvi-
ament el material que els i les 
joves participants recolliran 
en arribar a l’estació d’esquí.
Preus per a joves d’altres 
municipis:
• Si porten el propi material 
d’esquí o snow: 30€
• Amb lloguer de material: 
55€ 
Tots els preus inclouen el 
transport en autocar, el for-
fait i l’assegurança de pista.
Les inscripcions s’han de 
fer, del 16 de gener al 12 de 
febrer, a través del formulari 
en línia habilitat al web mu-
nicipal (llam.cat/esquiada-
jove23). El pagament també 
s’ha de fer en línia mitjançant 
el mateix formulari en el mo-
ment de la inscripció. És molt 

important omplir els formula-
ris i dades que es demanen, 
així com signar l’autorització, 
en cas de ser menor d’edat.
L’autocar sortirà a les 6h des 
de l’Espai Jove El Galliner i 
farà parada als Centres Cí-
vics de Ca l’Artigues i Pa-
laudàries. La tornada serà al 
mateix lloc de sortida aproxi-
madament a les 19h.

Si voleu més informació o 
en cas de tenir problemes 
amb la inscripció, podeu 
dirigir-vos a l’Espai Jove El 
Galliner, presencialment de 
dilluns a divendres de 16h a 
20h, per correu electrònic a 
elgalliner@llicamunt.cat, tru-
cant per telèfon al 93 860 70 
01 o escrivint un WhatsApp 
al telèfon 673 93 09 37.

V Esquiada jove
La regidoria d’Infància i joventut organitza, un any més, l’Esquiada 
jove. 

Horaris de TLA per les 
festes nadalenques 
El  diumenge 1 i el divendres 
6 de gener no funcionarà cap 

línia de Transports de Lliçà 
d’Amunt (TLA).
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D e  l ' 1  d e  d e s e m b r e
a l  7  d e  g e n e r

Lliçà d’Amunt
Nadal a

Ses Majestats els Reis 
d’Orient han instal·lat a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres 
l’Oficina dels Somnis, on  el 
patge Xumet i la patgessa 
Amèlia recolliran les cartes 
dels nens i nenes de Lliçà 
d’Amunt adreçades a Ses 
Majestats amb les peticions 
de regals que desitgen que 
els portin durant la Nit màgi-
ca de Reis. 
L’Oficina dels Somnis estarà 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres 
el dimarts 3 i el dimecres 4 
de gener, a partir de les 17 h.  
Reserva d’entrades a través 
del web municipal (www.
llam.cat/nadal).

Visita del Carter reial

L’Associació de Veïns La Ser-
ra també ha organitzat una 
recollida de cartes. El Carter 

reial serà al Centre Cívic de 
Ca l’Artigues, el dimecres 4 
de gener a partir de les 17 
h, acompanyat de berenar i 
jocs per a tots els infants.

Oficina dels Somnis
El patge Xumet i la patgessa Amèlia recolliran les cartes dels nens 
i nenes adreçades als Reis d’Orient en l’entorn màgic de l’Oficina 
dels Somnis.  

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent no faltaran a la cita anual 
amb Lliçà d’Amunt el dijous 
5 de gener carregats amb els 
regals que els nens i nenes 
els han demanat per carta. 
En primer lloc, Melcior, Gas-
par i Baltasar rebran 10 in-
fants en audiència privada 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
guanyadors d’un sorteig des-
prés d’haver fet préstec de 
llibres a la biblioteca entre els 
dies 1 i 21 de desembre. 
Seguidament, a les 18 h, Ses 
Majestats iniciaran la Caval-
cada, que sortirà de la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres i recorre-
rà els carrers Folch i Torres, 
Aliança i Anselm Clavé, fins 
arribar a l’Ajuntament. Es re-
comana als assistents que es 
distribueixin al llarg de tot el 
recorregut per evitar aglome-

racions. 
Un cop a la Casa consistori-
al, al voltant de les 19.30 h, 
l’Alcalde, Ignasi Simón, rebrà 
Ses Majestats i els farà lliu-
rament de l’Estel, la Clau i el 
Cor del municipi. 
Després, des del balcó de 
l’Ajuntament, els Reis d’Ori-
ent adreçaran un pregó a tots 

els nens i nenes presents, 
que tot seguit podran gaudir 
d’un espectacle sorpresa. 

Cavalcada de Reis
El infants de Lliçà d’Amunt podran saludar Ses Majestats els 
Reis d’Orient, que faran un recorregut pel centre urbà sobre 
espectaculars carrosses. 
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Veredicte del concurs 
#latardorportapremi

@maricarmenmas14, @alba_
balsera i @soleraulaina són els 
perfils guanyadors del concurs 
d’Instagram #latardorporta-
premi, organitzat en el marc de 
la campanya de tardor per fo-
mentar la compra en el comerç 
local.
La campanya es va posar en 
marxa a l’octubre amb la col-
laboració de l’Associació de 
Comerços i Serveis de Lliçà 
d’Amunt, i va finalitzar el passat 
15 de novembre.
La dinàmica del concurs era 
molt senzilla: les persones 
participants havien de fer una 
compra en un comerç local, 
fer-se una foto amb els perso-
natges del concurs i pujar-la al 
seu Instagram amb el haghtag 
#latardorportapremi i etique-
tant a  l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt (@llicamunt), a l’Asso-
ciació de Comerços i Serveis 
de Lliçà d’Amunt (@cisllica) i al 
negoci local on s’havia realitzat 
la compra.
D’entre totes les fotos partici-
pants, prop d’una quarantena, 
s’han premiat les tres amb més 
nombre de Likes (m’agrada), 
que han estat les següents:
1r premi: @maricarmenmas14
2n premi: @alba_balsera
3r premi: @soleraulaina
Les persones guanyadores 

obtindran vals de 200€, 150€ i 
100€ respectivament per gas-
tar, com a mínim, en tres dels 
establiments adherits a la 
campanya.

Campanya de Nadal per promoure el 
comerç local

La campanya de Nadal de 
l’Ajuntament i l’Associació 
de Comerços i Serveis de 
Lliçà d’Amunt (CIS) per pro-
moure el comerç local conti-
nua fins al 8 de gener. 
Si vols la bossa del comerç 
local amb l’eslògan “Jo faig 
poble. Jo compro a Lliçà 
d’Amunt! #JOrecolzocislli-
çà”, demana la butlleta a 
qualsevol dels establiments 
adherits a la campanya i 
per cada compra superior a 
10€ aconsegueix un segell. 
Un cop obtinguis els 6 se-
gells de la butlleta, podràs 
recollir la bossa a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament. La promoció 
és vàlida per a compres fe-
tes fins al 8 de gener, però 
les bosses són limitades, 
n’hi ha 500.
A més, a la segona cara de 
la butlleta, trobaràs un espai 
on emplenar les teves da-
des per participar en el sor-
teig de les paneres de CIS. 

Panera 1 (valorada en més de 250 euros)Panera 1 (valorada en més de 250 euros)

Farmàcia Ortopèdia Delia Pinin
@farmaciadelia
Lot: gel de bany d’ametlles, netejador 
facial, xampú i condicionador.

Can Quimet Gall
@canquimetgall
2 pots de conserva de mongeta del ganxet de producció pròpia (500 g).

Farmàcia Marta Sayós
@farmaciasayos
Lot: gel de bany d’oli d’oliva i loció 
corporal rosa mosqueta.

Carnisseria Tarabal
@carnisseriatarabal
Val per un lot de 15 euros amb 
embotits de la casa.

Loteria La Bruixa d’Oc
@loteria.labruixadoc
Dècim de loteria nacional per al sorteig 
especial del 14 de gener de 2023.

Sweet Moon Fotografia
@sweet_moon_fotografia
Descompte de 50 euros en qualsevol 
sessió fotogràfica de 2023.

Acadèmia Informa’t
@academiainformat
1 classe de reforç.

Cicles Albert
@ciclesalbert
Joc de guants de ciclisme especials 
per a l’hivern.

Amate Coaching
@amate.coaching
1 sessió de coaching + quadern 
d’exercicis.

Autoescola Sanglas
@autoescola_sanglas
Material per al permís B amb val de 
descompte i capsa de bombons.

Saló de Bellesa Àngela
@salodebellesaangela
Pedicura bàsica.

Joieria Garman’s
@garmansjoiers
Arracades de plata i zirconita.

Panera 2 (valorada en més de 250 euros)Panera 2 (valorada en més de 250 euros)

Xuxes La Dolça
@xuxes_la_dolca
Cubell amb 1 quilo de gominoles.

Kaia Lounge
@kaia.lounge
Val per a 2 menús cachopo complets, amb ous fregits i copa de cervesa/vi/aigua/refresc.

Ideal Body
@idealbody.lldm
Tractament facial hidratant oxigenant 
(60 minuts).

Escola d’Art Kaizen
@kaizenescola
2 classes a escollir entre: dibuix, 
pintura, escultura, motlles, 
reproduccions, còmic, manga i retrat.

La Botiga
@la_botiga
Lot de lettering (quadern, retoladors 
punta pinzell, aquarel·les, llapis i 
goma).

Perruqueria de Mascotes 
Roser
@perruqueriademascotesroser
Val de 20 euros de descompte en 
servei de perruqueria canina.

BIS Copistera
@copisteria_bis
Marc de fotos i carnet de descompte 
per revelar fotografies.

Limpia Tu Casa
@limpiatucasanet
Lot: colònia femenina, 3 llapis d’ulls, 
mascareta facial.

Can Quimet Gall
@canquimetgall
1 pot de conserva de mongeta del 
ganxet de producció pròpia (250 g)

Carnisseria Canadell Pi
@canadell_pi_cansaladeria
Val de descompte per valor de 15 
euros.

Masia Can Joans
@can_joans
Bossa amb marxandatge i un lot de 
productes làctics ecològics.

Farmàcia Meritxell Codina
@farmaciameritxellcodina
Lot: crema corporal, caramels, gel 

desinfectant i crema de mans.
 

Pandora
@pandorallicadamunt
Centre de taula amb encens variats.

Panera 3 (valorada en més de 250 euros)Panera 3 (valorada en més de 250 euros)

Rincón QuiroRelax by Yol
@by_o_yol
Quiromassatge de 30 minuts.

Farmàcia Montse Trullols
@farmacialacruilla
Lot: 2 gels de bany, pasta de dents, lot de viatge higiene dental i hidratant llavis.

Limpia Tu Casa
@limpiatucasanet
Lot: gel de bany d’oli d’oliva i loció 
corporal rosa mosqueta.

Ferreteria Estornell
@ferreteria_estornell_
Lot: llanterna per a la bicicleta i targeta 
regal amb 10 euros.

Sensaciones Pasteleres
@sensacionespasteleras
Val per un pastís per a 10 persones.

Can Quimet Gall
@canquimetgall
1 pot de conserva de mongeta del 
ganxet de producció pròpia (250 g).

Bar del Centre
@elbardelcentre
Val per 2 esmorzars complets.

Piscina Trimar
@piscinas.trimar
Inflable per a la piscina.

Gràfiques Forte
@grafiquesforte
Val per 1 coixí i 1 tassa personalitzada.

Embolicar La Troca
@merceria.embolicarlatroca
Material per fer treballs manuals 
(guata de cotó, teixits, patró, bobines 
de fil...).

Òptica Lliçà, Centre Auditiu
@opticallica_opticabigues
Val per unes ulleres de sol.
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Els nous vehicles es van presentar en el marc de la celebració del 
Patró de la Policia. 

La Policia Local va presentar, 
el passat 23 de novembre, 
tres nous vehicles que han 
incorporat al seu parc mòbil. 
La presentació es va fer en el 
marc de la celebració del Patró 
de la Policia, que va congregar 
la plantilla del cos policial, 
acompanyats d’alguns 
familiars, representants del 
cos de voluntaris de Protecció 
Civil i representants de l’equip 
de govern, a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 
Es tracta de tres vehicles 
SEAT Ateca 2.0 TSI 140kW 
DSG 4Drive Start/Stop FR 
tot terreny de cinc portes, 
que han estat adaptats 
tècnicament per complir amb 
les funcions policials dels 
vehicles patrulla: s’han retolat 
segons el patró europeu 
Battenberg, que pretén 
estandarditzar la retolació 
reflectora dels vehicles 
d’emergència per augmentar 
la visibilitat; s’han dotat de 
la corresponent senyalització 
òptica i acústica; i s’han 
reformat els interiors per 
complir amb les necessitats 
del cos policial.
Amb les noves unitats, la 
flota de la Policia Local està 
formada per un total de cinc 
vehicles tipus SUV 4x4, un 

vehicle tipus turisme i dues 
motocicletes.
L’adquisició dels nous 
vehicles s’ha fet a través de 
de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
en la modalitat d’arrendament 
sense opció de compra, 
a l’empresa adjudicatària 
Alphabet Espanya Fleet 
Management, SA, amb un 
cost total del contracte de 
195.181,89 euros.
El creixement progressiu 
del nombre d’agents de la 
plantilla, el patrullatge de 
vàries dotacions de manera 
simultània i el manteniment 
i reparació dels vehicles, 
en moments puntuals, han 
estat els principals motius de 
l’augment del parc mòbil. 

La Policia Local estrena 
vehicles

Un robatori amb força i un 
presumpte delicte contra 
la salut pública, actuacions  
recents de la Policia Local
La Policia Local, conjun-
tament amb els Mossos 
d’Esquadra, va detenir dues 
persones, el passat 4 de 
novembre, per robatori amb 
força. Aquestes persones 
van accedir a un habitatge 
forçant la porta del garatge.
Per altra banda, la Policia 
Local, també en col·labora-
ció amb els Mossos, va de-
tenir una altra persona, el 
passat 10 de novembre, per 
un presumpte delicte contra 
la salut pública, concreta-
ment per tràfic de drogues, 
i per frau relacionat amb el 
fluid elèctric. A l’interior de 
l’habitatge hi havia una plan-
tació amb 234 plantes de 
marihuana.
La Policia Local programa i 
porta a terme tot un seguit 
d’actuacions, tant a nivell 
preventiu com reactiu, per 
combatre aquests fets: pa-

trullatge dirigit, programació 
de controls de pas, coordi-
nació i cooperació amb al-
tres cossos policials, efec-
tius uniformats i de paisà, 
recursos materials com les 
càmeres de videovigilància, 
etc.
De tota manera, recordeu 
els consells de seguretat 
per protegir la llar que sem-
pre ens recomana la Policia 
Local i la importància de la 
col·laboració ciutadana per 
al coneixement dels delictes 
i evitar-ne de posteriors:
https://www.llicamunt.cat/
ajuntament/policia-local

Calendari fiscal 2023

La Junta de Govern Local 
del passat 14 de novem-
bre va aprovar la propos-
ta de Calendari Fiscal per 

l’exercici 2023 proposat per 
l’Organisme de Gestió Tri-
butària de la Diputació de 
Barcelona.
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Del 19 al 27 de novembre es 
va celebrar la 14a edició de la 
Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus. A Lliçà 
d’Amunt, una bona pràctica 
que afavoreix la reducció de 
residus i evita el malbarata-
ment alimentari és la dona-
ció diària d’aliments que fa 
el Grup Bon Preu al Rebost 
Solidari, el banc d’aliments 
del municipi.
A l’octubre de 2019, l’Ajun-
tament i el Grup Bon Preu 
van signar un conveni de 
col·laboració per a la dona-
ció d’aliments frescos i en-
vasats que no es destinen a 

la venda, ja sigui per danys 
estètics a l’envàs o embolcall 
o perquè tenen una data de 
caducitat propera, tot i ser 
perfectament aptes pel con-
sum humà.
Sis dies per setmana, les per-
sones voluntàries del Rebost 
Solidari són les encarregades 
de gestionar la recollida dels 
productes als supermercats 
Bon Preu i Esclat situats al 
municipi. Diàriament recullen 
una mitjana d’entre 5 i 10 qui-
los d’aliments envasats, fres-
cos i productes de fleca.
Aquestes xifres representen, 
per una banda, evitar la ge-

neració d’unes 2 tones anu-
als de residus alimentaris i 
contribuir a reduir el malba-
ratament alimentari. I, per 
altra banda, donar suport ali-
mentari a totes les famílies i 
persones del  nostre municipi 
usuàries del Rebost.

El Grup Bon Preu col·labora 
amb el Rebost Solidari contra el 
malbaratament alimentari

Més de 9 tones d’aliments 
recollits durant el Gran 
Recapte 
La recollida solidària d’aliments va comptar amb la col·laboració 
de 8  establiments comercials i 152 persones voluntàries. 

Lliçà d’Amunt va aconse-
guir 9.200 quilos de pro-
ductes alimentaris durant 
la campanya d’enguany del 
Gran Recapte que va tenir 
lloc del 25 al 27 de novem-
bre en 8 supermercats ad-
herits a la campanya, coor-
dinada per l’Associació de 
Voluntaris Rebost Solidari i 
l’Ajuntament. 
Enguany, el Gran Recapte 
a Lliçà d’Amunt va comptar 
amb 152 persones voluntà-
ries, que durant el cap de 
setmana es van encarregar 
d’informar sobre la campa-
nya en els punts de venda 
col·laboradors, i moltes van 
continuar treballant els dies 
següents en la classifica-
ció i emmagatzematge dels 
productes recaptats. Entre 

les persones voluntàries hi 
havia usuaris/àries de Ser-
veis Socials, membres de 
grups polítics, jovent del 
projecte Serveis Comunita-
ris de l’Institut Lliçà i ciuta-
dania en general. 
Els 9.200 quilos recollits es 
destinaran als repartiments 

mensuals que es fan a les 
410 persones, de 157 fa-
mílies, que actualment són 
usuàries del Rebost de Lli-
çà d’Amunt.
L’Ajuntament vol donar les 
gràcies a totes les perso-
nes que han aportat el seu 
granet de sorra perquè el 

Gran Recapte del 2022 es-
devingués tot un èxit, espe-
cialment, a les persones vo-
luntàries i a tota la població 
que va mostrar la seva so-
lidaritat fent donacions per 
al Rebost solidari de Lliçà 
d’Amunt.
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Club de lectura feminista

Projecte social “Butà a 
casa”
La regidoria d’Acció social ha repartit estufes en préstec a 69 
famílies i un ajut en concepte de bombones de butà a 56 famílies.  

El creixement de la pobresa, 
l’endeutament de la població 
per fer front als elevats preus 
de l’habitatge i l’augment de 
preu dels subministraments 
han provocat que moltes 
persones es trobin amb di-
ficultats per mantenir el seu 
habitatge en unes condicions 
adequades de temperatura a 
un preu just.
La regidoria d’Acció social 
ha detectat diverses situa-
cions de pobresa energèti-
ca al municipi i, per això, els 
darrers hiverns ha portat a 
terme el projecte social “Tre-
va hivernal”, que pretén do-
nar cobertura tèrmica a les 
persones que ho necessiten 
amb una estufa de préstec 
i bombones de butà, per tal 
de mantenir l’habitatge amb 
una temperatura adequada 

durant els mesos de fred. 
Aquest any, el projecte s’ha 
passat a anomenar “Butà a 
casa” i també es proveeix de 
subministrament de gas per a 
la cuina o per als termos du-
rant tot l’any, prèvia valoració 
tècnica.
Les persones i famílies be-
neficiàries d’estufes i bom-
bones de butà són aquelles 
que Serveis Socials valora 
que tenen mancances a l’ho-
ra d’escalfar la seva llar i que 
no poden cobrir aquesta des-
pesa per un tema econòmic. 
A més, es prioritzen les famí-
lies amb menors a càrrec i 
persones amb problemes de 
salut i dependència.
A data d’avui, hi ha 69 famílies 
que tenen adjudicada una es-
tufa de butà de préstec i hi ha 
56 famílies que tenen aprovat 

un ajut en concepte de butà. 
La Junta de Govern Local del 
passat 21 de novembre va 
aprovar la compra de 6 estu-
fes catalítiques, per un import 
total de 864,66 €, i destinar 
un total de 9.370 € en con-
cepte d’ajut de subministra-
ment de gas (butà), subjecte 
a una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona de pobresa 
energètica.  
Aquest any també ha canviat 
la metodologia i les famílies 
beneficiàries disposen d’una 
targeta moneder amb un im-
port de 300 € per a la compra 
de les bombones de butà als 
establiments permesos. 
El projecte es porta a terme 
durant els mesos d’hivern i, a 
finals d’abril, els usuaris han 
de retornar les estufes pres-
tades.

Els usuaris de l’Espai Can Godanya i de 
Medi Obert participen a la jornada del 25N
Amb motiu del Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, 
el passat 25 de novembre, 
els grups d’infants i joves i les 
famílies de l’Espai Can Goda-
nya es van unir als actes com-
memoratius i van presentar 
dos curts basats en els este-
reotips de gènere durant la in-
fància i en els mites de l’amor 
romàntic, per prevenir futures 
violències i treballar la coedu-
cació.
Per altra banda, les educado-
res de carrer també van assis-
tir a les activitats organitzades 
amb motiu del 25N. Després 
de la concentració i la llegida 
del Manifest, les educadores 
van dur a terme una dinàmi-
ca de carrer amb perspectiva 

de gènere per oferir un espai 
d’intercanvi amb el jovent del 
municipi on reflexionar sobre 
l’impacte de la violència de 
gènere en la vida quotidiana, 
abordant diverses qüestions 
mitjançant el joc; hi van par-
ticipar una quinzena de per-
sones. Tambés es va informar 
amb fulletons informatius a 
una desena de joves sobre 
les actuacions a seguir en cas 
de presenciar qualsevol tipus 
d’agressió masclista.

Taller de moviment 
corporal per a les dones

La regidoria d’Igualtat, gène-
re i LGTBI, a través del Punt 
d’Assessorament a Dones 
sobre Igualtat d’oportunitats 
(Punt Dona) i dins del Pla 
d’Igualtat Dona-Home, con-
tinua amb el taller setmanal 
gratuït de moviment corporal 
per a les dones.
A través d’aquesta activitat 
es realitzen diferents pràcti-
ques per exercitar postures 
físiques, exercicis de control 
de la respiració i pràctiques 
de meditació. Es tracta d’un 
espai amb l’objectiu de gau-
dir dels beneficis del movi-

ment corporal com són la 
millora de l’ansietat, l’estrès 
emocional i el manteniment 
de la flexibilitat i el to mus-
cular.
El taller continua el primer tri-
mestre de l’any, del 19 de ge-
ner al 20 d’abril, i s’impartirà 
els dijous de 10 h a 11:30 h al 
Local Social de Can Salgot. 
Hi ha places disponibles.
Per demanar informació i 
per realitzar les inscripcions, 
s’ha de contactar amb els se-
güents telèfons: 662926211 - 
936115021 (trucades o What-
sApp).

La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI, dins del Pla d’Igualtat 
Dona-Home, organitza el Club 
de lectura feminista mensual.
Aquest club de lectura, a càr-
rec de la psicòloga del Punt 
d’Assessorament a Dones 
sobre Igualtat d’oportunitats 
(PADI),  és un espai de con-
versa i debat informal, a partir 
de la lectura d’un llibre, arti-
cle..., on es reflexiona sobre 
les construccions culturals 
de gènere, tan de dones com 
d’homes. La maternitat, les 
relacions personals, la famí-
lia, els rols socials, etc. són 
qüestions que afloren amb la 

lectura.
Es realitza un divendres men-
sual de 10:30 h a 12:00 h, a 
Can Godanya (C. de la Fàbri-
ca, s/n).
Per demanar informació i per 
realitzar les inscripcions, que 
són gratuïtes, s’ha de contac-
tar amb els següents telèfons: 
662926211 - 936115021 (tru-
cades o WhatsApp). 
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Visites escolars a 
l’Ajuntament 

Els dos grups de 3r de l’es-
cola Rosa Oriol i Anguera van 
visitar l’Ajuntament, el pas-
sat novembre, en el marc de 
l’activitat “Conèixer l’Ajunta-
ment”, inclosa dins del PAE 
(Programa d’Activitats Edu-
catives) que l’administració 
local ofereix als centres es-
colars. 
Els objectius d’aquesta ac-

tivitat són apropar l’Ajunta-
ment als nens i nenes de 3r 
de Primària, conèixer el me-
canisme de funcionament de 
l’Ajuntament i prendre cons-
ciència de pertànyer a la co-
munitat.
L’alumnat va fer un recorregut 
per l’Ajuntament i va conver-
sar amb l’Alcalde, Ignasi Si-
món. 

El projecte d’estalvi energè-
tic a les escoles, 50/50, va 
néixer el 2013 com un pro-
jecte europeu liderat a Ca-
talunya per la Diputació de 
Barcelona. Actualment s’ha 
consolidat com a projec-
te municipal, amb el suport 
d’alguns dels recursos que 
formen part del catàleg de 
serveis que la Diputació de 
Barcelona ofereix als muni-
cipis.
L’Ajuntament va acordar  
implantar aquest projecte 
a 5 centres escolars: esco-
les bressol Nova Espurna 
i Palaudàries, i escoles Els 
Picots, Rosa Oriol i Martí i 
Pol.
Amb aquest projecte, si el 
centre aconsegueix reduir el 
seu consum d’energia i ai-
gua, l’Ajuntament li retorna 
el 50% de l’estalvi econòmic 
generat amb aquesta reduc-
ció.
Durant el curs 2020-21, dos 
centres escolars (l’escola 
Rosa Oriol i Anguera, i l’es-
cola bressol Nova Espur-
na) van aconseguir estalvis 
considerables. Però, el curs 
escolar 2021-22, han estat 
quatre dels cinc centres es-

colars els que han obtingut 
resultats positius. 

Els resultats obtinguts el 
curs 2021/22 són uns estal-
vis totals de més de 13.500 
€, 1.264 metres cúbics d’ai-
gua, 34.663 Kwh d’energia 
i unes 7,5 tones de CO2 no 
emeses a l’atmosfera.
A conseqüència d’aquests 
resultats, els imports a 
transferir a cada centre són:
- Escola Bressol Nova Es-
purna: 955,98 € 
- Escola Bressol Palaudàri-
es: 1.719,11 € 
- Escola Rosa Oriol Anguera: 
3.567,18 €
- Escola Miquel Martí i Pol: 
834,93 € 
L’Escola Els Picots ha acon-
seguit reduccions del con-
sum d’aigua i electricitat, 
però el sobreconsum en ga-

soil de calefacció ha anul·lat 
aquests estalvis.
Amb el projecte 50/50, els 
alumnes aprenen de primera 
mà el cost de l’energia amb 
què funciona l’escola i po-
den treballar per reduir-ne 
el cost a través de canvis de 
comportaments, tot impli-
cant-los en la cultura de l’es-
talvi energètic: apagar els 
llums que no estan en fun-
cionament, reducció de la 
il·luminació en zones no tan 
necessàries, baixar la tem-
peratura a la nit, millorar les 
juntes de les finestres, utilit-
zar temporitzadors d’aigua... 
I, amb l’estalvi, l’escola obté 
recursos financers addicio-
nals. Per altra banda, l’ad-
ministració local té menors 
costos energètics i la comu-
nitat local un medi ambient 
més net.

El projecte d’estalvi energètic a les 
escoles obté resultats cada cop més 
positius

Formació per a les directores de les 
escoles bressol municipals 
Les directores de les esco-
les bressol municipals de 
Lliçà d’Amunt participen ja 
fa anys en cursos de for-
mació que s’organitzen des 
del Centre de recursos pe-
dagògics Vallès Oriental IV. 
Aquests cursos són espais 
de trobada on es compar-
teixen experiències, proble-
màtiques comunes i noves 
propostes amb professi-
onals de poblacions de la 
zona i amb l’assessorament 

d’una formadora. 
L’escola bressol Nova Es-
purna va ser la seu, el pas-
sat 16 de novembre, d’una 
sessió formativa. Després 
d’una estona de reflexió i 
debat sobre el futur del 0-3 
anys, es van obrir les es-
tances d’aquesta escola, la 
cuina i el jardí a les directo-
res participants. 
Les directores de les es-
coles bressol municipals 
de Lliçà d’amunt se senten 

orgulloses de les nostres 
escoles i els agrada ense-
nyar-les a altres professio-
nals.
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Receptes de Nadal intergeneracionals

La primera part del projecte 
“Receptes de Nadal inter-
generacionals” va tenir lloc 
el passat 1 de desembre 
al Casal de la Gent Gran 
on l’alumnat del PFI va in-
tercanviar experiències i 
va treballar una recepta de 
cuina amb la gent gran del 
Casal. En la segona   part 
del projecte, els avis i àvies 
i els nois i noies van cuinar 
la recepta a la cuina al res-
taurant La Cruïlla. 
El grup de la Pepita va cui-
nar Rap a la marinera, el de 
l’Aurora va fer un Pastís de 
Nadal, el del Miquel Peix 
a la sal i Carquinyolis, i el 
grup de l’Àurea va preparar 
Sopa de Nadal amb galets. 
L’ambient va ser molt cor-
dial i agradable, i tota una 
experiència per ambdós 
col·lectius.
En el projecte “Receptes de 
Nadal intergeneracionals”  
participen 4 avis/àvies del 
Casal de la Gent Gran i els 
alumnes del PFI.  L’objectiu 
és conèixer quatre receptes 
de plats típics de Nadal i 
preparar-los. Un dia és fan 
4 grups d’alumnes i cada 
grup parla amb un avi/àvia, 
amb unes quantes pregun-
tes preparades (d’on és, 

records d’infantesa i de la 
feina, si li agrada cuinar...) 
amb la finalitat de conèi-
xer-se un mica i, després, la 
persona gran els explica la 

recepta.  Un altre dia, cada 
grup cuina la recepta en el 
restaurant La Cruïlla on po-
den portar a la pràctica el 
que els han explicat. 

Homenatge a la gent gran de 
90 anys
L’any 2022, 34 lliçanencs i lliçanenques van fer 90 anys. 

L’Ajuntament va fer un acte 
d’homenatge als lliçanencs 
i lliçanenques que van fer 
90 anys durant el 2022, el 
passat 25 de novembre al 
Casal de la Gent Gran. 
Aquest homenatge va 
comptar amb l’assistència 
d’una desena d’avis i àvi-
es, acompanyats dels seus 

familiars. Un dels moments 
més emotius va ser el lliu-
rament de les plaques com-
memoratives a càrrec de 
l’Alcalde, Ignasi Simón, i de 
la regidora de Gent Gran, 
Mariona Pedrerol.
Per cloure la celebració, 
homenatjats i familiars van 
gaudir d’un esmorzar amb 

un pastís d’aniversari de 
postres.
L’any 2022 han estat 34 les 
persones que fet 90 anys, 
però a l’acte d’homenatge 
només n’hi van poder assis-
tir 10. Les persones home-
natjades que no van poder 
assistir-hi van rebre la placa 
al seu domicili.

Formació per a entitats

La regidoria de Cohesió So-
cial, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, 
va portar a terme, el passat 
18 de novembre, la formació  
“Kit d’eines i recursos en lí-
nia” adreçada a les entitats.
Una desena de persones, re-
presentants d’entitats muni-
cipals, van assistir a aquest 
curs de tres hores que té 

per objectiu proporcionar 
recursos tecnològics per a 
la millora de la comunicació 
interna i externa de les asso-
ciacions.
Microsoft Teams, Kahoot, 
Canva, Formularis de Goo-
gle, Linoit, Padlet... són algu-
nes de les eines digitals que 
es van posar en pràctica du-
rant la formació.

notícies de l’Ajuntament
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Les escoles a la Biblioteca  

Durant el primer trimestre del 
curs escolar 2022-2023 van 
visitar la Biblioteca Ca l’Oli-
veres un total de 273 alum-
nes repartits en 14 grups, i de 
les escoles Els Picots i Rosa 
Oriol i l’Institut Hipàtia. 
Els cursos de 1r a 4t van fer 
una visita a la biblioteca per 
conèixer l’espai i els recursos 
que té, i se’ls va explicar un 
conte tot fent reflexió de di-
ferents temes. Dins de l’esto-
na de visita també tenien un 
temps per agafar en préstec 
un llibre amb el carnet de la 
biblioteca. 
Els alumnes més grans, els 
de 5è de l’Escola Picots, se’ls 
va explicar que és un catàleg 
en línia i com es fa per cercar 
un document (per títol, autor 
i tema). I també van fer prés-
tec al finalitzar la visita.
Els de 4t d’ESO de l’Institut 
Hipàtia van visitar la bibliote-

ca amb l’objectiu d’aprendre 
a fer cerca d’informació per 
al seu projecte de recerca i 
se’ls va ensenyar com buscar 
documents a diferents catà-
legs en línia (Aladí, Atena…) 
i els recursos virtuals que 
ofereix la biblioteca virtual de 
la Xarxa de biblioteques mu-
nicipals de la Diputació de 
Barcelona.
Tant la biblioteca com les 
escoles tenen un objectiu 
comú, que el màxim d’alum-
nes puguin passar per la bi-
blioteca, perquè hi ha alum-
nes que potser no la visitarien 
sinó hi anéssin amb l’escola. 
I, fent préstec és una manera 
que les famílies i els infants 
tornin a la biblioteca una altra 
vegada.
A partir d’aquest mes de ge-
ner hi ha programades més 
visites de la resta d’escoles i 
instituts del municipi. 

notícies de l’Ajuntament

Nous cursos d’ACTIC nivell mitjà i 
avançat 
Comença l’any i la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres torna a oferir 
cursos d’ACTIC nivell mitjà 
i avançat per a totes aque-
lles persones que vulguin 
presentar-se a la prova que 
acredita els coneixements 
que es tenen en Tecnologies 
de la Informació i la Comuni-
cació i que certifica la Gene-
ralitat de Catalunya. 

CURS ACTIC NIVELL MITJÀ
Del 26 de gener al 30 de març
Dijous de 18 h a 20 h
Es fa una aproximació als 
continguts de la prova ACTIC 
nivell mitjà, es faran exercicis 
i es podran resoldre dubtes.
Durada: 10 sessions. 20 ho-
res. 
Preu: 10 € (5 € per a aturats 
i joves, presentant la docu-
mentació corresponent)
Requisit: és imprescindible 
tenir coneixements d’infor-
màtica equivalents al nivell 
bàsic de la prova ACTIC.
Cal fer la inscripció a la bibli-
oteca. Les places són limita-
des. 

CURS ACTIC NIVELL AVAN-
ÇAT
Del 24 de gener al 28 de març
Dimarts de 18 h a 20 h
Es treballaran dues compe-
tències: l’Excel i el Power-
point. 
Durada: 10 sessions. 20 ho-
res. 
Preu: 10 € (5 € per a aturats 
i joves, presentant la docu-
mentació corresponent)
Requisit: és imprescindible 
haver superat la prova del ni-
vell mitjà.
Cal fer la inscripció a la bibli-
oteca. Les places són limita-
des. 

Aquests cursos tenen l’ob-
jectiu d’oferir una aproxima-
ció als continguts d’ACTIC i 
donar suport als dubtes que 
puguin sorgir dels temes que 
surten a la prova ACTIC. 
L’ACTIC (Acreditació de Com-
petències en Tecnologies de 
la Informació i la Comunica-
ció) és un certificat emès per 
la Generalitat de Catalunya 
que dóna a conèixer a qualse-

vol empresa o administració 
quin nivell de capacitats és té 
en l’ús de les TIC. Per obte-
nir-lo cal superar una prova 
telemàtica que s’avalua au-
tomàticament. L’examen s’ha 
de fer obligatòriament per 
ordinador en un dels centres 
col·laboradors que han estat 
autoritzats per la Generalitat 
de Catalunya.  La Biblioteca 
Ca l’Oliveres és un dels cen-
tres col·laboradors on es pot 
sol·licitar fer la prova i ofereix 
els dimecres de 16 h a 18h i 
els dissabtes de 10 h a 12h. 
Consulta https://actic.gen-
cat.cat/ca/inici

Augment significatiu de les proves 
ACTIC a la biblioteca 
Durant l’any 2022 va augmen-
tat considerablement el nom-
bre de persones que es van 
presentar a la prova ACTIC a la 
biblioteca.
La biblioteca Ca l’Oliveres és 
centre col·laborador ACTIC 
des de l’any 2014 i, tot i que 
al principi aquest certificat era 
poc conegut, aquests darrers 
anys l’ACTIC s’ha consolidat 
com un certificat referent a Ca-
talunya per demostrar el nivell 
de coneixements en tecnologi-
es de la informació i la comuni-
cació (TIC) davant de qualsevol 
empresa o administració públi-
ca.  
Durant l’any 2022 van passar 
per la biblioteca 333 persones 

per fer la prova ACTIC, un 88% 
més que l’any 2021.
La biblioteca Ca l’Oliveres ofe-
reix els dimecres tarda i dis-
sabte matí com a dies per fer 
la prova, i si des dels inicis es 

comptava amb 5 places, l’últim 
trimestre del 2022 es van am-
pliar a 6 per cada dia. D’aques-
ta manera fins a 12 persones 
per setmana es poden presen-
tar a la prova ACTIC. 
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Superacciona’t!: 
Separa 
correctament els 
residus
Separant correctament els residus pots mi-
llorar el medi ambient, estalviar recursos, 
disminuir l’extracció de matèries primeres i 
contribuir a l’estalvi econòmic.  

Cada SUPERACCIÓ et con-
verteix en SUPER-TU, amb po-
ders per millorar el món d’avui 

i el que deixaràs a les properes 
generacions. El poder real està 
a les teves pròpies mans. 

Calendari 2023

Com cada any, el butlletí mu-
nicipal del gener arriba acom-
panyat del Calendari 2023 
que ha editat l’Ajuntament. 
Enguany, aquest calendari 
està il·lustrat amb fotografi-
es de diferents espais a l’aire 
lliure on poder practicar es-
port al nostre poble. També 
hi trobareu indicats els dos 

dies de festa local, que s’afe-
geixen als festius autònomics 
i nacionals. 
Aquest 2023 són festius lo-
cals el dissabte 7 de ge-
ner, Diada del Patró de Lliçà 
d’Amunt, Sant Julià, i el di-
vendres 8 de setembre, que 
coincideix amb la Festa Ma-
jor. 

Trobada per parlar sobre la problemàtica 
del senglar

Una trentena de productors 
de la Vall del Tenes, juntament 
amb els tècnics de Medi Am-
bient dels Ajuntaments de la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes, es van reunir, el passat 
24 de novembre a la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres, per parlar so-
bre la problemàtica del sen-
glar. La trobada va comptar 
amb la participació del cap de 
Cinegètica de la Generalitat 
de Catalunya i la tècnica de 
dinamització agrícola del Pla 
Agrari de la Mancomunitat. 
Els productors van exposar 

les afectacions que pateixen 
com a conseqüència de l’atac 
constant dels senglars. I els 
tècnics van recollir les quei-
xes i van comentar algunes 
actuacions que es poden dur 

a terme. 
Des de la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes es continuarà 
treballant per ajudar els pro-
ductors en aquesta proble-
màtica.

Declaració d’alerta per 
sequera hidrològica
Aquesta situació comporta limitacions d’aigua en els usos 
urbans.  

L’Agència Catalana de l’Aigua 
de la Generalitat de Catalunya 
va declarar, a finals de novem-
bre, l’Alerta per sequera hi-
drològica als municipis on els 
abastaments depenen, pri-
mordialment de les reserves 
embassades als embassa-
ments del Ter i del Llobregat, 
sigui mitjançant una connexió 
directa o mitjançant la capta-
ció en un riu, aigües avall de 
les preses. Això inclou un to-
tal de 202 municipis, entre els 
quals Lliçà d’Amunt. 
El passat novembre, l’estat 
dels embassaments de con-
ques internes de Ter i Llobre-
gat.es trobava als 207 hm3 
d’acumulat, el que equival a 
un 33,8% de les reserves to-
tals.
La declaració d’alerta per se-
quera comporta limitacions 
en els volums lliurats a xarxa 
per a abastament de població 
i en els consums d’aigua per a 
altres usos:
- Reducció de la dotació de 

reg agrícola en un 25% o la 
substitució de part dels ca-
bals destinats a reg agrícola 
per aigües regenerades.
- Reducció dels consums 
d’aigua dels usuaris industri-
als no lligats al procés pro-
ductiu.
- Reducció del consum d’ai-
gua en els usos recreatius 
(5% en usos assimilables a 
urbans i 25% en reg).
- Reducció de les dotacions 
per a reg de parcs i jardins: 
prohibició d’ompliment de 
fonts ornamentals, llacs artifi-
cials, etc. i de mànegues d’ai-
gua per neteja de carrers.
- S’estableixen limitacions a 
l’ompliment parcial de pis-
cines d’aigua dolça. 
- S’estableix una dotació mà-
xima de 250 litres per habitant 

i dia. 

Ús de la xarxa d’aigua

Davant el descens continuat 
de les reserves d’aigua, et de-
manem que en facis un con-
sum responsable per evitar 
restriccions:
- Eviteu el reg intensiu de jar-
dins.
- Eviteu la neteja de vehicles
- Eviteu la neteja de façanes i 
terrasses
- Minimitzeu l’ús industrial
- Eviteu omplir i reomplir pis-
cines 
- Eviteu qualsevol altre ús que 
no sigui pròpiament domèstic
Consulta els consells d’estal-
vi que et proposem a https://
www.agbarclients.cat/ca/
consells-estalvi
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Ple ordinari del 24 de novembre

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

1.- Aprovació de l’acta de 
la sessió plenària del pas-
sat 21 de juliol. 
El Ple va aprovar l’acta de la 
sessió del Ple del dia 21 de 
juliol de 2022. 

2.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia emesos 
del dia 19 de setembre a l’11 
de novembre de 2022, que 
van del número 891 al 1105.  

3.- Aprovació del nomen-
clator dels camins muni-
cipals. 
Després de l’aprovació del 
catàleg de camins muni-
cipals de Lliçà d’Amunt, 
que inclou la relació de ca-
mins municipals, i tenint en 
compte que aquesta rela-
ció no està incorporada al 
nomenclàtor de camins i 
carrers de Lliçà d’Amunt, el 
Ple va aprovar el nom dels 
camins municipals, que es 
donaran d’alta en el llistat 
de carrers de Lliçà d’Amunt.

 

4.- Aprovació de la muta-
ció demanial subjectiva 
de l’edifici de l’antiga es-
cola Sant Baldiri.
El Ple va aprovar la mutació 
demanial subjectiva a favor 
de la Generalitat de Cata-
lunya de l’immoble inscrit a 
l’Inventari de Béns de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt 
amb la qualificació jurídi-
ca de bé de domini públic, 
lliure de càrregues, gravà-
mens, servituds i limitacions 
al domini, per destinar-lo a 
equipament escolar. 

5.- Afers urgents.

No n’hi havia.

6.- Mocions.

6.1.- Moció conjunta per a la 
millora del finançament de 
l’administració local. 

El Ple va acordar sol·licitar al 
Govern de l’Estat, al Govern 
de la Generalitat de Catalu-
nya i a les Diputacions dota-
cions i mesures a favor dels 
ens locals per donar res-
posta a l’augment de des-
peses vinculat, directament 
o indirectament, a diferents 
aspectes.

 

6.2.- Moció d’En Comú Po-
dem per a la transparència 
de la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes.
Aquesta moció demanava 
d’instar a la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes a cre-
ar un òrgan d’informació 
i control on s’integrin els 
gups municipals de l’opo-
sició dels diferents ajunta-
ments, i a fer una auditoria 
econòmica sobre la gestió 

dels anys 2020, 2021 i 2022. 

7.- Precs i preguntes.
En Comú Podem va fer 
tres preguntes relatives al 
Pla Agrari de la Mancomu-
nitat, el Sector Agrari de 
Lliçà d’Amunt i els Centres 
Cívics. 
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El passat 18 de novembre el 
grup de hip hop Los Niños 
del Balcón va presentar el 
seu primer disc: ELS TEUS 
ELEMENTS, a l’Ateneu l’Ali-
ança de Lliçà d’Amunt.
El grup LNDB neix l’any 
2020, just a l’inici de la 
pandèmia, quan dos ger-
mans comencen a escriu-
re cançons de rap a casa 
per distreure’s del confina-
ment. Ràpidament, el seu 
veí s’uneix al projecte i cada 
nit feien videotrucades per 
seguir composant cançons. 
Davant les restriccions per-
manents de la pandèmia 
comencen ha quedar du-
rant les franges horàries 
establertes al balcó de casa 
dels seus pares per seguir 
donant forma al seu projec-
te,  així neix el nom de Los 
Niños del Balcón  format 
per Gerard Trujillo, Guillem 
Trujillo i Josep Garcia.
L’estiu següent l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt contacta 
amb el grup per executar la 
campanya de consciencia-
ció i respecte de les mesu-
res Covid dirigida al públic 
jove de la ciutat i neix la 
cançó i  videoclip: “No en-
comanis, contagia vida”  
(https://www.youtube.com/
watch?v=IE_1cif3Odo)
Dos anys més tard LNDB 
decideixen tancar-se a l’es-
tudi de gravació  Vallestage 
Music Factory (@vallesta-
gemusicfactory) per enre-
gistrar el seu primer disc 
ELS TEUS ELEMENTS i 
materialitzar el seu projecte 
musical.
El disc ha estat produït per 
Xavi Baro i  Ivan Gracia que 
juntament amb LNDB han 
composat 12 cançons de 
hip hop, dancehall, reag-
ge, trap i reggaeton. El disc 
gaudeix de col.laboracions 
tan importants com: Still ill 
vocalista de Lagrimas de 

Sangre i el raper Warma. A 
més d’artistes locals com: 
Seyka, Sardines en Llauna, 
Júlia Simpson, Sotabosc, 
Doblenne, Joven Basquiat, 
Whitewinepapito, Blai, PSJ, 
Ainhara Jöly i Fargas184.
LNDB presenten el seu pri-
mer disc de hip hop amb 
unes cançons que ens par-
len d’elements essencials 
a la vida, l’aigua és tan es-
sencial com l’amor, el foc és 
tan essencial com la ira o la 

queixa, el vent com el canvi 
...i així arriben 12 cançons 
directes i quotidianes per 
ser escoltades a totes les 
plataformes:

Escolta el disc al Spotify: 
“Els Teus Elements” Los 
Niños del Balcón

https://open.spotify.com/
a l b u m / 2 d w 1 c U Z o J m -
nghcU2cmy983?si=m3otr-
l7iTheZNzhrLQFpQg

Presentació del disc “Els teus 
elements” de “Los niños del balcón”

Horari dels CAPs fins al 5 
de gener
Durant el període de Nadal, 
del dia 27 de desembre de 
2022 al 5 de gener de 2023, 

el CAP de la Cruïlla roman-
drà obert de 8 h a 20 h i el 
de Palaudàries de 8 h a 15 h. 

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, per fax (938 414 175), per cor-
reu 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’au-
torització per a la publicació d’imatges de menors.

Què ha dit la premsa?
El grup UPS compra la firma 
propietària de Picking Farma
L’operador logístic per al sec-
tor farmacèutic Picking Farma 
passarà a formar part del grup 
nord-americà UPS, després de 
formar part del segon canvi ac-
cionarial en dos anys. 

Roben un tractor en una fin-
ca agrària de Lliçà d’Amunt
Els propietaris de la finca de 
Can Comes, a Lliçà d’Amunt, 
van denunciar el robatori d’un 
tractor que hi havia en un co-
bert de la seva propietat. És un 
Ford 5000 de color blau i d’uns 
40 anys d’antiguitat. El vehicle 
havia estat espatllat durant for-
ça temps però just feia pocs 
dies que havia estat reparat per 
poder-lo tornar a fer servir per 
feines a la casa. Els fets van ser 
denunciats a la Policia Local 
del municipi.

Mango creix a l’Àsia amb una 
obertura a Singapur
La cadena d’articles de moda 
Mango, amb seu logística a Lli-
çà d’Amunt, ha posat en marxa 
un nou model de botiga a Sin-
gapur. 

El clúster de cervesa artesa-
na de Lliçà d’Amunt es pre-
senta al sector

L’espai de Can Malé, adequat 
per a l’elaboració de la beguda, 
ja acull set productors.

Esmorzars de forquilla amb 
producte de temporada
Un total de 13 restaurants de 
la comarca van oferir, el passat 
mes de desembre, esmorzars 
de forquilla amb productes de 
temporada i proximitat com a 
ingredients principals. Ho van 
fer en el marc del cicle gastro-
nòmic Tasta la Tardor, impulsat 
pel Gremi d’Hostaleria del Va-
llès Oriental amb l’objectiu de 
dinamitzar els establiments del 
sector durant les dates prèvies 
a Nadal.

Societats constituïdes
- Philae Evolución Personal, SL, 
dedicada a la construcció, ins-
tal·lació i manteniment; comerç 
a l’engròs i al detall; distribució 
comercial; importació i expor-
tació; activitats immobiliàries; 
indústries manufactureres i tèx-
tils, etc.

Defuncions 
- Josepa Sagués i Domech, 81 
anys. 8-11
- Antonio Rodríguez Fernán-
dez, 83 anys. 10-11
- Rafael Martín Espínola, 91 
anys. 24-11
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opinió Grups 
Municipals

Nou any i nous propòsits. El nostre partit sempre ha apostat per un poble més comunicat, més tecnològic i amb un millor servei per a la ciutadania. El 

2023, qui té una edat ja li sembla una xifra futurista, però realment el futur és ara, el futur és adaptar els Ajuntaments a noves tecnologies. És per això 

que des de Ciutadans sempre hem apostat per adaptar una APP, funcional i fàcil per als veïns i veïnes del nostre poble, una APP que, per exemple, et 

permeti posar-te en contacte amb la nostra policia local, una APP que et permeti també enviar una foto d’una incidència a la via pública, una mancança 

al carrer o un sot a la vorera. Això ajudaria i molt el dia a dia de Lliçà. Molts ens han dit que fan instàncies i no tenen resposta, o aquesta arriba després 

de mesos i mesos d’espera. Sabem que els nostres conciutadans no han de fer de vigilants de carrer buscant mancances a la via pública, per tant, fora 

bo que ho fes un equip d’Agents Cívics municipals que s’encarreguin d’això -entre altres coses-. Aquestes són propostes que també hem fet a l’actual 

equip de govern, però a falta d’això, tota ajuda és bona per un entorn segur i cívic al nostre poble.

Us desitgem una bona entrada d’any 2023. Un any que ens apropa el 2030 on el nostre Municipi, juntament amb molts d’altres s’han compromès amb 

el medi ambient, formant part del Pacte d’alcaldes per l’energia i el Clima. Aquesta iniciativa defineix els nous compromisos i la visió compartida per 

abordar reptes interconnectats com la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i la transició justa. El món local ha de treballar en la promoció d’energies 

renovables com la biomassa, l’energia solar, l’eficiència energètica i l’estalvi d’energia en tots els sectors tant públics com privats. Doncs bé la nostra 

sorpresa és que en el pressupost del 2023, no hi ha cap partida d’inversions per fer font al nostre compromís; on està la partida per plaques solars 

dels edificis municipals que encara no en tenen; per quan la partida per la caldera de biomassa (que fa tants anys que reclamem) que dona solució als 

edificis del pavelló, escola     St. Baldiri i Picots? De veritat l’equip de govern es creu aquest pacte? Creiem que no.

Se acabó 2022; un año donde se ha hecho más evidente el cambio climático que padecemos. Localmente: la deficiencia en la red de agua, la tala 
indiscriminada en nuestros bosques, las dificultades con las cuales se han encontrado el sector agrario y espacios naturales biodiversos, no están 
contribuyendo en absoluto a la mejora de esta lamentable situación. Desde los municipios, debemos empezar a tomarnos en serio todo esto y empezar 
a trabajar para ello: municipalizar el agua, proteger nuestros bosques de tales indiscriminades, poner en marcha proyectos económicos y sociales 
sostenibles, ayudar al sector agrario en su adaptación a los efectos del cambio climático, etc… Son muchas de las cosas que se pueden y deben ha-
cer desde nuestro Ayuntamiento. Por ello, desde el grupo de personas que formamos parte de Lliçà d’Amunt En Comú Podem, miramos el futuro con 
esperanza, tenemos proyecto y estamos preparados para afrontar estos retos.  Queremos para nuestro pueblo, un gobierno que escuche, que cuente 
con tod@s, y que sea consciente de que todos estos retos que tenemos por delante, serán posibles, si los hacemos tod@s junt@s.
Desde Lliçà d’Amunt En Comú Podem, estamos convencidos de que este 2023 que comienza, será un año donde la esperanza e ilusión se abrirá paso 
en nuestro pueblo. ¡Feliz 2023!!

Feliç 2023. Esperem que esteu gaudint de les festes nadalenques. Ara mateix, al tancament d’aquesta edició no s’ha aprovat el pressupost municipal per 

al 2023. L’hem vist i hem pogut contrastar allò que ja hem anat anunciant els últims anys. El govern ha anat guardant diners sense posar el focus on calia, 

en ajudar les persones. Podia ser via projectes culturals, esportius, per a joves, serveis socials, etc., però no. Aquest equip de govern no ha distingit el seu 

partit del que és l’Ajuntament i ha aprofitat per fer una gran campanya electoral gastant-se’ls tots amb un parell d’obres molt vistoses l’any abans de les 

eleccions (el 2022 que hem acabat). Això es veu amb el que han presentat, un pressupost pel 2023 on, per exemple, les inversions baixen de 10 milions 

d’euros a, de moment, només 1,9 milions. És a dir, quatre arranjaments de carrers i poc més. Una dinàmica repetida els últims 15 anys. Tot plegat lleig, 

molt lleig.  

La darrera assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya va aprovar per unanimitat de tots els associats assistents, on hi ha més de 700 po-

bles i ciutats del nostre país, una resolució exigint a l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya que resolgui d’una vegada per totes el model de 

finançament del món Local, amb més autonomia i més recursos. La situació comença a ser insostenible amb tots els increments de preus que s’han 

produït darrerament (energia, salarial, de serveis, d’obres, etc.) i que no s’ha pogut repercutir al ciutadà pel moment d’incertesa i precarietat de la classe 

treballadora.

Els pressupostos del 2023 són els més complexes d’aquesta darrera dècada, i haurem de ser molt curosos de fer-lo complir sense desviar-nos ni un sol 

mil·límetre. En moments excepcionals com el que estem vivint ens hauria agradat el recolzament dels grups polítics de l’oposició, anar a la una, però 

malauradament serà improbable per no dir impossible. Ells es troben en altres guerres partidistes.
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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: 
Un home curiós

Era un home que vivia el present,
perquè, segons deia, era el lloc

més sensat per viure.

No tenia presa en conèixer el futur
i no oblidava el passat, però ningú

el podia convèncer de no viure
intensament el present.

Rara avis, que estimava
la saviesa i fugia del camí

de la veritat obligada.

I era tant feliç vivint el present,
que m’ha convençut a mi.
Demà començo jo, perquè

vull sentir el goig d’esser humà.

Vull pensar i volar.
Vull riure i dormir.

Vull sentir el silenci.
Vull oblidar l’oblidable.

C’est fini, aquest món
d’escampada ignorància

sorgida de la buidor.

El present també val la pena viure’l.

Ja som dos, els homes curiosos.

Ferran Ycobalzeta Cibiach, 2022

Ateneu Cingles de Bertí
www.ateneucb.cat

ateneu.cinglesdeberti@gmail.com

Síl·labes de vidre: Els beneficis d’un 
Taller d’escriptura
Des de sempre, a les persones 
ens han agradat les històries. 
Volem viure experiències no-
ves a través dels personatges 
que ens les expliquen. 
Sempre ha hagut narradors 
d’històries. Els trobadors crea-
ven composicions per la gent, 
majoritàriament analfabeta, i 
les seves històries es transme-
tien oralment. Escoltar contes 
ens dona l’oportunitat de gau-
dir d’històries en la veu de qui 
els narra. La resta ja la ima-
ginem, cadascú crea els per-
sonatges a la seva mida, ca-
dascú li posa el color que vol 
a la història. Vivim altres vides, 
altres mons. 
Són moltes les persones que 
tenim necessitat d’expres-
sar-nos. Estic segur que a mol-
tes els agradaria poder escriu-
re un relat curt, un conte, una 
novel·la o una poesia. Però tal 
vegada no s’atreveixen per in-
seguretat, vergonya o perquè 
no saben per on començar. 
A un taller d’escriptura t’allar-
guen la mà perquè et decidei-
xis a emprendre el meravellós 
camí de l’escriptura creativa. 
Què escriure? Els temes són 
infinits. Has estat alguna ve-
gada en una sala d’espera 
del CAP, del dentista, del ve-
terinari, del...? Has imaginat 
el que amaga un armari? Un 
escriptor va trobar un dia una 
maleta dins el seu armari. La 
va obrir i va escriure un re-
lat de cada cosa que hi havia 
dins. Us heu fixat en les per-
sones del vagó de tren? O un 
gerro de flors, que a la nostra 
protagonista li fa recordar...? O 
l’interior d’una nau espacial o 
en un petit cementiri de poble? 
Una fotografia o un particular 
amic o membre de la família? 
Una pintura o una finestra de 
la botiga?... Quantes històries 
podrien sortir amb una mica 
d’imaginació!
Animo a totes aquestes per-
sones a deixar volar la seva 
imaginació. I també a assistir 

a un taller d’escriptura creati-
va. El procés d’aprenentatge 
els ajudarà a desenvolupar les 
capacitats creatives. 
Escriure és una manera d’ex-
pressar-nos, de sentir-nos lliu-
res en altres mons, de gaudir 
de les paraules que encade-
nem en el full. El procés de 
l’escriptura ens ajuda a sen-
tir-nos millor perquè desenvo-
lupem moltes de les nostres 
capacitats:
• Aprenem a organitzar els 
nostres pensaments i a estruc-
turar millor les nostres idees. 
• Ens acostumem a escoltar i 
observar el món al nostre vol-
tant per trobar idees per a les 
nostres històries.
• Millorem la nostra concen-
tració, ja que estem creant no-
ves vives i vivències.  
• Desenvolupem tant la capa-
citat artística com la curiositat 
d’exploració i de recerca per-
què ens documentem per tal 
que el nostre relat sigui cohe-
rent i versemblant. D’aquesta 
manera, augmentem el nostre 
coneixement i la nostra cultu-
ra.

L’escriptura creativa dona ales 
a la nostra imaginació i ens 
permet gaudir de la llibertat de 
crear personatges, paisatges, 
mirades, conflictes, solucions. 
En definitiva, l’escriptura és un 
espai en el qual ens podem 
expressar amb absoluta lli-
bertat sobre la nostra manera 
de veure el món o les experi-
ències viscudes, sense donar 
garses per perdius, perquè 
sabem que al lector no se’l 
pot ensarronar. Amb una bona 
documentació, farem que el 
lector s’enganxi al nostre relat 
i gaudeixi tant com nosaltres 
quan el vam escriure.  
Mai no és tard per aprendre. 
Estructurar i ordenar el pen-
sament, estimular la creativi-
tat, aprendre a organitzar-se i 
millorar les competències lin-
güístiques són beneficis que 
aporta l’escriptura i que són 
útils tota la vida. 
Quants talents s’han perdut 
per manca d’una oportunitat 
d’escriure!

Josep Lluís Benet
Ateneu Cingles de Bertí

Anem al teatre
Dissabte 14 de gener 2023
Anem al Teatre Auditori de 
Granollers: La trena sobre la 
novel·la de Leatitia Colomba-
ni i sota la direcció de Clara 
Segura que també hi actua.
Divendres 27 de gener 
2023/19h (amb servei d’auto-
car)
Anem al TNC-Sala Gran: Ter-
ra baixa d’Àngel Guimerà. Un 
clàssic universal reconstruït 
per Pablo Ley, amb la direc-
ció de Carme Portaceli (di-
rectora del TNC) i amb Anna 
Ycobalzeta (la nostra veïna) 
com a protagonista i un es-

plèndid repartiment d’actrius 
i actors. Recorrerà el món! 
No te la perdis!
Per a col·laborar i partici-
par en aquestes activitats, 
t’oferim diferents possibili-
tats:
• Enviar un correu E-mail a 
l’adreça a ateneu.cingles-
deberti@gmail.com
• Trucar al número de mòbil 
639006342
• Consultant la Web de l’Ate-
neu: www.ateneucb.cat  on 
trobareu detallada informació

Ateneu Cingles de Bertí



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

GENER

genda’t

Divendres 13

Més activitats

ESPECTACLE Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran 
Hora de sortida: 19.30 h Cirque du Soleil, Crystal. Organitza: 
Associació Gent Gran Lliçà d’Amunt.

Dimarts 10

PARTIT DE BÀSQUET Plaça de Catalunya Horari: de 17 h 
a 19 h Obert al jovent a partir de 1r d’ESO. Per més informa-
ció: Mòbil/ WhatsApp: 670 260 034

Programació de Nadal, Activitats del Servei d’Empresa i 
Ocupació de la Vall del Tenes, Programació de l’Ateneu 
Cingles de Bertí. 

Divendres 20

FESTIVAL DES LANTERNES Lloc de sortida: Casal de la 
Gent Gran Hora de sortida: 7 h Organitza: Associació Gent 
Gran Lliçà d’Amunt.

TALLER CREATIU Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30 h 
Farem una càmera de fotos amb una ouera. A càrrec de Glòria 
Nicolau. Adreçat a infants a partir de 4 anys.  Places limitades. 
Inscripció prèvia a partir del 9 de gener.

Divendres 6
ANEM AL TEATRE Lloc de sortida: Casal de la Gent 
Gran Hora de sortida: 18.30 h Antonio Díaz, El Mago Pop.
Organitza: Associació Gent Gran Lliçà d’Amunt.

PARTIT DE FUTBOL La Bombonera Horari: de 17 h a 19 h 
Obert al jovent a partir de 1r d’ESO. Per més informació: Mò-
bil/ WhatsApp: 670 260 034 

Dissabte 21

TALLER DE MAGDALENES VEGANES Can Godanya Horari: 
de 17 h a 19 h Obert al jovent a partir de 1r d’ESO. Per més 
informació: Mòbil/ WhatsApp: 670 260 034 

Dissabte 28

TORNEIG DE TENNIS TAULA Era de la Biblioteca Horari: 
de 17 h a 19 h Obert al jovent a partir de 1r d’ESO. Per més 
informació: Mòbil/ WhatsApp: 670 260 034 

CALENDARI PERSONALITZAT Espai Jove El Galliner 
Horari: de 17.30 h a 19.30 h Joves de 1r d’ESO als 29 anys. 

CUINA JOVE - MUG CAKE Espai Jove El Galliner Horari: 
de 17.30 h a 19.30 h Adreçat a joves de 1r d’ESO fins als 29 
anys.

TALLER DE IOGA Pati de Can Godanya Horari: de 17 h a 
19 h Obert al jovent a partir de 1r d’ESO. Per més informació: 
Mòbil/ WhatsApp: 670 260 034 

Divendres 27

TARDA DE JOCS COOPERATIUS Espai Jove El Galliner 
Horari: de 17.30 h a 19.30 h Joves de 1r d’ESO als 29 anys. 

Dimarts 17
CLUB DE LES DENTS DE LLEÓ Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 17.30 h Parlarem del llibre Un festí al jardí, de Cathon. A 
càrrec de Glòria Nicolau. Adreçat a infants de 6 a 8 anys. 

“BOOK CAU” CLUB DE LECTURA JOVE Biblioteca Ca 
l’Oliveres Horari: de 18 h a 19.30 h Parlarem del còmic El 
Club de los libros prohibidos de Kim, Hyun-Sook. Adreçat 
a nois i noies d’entre 12 i 16 anys. A càrrec de Rosa Puigdo-
mènech.

POLSERES DE FIL Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 h 
a 19.30 h Adreçat a joves de 1r d’ESO fins als 29 anys.

Dimarts 24
AMPOLLA LLUMINOSA Espai Jove El Galliner Horari: 17.30 
h a 19.30 h Adreçat a joves de 1r d’ESO fins als 29 anys. 

Dimecres 18 i dijous 19
FESTA DE LA CARXOFA A BENICARLÓ Lloc de sortida: 
Casal de la Gent Gran Hora de sortida: 7 h Organitza: Asso-
ciació Gent Gran Lliçà d’Amunt.

Cap de setmana 28 i 29

Dilluns 16

Dijous 26

Dimarts 31

Dimecres 11

CLUB DE LECTURA D’ADULTS Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 18 h Parlarem del llibre Todo lo que muere de John Con-
nolly. A càrrec de Marina Martori. 

L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLIVERES Biblioteca Ca 
l’Oliveres Hora: 12 h “Tast de patés vegetals”. De la mà de 
Escola & Restaurant Esbioesfera de Cardedeu. A càrrec de 
Esbiosfera www.esbioesfera.cat Adreçat a adults. Places limi-
tades. Inscripció prèvia a partir del 9 de gener.

Dissabte 14

TALLER DE COACHING Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 
h Taller de gestió emocional i autoestima per a la dona, i pre-
sentació del llibre-agenda “Tu verdadera joya eres tu”. A càr-
rec de Luisa Amate. Places limitades. Cal inscripció prèvia a 
partir del 9 de gener.

NIU DE PARAULES Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11 h “Tic-
Tac” de Lídia Clua. Adreçat a famílies amb infants fins als 3 anys. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a partir del 9 de gener.

CONTES AL VOL Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11 h “Disfres-
salla de contes” de Rosa Fité. Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. A càrrec de Rosa Fité. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a partir del 9 de gener.

Del 9 al 28 de gener
EXPOSICIÓ Biblioteca Ca l’Oliveres (planta 1) Horari: en 
horari de biblioteca “Lliçà d’Amunt i més”. Quadres a l’oli i al-
gun dibuix de diferents espais de Lliçà d’Amunt i d’altres po-
blacions. Del lliçanenc Joaquim Clavero.

Dijous 19
FEM UN NINOT DE NEU Espai Jove El Galliner Horari: de 
17.30 h a 19.30 h Joves de 1r d’ESO fins als 29 anys.

“MUGGLE” CLUB DE LECTURA PER A INFANTS Bibliote-
ca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Parlarem del llibre “Amy i la biblio-
teca secreta” d’Alan Gratz. A càrrec de Rosa Puigdomènech. 
Adreçat a infants de 9 a 11 anys. 


