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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom,
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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opinió
Salutació de l’Alcalde
El pròxim dimarts 11 de
maig entra en vigor el
Reial Decret 970/2020
que modifica el Reglamento General de Circulación amb l’objectiu
d’augmentar la seguretat viària en els carrers de tots els pobles i
ciutats del país.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Entre altres canvis,
es modifica la velocitat màxima en vies
urbanes que serà de
20 km/h en vies que
disposin de plataforma única de calçada i
vorera, de 30 km/h en
vies d’un únic carril per
sentit de circulació i 50
km/h en vies de dos o
més carrils por sentit
de circulació.

L’objectiu principal és
reduir la sinistralitat
del col·lectiu de persones més vulnerables
en l’àmbit urbà i donar
pas a un ús compartit
de la via on les motocicletes, bicicletes
de pedals, bicicletes
elèctriques, vehicles
de mobilitat personal
i vianants tenen cada
dia més importància i
pes vers els vehicles.
Diferents estudis coincideixen en què el risc
de morir com a conseqüència d’un atropellament es redueix com
a mínim 5 vegades si
la velocitat del vehicle que impacte és de
30km/h respecte a un
que circuli a 50 km/h.

La velocitat del vehicle
té una relació directa
amb les probabilitats
de supervivència del
vianant atropellat.
Com la resta d’ens
locals,
l’Ajuntament
Lliçà d’Amunt també vetllarà per a fer
complir aquesta normativa i aprofitem per
demanar la complicitat i col·laboració de
tots els ciutadans per
adaptar-nos al nou reglament, de ser exemplars com ho hem estat
en altres circumstàncies.
També us encoratjo a
participar activament
com a voluntaris i do-

nants en el projecte
local “OMPLIM EL REBOST”, que es celebra els dies 7, 8 i 9 de
maig, a fi de recollir aliments i productes bàsics d’higiene per les
famílies més necessitades del nostre poble,
una iniciativa que iniciem aquest any i que
volem que perduri en
el temps, perquè cada
dia són més les persones que han de menester d’aquest servei
i no en tenim prou amb
el Gran Recapte que
s’organitza a la tardor
a nivell de tot el país.
Per això us necessitem a tots. Mostrem,
de nou, la nostra solidaritat com a poble.

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
“Poder decidir sobre nuestra salud,
nuestro cuerpo y nuestra vida sexual
es un derecho humano”

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

Amnistía Internacional

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/llicamunt
· 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: CTL Comunicació · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2
Dipòsit Legal: B-48615-2007

notícies

maig_ 2021_ 3

de l’Ajuntament

Modificació del Reglament de Circulació: Ciutats a 30

El nou Reglament de Circulació estableix, a partir de l’11 de maig, un límit genèric de velocitat de 30 km/h en vies
d’un únic carril per sentit de circulació. Aquesta modificació pretén complir l’objectiu de reducció de sinistralitat en
vies urbanes.
El Reial decret 970/2020, de
10 de novembre, modifica el
Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles, en matèria de
mesures urbanes de trànsit a
tot l’estat espanyol. Tradicionalment, el vehicle de motor
era el protagonista de la major part de l’articulat.Tanmateix, especialment en l’àmbit
urbà, el vehicle de motor ja no
és el protagonista i ha donat
pas a un ús compartit de la
via, on motocicletes, bicicletes, bicicletes de pedals amb
pedaleig assistit (EPAC, per
les seves sigles en anglès),
vehicles de mobilitat personal
i vianants adquireixen cada
dia més importància. En
aquest sentit, les polítiques
de mobilitat i seguretat viària que desenvolupen les administracions locals tenen un
objectiu principal: la reducció
de la sinistralitat en l’àmbit
urbà. Per aquest motiu, les
ciutats espanyoles demanen
canvis en la normativa general
de circulació urbana que els
permetin desenvolupar adequadament nous models de
ciutat.
Modificació del Reglament
general de circulació
- El límit genèric de velocitat
en vies urbanes és de:
a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de
calçada i vorera.
b) 30 km/h en vies d’un únic
carril per sentit de circulació.
c) 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació.
- A aquests efectes, els carrils
reservats per a la circulació
de determinats usuaris o ús
exclusiu de transport públic
(carril bus, taxi, etc.) no es

comptabilitzen.
- En les vies urbanes de dos
carrils o més per sentit de circulació i en travessies, els
vehicles que transportin mercaderies perilloses han de circular com a màxim a 40 km/h.
- El límit genèric de velocitat
en travessies és de 50 km/h
per a tot tipus de vehicles.
- El límit genèric de velocitat
en autopistes i autovies que
transcorren dins de poblat és
de 80 km/h.
- Les infraccions a les normes d’aquest precepte tenen
la consideració de greus, llevat que tinguin la consideració
de molt greus.
- Es prohibeix circular per
travessies, vies interurbanes
i autopistes i autovies que
transcorren dins de poblat
amb vehicles de mobilitat personal, com per exemple les carreteres BV-1602
(carrer d’Anselm Clavé), BV1432 (carretera nova de Lliçà
d’Amunt a Granollers) i 1415b
(carretera vella de Caldes de
Montbui a Granollers). Així
mateix, queda prohibida la
circulació d’aquests vehicles
en túnels urbans.
L’11 de maig entraran en vigor aquestes mesures relatives a les velocitats a adoptar dins el terme municipal.
Els diferents estudis coincideixen en el fet que el risc
de morir com a conseqüència d’un atropellament es
redueix com a mínim cinc
vegades si la velocitat del
vehicle que impacta és de 30
km/h respecte a un que circuli
a 50 km/h. La velocitat del vehicle té una relació directa amb
les probabilitats de supervivència del vianant atropellat.
Per tot això, es modifica l’article 50 del Reglament general

de circulació, i es rebaixa el
límit de velocitat de circulació
genèric en via urbana de 50
km/h a 30 km/h per als carrers
que disposen d’un sol carril
per sentit de circulació, per
aconseguir un impacte positiu
en la reducció de la sinistralitat viària, especialment en els
col·lectius de persones vulnerables. Aquesta modificació
garanteix al mateix temps la
fluïdesa dels desplaçaments
fets en les grans avingudes
de la ciutat, així com la reducció de l’impacte negatiu
en la qualitat de l’aire de les
ciutats.
Modificació del Reglament
general de vehicles
Per altra banda, la ràpida proliferació dels vehicles de mobilitat personal, així com el risc
de la seva comercialització
indiscriminada, exigeix l’aplicació de les normes de circulació de la mateixa manera
que per a la resta de vehicles,
així com la seva categorització tècnica en el Reglament
general de vehicles, per diferenciar-los clarament dels
cicles de motor, ciclomotors
i motocicletes, i d’aquesta
manera evitar disfuncions
derivades del desconeixement de les característiques
tècniques del vehicle utilitzat.
A través de la modificació
del Reglament general de
vehicles s’estableix un marc
normatiu àgil i flexible, mitjançant un manual de característiques tècniques, que permeti
donar cabuda als vehicles
de mobilitat personal i que
garanteixi la seguretat viària, i la convivència ordenada i respectuosa amb els vianants i els diferents modes
de transport.

Operatiu l’aparcament
públic del barri de Sant Joan

El nou aparcament públic situat
al barri de Sant Joan, al centre
urbà, està operatiu des del passat 19 de març.
Les obres d’adequació del terreny cedit per les dues propietàries a l’Ajuntament per a ús
d’aparcament públic (retirada
d’herbes, aplanament, il·lumina-

ció, etc.) ha anat a càrrec de la
Brigada d’obres municipal.
L’accés a l’aparcament, de
640,02 metres quadrats, es fa a
través del passatge situat al número 8 del carrer de Sant Joan,
al qual la Comunitat de Propietaris ha atorgat dret de pas a
l’Ajuntament.
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“Omplim el Rebost”: Participa-hi!
L’Ajuntament ha organitzat un recapte d’aliments municipal per
al segon cap de setmana de maig.

Persones voluntàries

Aliments necessaris
En aquest cas, els aliments
més necessaris són: oli, llegum cuita, pasta, conserves,
llet, sucre, cacau en pols, cereals, tomàquet fregit, caldo,
sucs de fruita i conserves de
fruita. També es demana gel
hidroalcohòlic, mascaretes i
estris de la llar.

Subvencions per a autònoms i micros o
mitjanes empreses.

Podran concórrer a aquestes
ajudes aquells autònoms i micro o mitjanes empreses que
tinguin una superfície total habilitada inferior a 400 m², amb
un màxim de 10 treballadors
o ingressos nets inferiors a un
1.000.000€/any, i que hagin
tingut pèrdues econòmiques
d’almenys un 50% durant l’últim semestre de l’any 2020 en
comparació amb els mateixos
mesos de l’any 2019. En el cas
de les persones treballadores
autònomes amb una antiguitat al Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a
un any, la comparació es farà
entre la facturació mitjana dels
mesos en estat d’alarma i la
mitjana de la facturació mensual de la resta de mesos des
de l’alta en el citat règim.
A banda d’aquests requisits específics, també caldrà
complir les obligacions tributàries, no haver estat sancionat en resolució ferma per la
comissió d’infracció greu en
matèria d’integració laboral i
formar part de la plataforma
LLAC, entre altres requisits
generals indicats a les bases.

L’Ajuntament, en col·laboració amb l’associació “El Rebost Solidari”, ha organitzat
un recapte d’aliments propi
del nostre municipi, complementari i similar al Gran Recapte d’Aliments que el Banc
d’Aliments porta a terme al
novembre arreu de Catalunya, amb l’objectiu d’omplir
el Rebost Solidari de Lliçà
d’Amunt. Aquesta iniciativa
solidària, que s’ha anomenat
“Omplim el Rebost”, tindrà
lloc el divendres 7, dissabte
8 i diumenge 9 de maig a diferents establiments col·laboradors de Lliçà d’Amunt.

L’Ajuntament va fer una crida per trobar persones voluntàries que vulguessin
col·laborar en el procés de
recollida d’aliments als diferents establiments col·laboradors. Entre els voluntaris
i voluntàries hi ha alumnes
d’institut, personal municipal, persones vinculades a
entitats locals i població en
general.
Les persones voluntàries informaran sobre la campanya
solidària i donaran als clients
una bossa perquè hi col·loquin els aliments amb els
quals vulguin col·laborar.

Ajuts municipals per a
empreses locals

Establiments col·laboradors
Els punts de recollida d’aliments d’aquesta campanya
són els següents:
Esclat, Bon Preu, Lidl, Condis (Lliçà de Vall, Can Salgot,
Anselm Clavé, Ca l’Artigues
i Sant Valerià), Sorlis i Dia, a
més del Mercat del diumenge.
A més, l’Ajuntament col·locarà contenidors en diferents
equipaments municipals per
a la recollida d’aliments i ha
contactat amb diferents empreses locals, on també es
col·locaran contenidors perquè el personal pugui col·laborar en la campanya.

L’Ajuntament aportarà tots
els recursos disponibles per
garantir que es compleixin,
en tot moment, les mesures
de seguretat i higiene vinculades a la COVID-19.
Els organitzadors esperen
poder comptar amb la màxima col·laboració dels lliçanencs i lliçanenques per poder donar un cop de mà a les
famílies més vulnerables de
Lliçà d’Amunt, que tenen dificultats per cobrir les seves
necessitats bàsiques d’alimentació, i que la crisi de la
Covid-19 ha fet augmentar
considerablement.

La quantia de la subvenció
varia en funció dels següents
supòsits:
1.- Si s’han tingut pèrdues
econòmiques d’almenys un
50%: 400€ per persona i/o
activitat.
2.- Si la facturació en el mes
anterior al que sol·liciti la
prestació s’ha vist reduïda en
un 75% o més en relació amb
la mitjana de facturació del
semestre anterior: 500€.
3.- Si es poden acreditar
pèrdues econòmiques d’almenys un 50% i el sol·licitant
assumeix el cost de lloguer
del local o espai destinat a
l’activitat econòmica: el 50%
d’un lloguer fins un màxim de
500€ per persona i/o activitat.
Les sol·licituds es poden fer,
de forma telemàtica, fins al
10 de maig. De manera excepcional, si alguna petita
empresa o persona autònoma no disposa de les eines
per fer-ho, podrà demanar
cita prèvia a l’OAC per fer el
tràmit presencialment.
Trobareu tota la documentació necessària al web municipal.

Actualització del
Reglament de Prestacions
Econòmiques

La Junta de Govern Local del passat 22
de març va aprovar l’actualització del
Reglament de prestacions econòmiques
de caràcter social d’emergència i per la
situació de COVID19 per a l’any 2021.

Es modifiquen els criteris socials, amb una nova categoria
de “Situacions Sobrevingudes per motiu de COVID 19”
que contempla les situacions
d’ERTO, atur, fi de l’activitat
i d’altres que puguin sorgir;
s’augmenten les quantitats

de la targeta moneder per
cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene;
i les famílies amb ajut aprovat
d’alimentació i higiene podran comprar mascaretes i
gel hidroalcohòlic amb la targeta moneder.
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L’Ajuntament i Mango
acorden la cessió gratuïta de
la Masia de Can Montcau
L’Ajuntament vol implantar una sèrie d’activitats d’interès municipal
a la Masia de Can Montcau i en part dels terrenys col·lindants.
El Ple ordinari del passat 25 de
març va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i la companyia
mercantil PUNTA NA (Mango)
mitjançant el qual la companyia
mercantil cedirà a l’Ajuntament,
de forma gratuïta, la finca on
s’ubica la masia de Can Montcau i una altra finca col·lindant
amb aquesta.
PUNTA NA és propietària de la
Masia de Can Montcau, la qual
es troba inclosa al Catàleg de
Béns Protegits de Lliçà d’Amunt
catalogada com a Bé Cultural
d’Interès Local, i dels terrenys
adjacents a aquesta, amb una
superfície cadastral total de
19.108 m2. La companyia mercantil també és propietària de
dues finques col·lindants amb
la finca de la masia, amb superfícies cadastrals de 63.102 m2
i 26.819 m2, respectivament.
Aquestes tres finques llinden
amb el Polígon de Can Montcau.
En desenvolupar urbanísticament el Polígon de Can Montcau
no s’hi va incloure la finca de la
masia, però es va preveure, tant
al Catàleg de Béns Protegits de
Lliçà d’Amunt com al Catàleg de
Construccions en sòl no urbanitzable del municipi, l’obligació de
rehabilitar la masia i de resoldre

adequadament la seva relació
amb l’entorn. També es preveia
que la masia es pogués destinar
a diferents usos.
En aquest sentit, l’Ajuntament
vol implantar una sèrie d’activitats d’interès municipal a la
Masia de Can Montcau i en part
dels terrenys col·lindants, que
implicaria una important millora
de l’àmbit.
Paral·lelament,
l’Ajuntament
està tramitant una modificació
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per possibilitar
la implantació d’aquests usos
previstos, però per a la correcta
implementació és necessària la
titularitat pública de la Masia de
Can Montcau.

Amb el conveni entre l’Ajuntament i la companyia mercantil
PUNTA NA, l’empresa es compromet a la cessió gratuïta de la
plena propietat de la finca de la
masia, que l’Ajuntament rehabilitarà, i a la cessió d’ús gratuït
durant un període de vint anys
de dues porcions de la finca
col·lindant a l’Ajuntament, que
possibilitarà la implantació dels
usos que es persegueixen.
Mitjançant aquest conveni,
PUNTA NA també preveu l’arranjament d’un camí de vianants
en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Can Montcau, cosa que
contribuirà a la millora de la integració dels nous usos amb l’entorn i el municipi.
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Circuit permanent de
motocròs per a les 24H
i espai esportiu per a
entrenaments i altres
activitats esportives
Recordem que l’Ajuntament tenia un conveni de col·laboració
amb el propietari dels terrenys
on el Grup 24 Hores muntava
darrerament el circuit de les 24
Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes, al
Polígon Industrial del Tenes, per
portar-hi a terme la cursa. L’any
2020 era el darrer any que l’Ajuntament podia fer ús d’aquests
terrenys, que el propietari tenia
en venda i on actualment s’hi ha
construït una nova nau industrial. Malauradament, la cursa del
2020 no va poder celebrar-se a
causa de la crisi sanitària de la
Covid-19.
Tenint en compte el termini del
conveni, l’Ajuntament i el Grup
24 Hores fa temps que buscaven un lloc alternatiu per muntar
la cursa. I, finalment, han trobat
un lloc adient que compleix les
condicions requerides tant pel
Grup 24 Hores com per l’Ajuntament: gran part de la finca de
la Masia de Can Montcau i una
part dels terrenys de la finca col·
lindant.
El Grup 24 Hores, conscient de
la dificultat de trobar una ubicació al centre urbà, no volia que
en fos molt allunyada. A més,
donats els esforços i els costos
que suposa cada any el muntatge del circuit, volien un lloc que
permetés tenir-hi de forma permanent el circuit, el reg automàtic i una zona per al públic (per
substituir les tanques).
Per la seva banda, l’Ajuntament
tenia interès a buscar un lloc

que, a més de permetre la celebració de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors un cop
l’any, fos un espai esportiu d’entrenaments durant la resta de
l’any per al Club Amunt Ciclista
i per al BMX Vallès, i on l’administració local també pogués
promoure activitats similars i el
Grup 24 Hores també organitzés altres esdeveniments amb
el mateix esperit que la cursa de
ciclomotors al llarg de l’any.
El President del Grup 24 Hores,
Francesc Padró, informava a
Canal 7 de Santa Eulàlia, el passat 22 de març, que el circuit de
motocròs per les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes en els terrenys
de Can Montcau s’anirà construint per fases, amb l’objectiu
que d’aquí a uns anys pugui
quedar muntat de forma permanent. El traçat no serà tot pla,
sinó que introduirà zones perquè
els pilots puguin realitzar alguna cabriola, segons Padró, que
espera que la situació sanitària
permeti aquest setembre dur a
terme una nova edició d’aquesta cursa de resistència en ciclomotors.
Efectivament, el circuit es
construirà per fases. Cada any
s’hi destinarà una inversió de
60.000€ per a millores estructurals: llum i aigua, mesures
de protecció, etc. Enguany, els
diners es destinaran a la rehabilitació de la Masia de Can Montcau i a les instal·lacions d’aigua i
electricitat, a més del tancat.
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Actuacions dutes a terme per
reduir la velocitat dels vehicles
Seguint l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) i el Pla
Local de Seguretat Viària, l’Ajuntament ha dut a terme diferents
actuacions amb l’objectiu de pacificar el trànsit, reduir la velocitat
dels vehicles i augmentar la seguretat dels vianants.
La Junta de Govern Local del
passat 15 de març va adjudicar
a l’empresa Construccions
Deumal SA el contracte menor,
per un import de 15.584,80
euros (IVA inclòs), per a la
construcció de 8 elements
reductors de velocitats formats
per coixins berlinesos en els
indrets següents:
-2 en el C. Ramon Llull, 88, del
barri de Can Salgot
-2 en el Ps. Sant Valerià, 113114, del barri de Can Salgot
- 2 en el carrer Empordà
-2 en el C. Metal·lúrgia, 12, del
polígon Molí d’en Fonolleda.
Aquesta és una de les darreres
actuacions de pacificació del
trànsit dutes a terme al nostre
municipi, però se n’han fet i n’hi
ha projectades moltes més.
L’Estudi de Mobilitat Urbana
Sostenible (EMUS) planteja
diferents
actuacions
amb
l’objectiu de pacificar el trànsit,
reduir la velocitat dels vehicles
i augmentar la seguretat
dels vianants. El Pla Local
de Seguretat Viària també
contempla diferents actuacions
per fer més segura la xarxa
viària.
Actuacions dutes a terme per
reduir la velocitat dels vehicles
- Radars pedagògics:
La Policia Local disposa de cinc
radars pedagògics en aplicació
del Pla Local de Seguretat Viària.
L’objectiu d’aquest tipus de
radars és la reducció del nombre
d’accidents i de les infraccions
per excés de velocitat a través
de l’educació i la conscienciació
dels conductors.
Radar sancionador:

Obres de millora a la
carretera C-1415b
La Generalitat va executar,
del 22 al 26 de març, obres
de millora a la carretera
C-1415b (Granollers – Caldes), que van afectar Lliçà
d’Amunt.
Les obres van consistir en la
reparació dels sistemes de
contenció de l’estructura del
pont situat al punt quilomè-

tric 7+800.
Per a l’execució dels treballs
va ser necessari el tancament
total de la carretera en horari nocturn, de 22h a 6h, i el
restabliment del trànsit durant el dia amb pas alternatiu
regulat per semàfors. Tota la
zona va estar degudament
senyalitzada.

Reunió dels alcaldes de
Lliçà d’Amunt i Palau-solità
i Plegamans
La Policia Local també disposa
d’un radar sancionador i un
aforador de vehicles.
- Centre urbà:
Modificacions del sentit de
la circulació en el tram de
l’avinguda dels Països Catalans
que va del carrer del Tenes
al carrer de Formentera, que
ara és de sentits enfrontats de
circulació.
L’Ajuntament també ha creat
una mitjana a l’avinguda dels
Països Catalans, a la zona de
l’Institut Lliçà, amb l’objectiu de
pacificar el trànsit i augmentar
la seguretat en aquesta zona de
força circulació de vehicles.
- Can Salgot:
Remodelació de l’illa existent a
la intersecció entre el carrer de
Ramon Llull i el passeig de Sant
Valerià, que ha passat a ser un
giratori.
Treballs d’ordenació vial en els
carrers Adrià Gual, Prudenci
Bertrana,
Bernat
Metge,
Passatge d’Àngel Ruiz i Pablo i
una part del carrer Josep Maria
de Segarra del barri de Can
Salgot. Aquests carrers, així com
el tram del carrer Josep Maria
de Segarra comprès entre el

Passeig de Can Salgot i el carrer
Joan Alcover, han esdevingut de
sentit únic. També s’ha regulat
la velocitat d’aquesta zona, que
ara és de 30 km/hora.
- Ca l’Artigues:
Millora de la seguretat del carrer
de Ca l’Artigues i de la cruïlla
del carrer de l’Empordà amb
el carrer del Garraf amb una
nova proposta de senyalització
horitzontal.
- Can Roure:
Treballs de pintura vial al carrer
de les Roselles amb els quals
s’alterna per trams el cordó
d’estacionament perquè el traçat
de la calçada no sigui recte.
Properes actuacions previstes
La mateixa Junta de Govern
Local del passat 15 de març va
aprovar inicialment el projecte
de millora de l’espai del vianant
en el carrer Baronia de Montbui
amb el carrer Anselm Clavé
que té per objecte eixamplar
les voreres d’aquest espai per
facilitar l’accés a peu a l’escola
Els Picots i al Pavelló. Per
aquesta actuació s’ha sol·licitat
finançament a la Diputació.

L’Alcalde, Ignasi Simón, es va
reunir, el passat 18 de març,
amb l’Alcalde de Palau-solità i
Plegamans, Oriol Lozano, per
tractar temes que afecten les
dues poblacions veïnes.
Un dels temes principals de la
reunió va ser l’acord per executar una actuació conjunta de
millora viària al carrer de la Creu
de Baduell, que és limítrof entre
les dues poblacions.
Els alcaldes també van conversar sobre la millora de la cobertura de telefonia mòbil que
ha suposat la instal·lació de
l’antena a Can Rovira Vell. En
aquest sentit, l’Alcalde de Lliçà
d’Amunt va lliurar a l’Alcalde de
Palau-solità i Plegamans un estudi de radiacions que mostra
xifres molt inferiors a les màximes autoritzades per Europa i
Espanya.
Durant la reunió també es va
parlar sobre el tancament de la

planta de Bosch a Lliçà d’Amunt
i sobre la delimitació dels dos
termes municipals
Delimitació dels dos termes
municipals
El Ple ordinari del 25 de març va
aprovar per unanimitat l’Acta i la
documentació complementària
de les operacions de delimitació
entre els termes municipals de
Lliçà d’Amunt i de Palau-Solità
i Plegamans signada en data 22
de febrer de 2021, on els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme, que
se situa en diferents fites de les
urbanitzacions de Can Falguera
i de Palaudalba i Vila-rosal, concretament en diferents punts
de l’antic camí i el carrer de la
Creu de Baduell, la carretera de
Palaudàries, el Camí de Palau,
el carrer del Segre i el camí de
Sant Valerià.
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Comencen les sessions de
debat ciutadà sobre l’espai
públic del nou centre urbà
Ja s’ha obert la inscripció a les sessions participatives.
El procés participatiu promogut
per l’INCASOL i l’Ajuntament
permetrà establir els criteris
bàsics que l’equip redactor del
projecte d’urbanització del nou
centre urbà haurà de tenir en
compte per elaborar la proposta
dels espais públics, d’acord a
les propostes i necessitats dels
veïns i veïnes de Lliçà d’Amunt.
El passat 29 d’abril va tenir lloc
una sessió informativa en línia,
que està disponible al canal de
Youtube de l’Ajuntament. També
es preveu una sessió informativa
amb el Consell d’Infants el
proper 7 de maig.
Quan i com es podrà participar
Entre els mesos de maig i juny
es realitzaran diferents sessions
deliberatives obertes a la
ciutadania i a les associacions
del municipi, i altres amb
col·lectius concrets, com el
jovent i les dones, per copsar la
seva percepció específica. En
la situació actual d’emergència
sanitària, es preveu que seran
principalment
en
format
virtual. Per assistir-hi caldrà fer
inscripció prèvia a través de la
plataforma participa.gencat.cat.
Amb la voluntat de facilitar
la participació al màxim de
persones i col·lectius, a través
de la plataforma virtual del
procés s’ofereix la possibilitat
de fer aportacions individuals,
mitjançant
un
espai
de
propostes, i també de realitzar
sessions autogestionades. En
aquest sentit, ja s’ha previst la
futura celebració de diferents
sessions
d’aquest
tipus,
adreçades a la participació dels
infants de 5è i 6è de Primària dels
centres educatius del municipi.
La fase de retorn, a desenvolupar
cap a principis d’octubre, tindrà

en compte donar a conèixer els
resultats del procés participatiu, i
de quina manera s’incorporaran
al projecte d’urbanització.
De què debatrem?
Tot i que l’espai públic a
urbanitzar és un sistema
interconnectat, les sessions
temàtiques es dividiran en els
següents àmbits per afavorir el
debat:
- Places i entorns dels
equipaments
- Eix cívic Folch i Torres
- Parc del Torrent d’en Bosc
Els aspectes sobre els que es
treballarà en cada espai seran
els següents:
1. Quin caràcter haurà de tenir
l’espai? Per a fer-ho, partirem de
la relació amb la resta dels espais
del centre i amb els edificis o
equipaments propers, a fi de
conferir-li una identitat pròpia,
incorporant també els valors de
la memòria compartida.
2. Què farem a l’espai públic?
Des de l’experiència individual,
es reflexionarà per identificar
possibles activitats i usos que
donin resposta a les necessitats
de la vida quotidiana.
3. Amb què i com ho volem
fer? Reflexionarem sobre quins

elements urbans ens permetran
desenvolupar aquestes activitats
i quines característiques hauran
de tenir aquests espais per
adaptar-se als reptes de futur
que suposen la sostenibilitat
ambiental i els efectes del canvi
climàtic.
En les diferents sessions i a la
plataforma participa.gencat.cat
també es recolliran propostes
de noms per aquests espais,
amb una mirada específica
a la incorporació dels valors
compartits del patrimoni cultural,
social i natural.
Podeu informar-vos de manera
continuada de tot allò relacionat
amb el procés i els seus resultats
a través de la plataforma
participa.gencat.cat
i
els
diferents canals de comunicació
municipals.
El futur centre de Lliçà d’Amunt
l’hem de construir entre totes
les persones que el gaudirem.
Participa!
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Modificació del Calendari
fiscal
La Junta de Govern Local del
16 de novembre de 2020 va
aprovar el Calendari fiscal per
l’any 2021.
En aquest calendari fiscal, la
domiciliació de la taxa per
la recollida d’escombraries es va fraccionar en quatre
rebuts; es va passar de les 3
fraccions habituals a 4, amb
l’objectiu que fos més còmode de pagar. Ara, però, s’ha
vist que la normativa que regula aquesta taxa no permet la
modificació de terminis. L’article 7 de l’ordenança estableix
que els rebuts domiciliats es
fraccionaran en tres terminis i
l’aprovació del Calendari fiscal
no ho pot modificar. Per poder
fraccionar la taxa en 4 terminis,
primer s’hauria de modificar
l’ordenança i la corresponent

a aquest any ja està aprovada definitivament. Per això,
l’Ajuntament ha hagut de modificar el Calendari fiscal per
l’any 2021 i tornar a establir la
domiciliació de la taxa d’escombraries en 3 fraccions.
Aquesta modificació afecta als
rebuts domiciliats de la Taxa
per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres
residus municipals, tant a nivell
domèstic com comercial.
Quan s’aprovin les ordenances
de l’any 2022, l’Ajuntament
valorarà si modifica la corresponent a escombraries i estableix la domiciliació en quatre
terminis.
De moment, el Calendari fiscal
per l’any 2021 en relació a la
Taxa d’escombraries queda de
la forma següent:

Presentació de sol·licituds
per escollir Jutge de Pau
titular i substitut
L’Ajuntament ha de proposar
dues persones per als càrrecs
de Jutge de Pau titular i substitut
de Lliçà d’Amunt, per un període
de 4 anys, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
de nomenar.
Per ésser candidat cal ser espanyol, major d’edat i no estar en
cap de les causes d’incapacitat
o d’incompatibilitat previstes en
la llei per exercir aquests càrrecs.
Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins
el dia 14 de maig. La presentació s’ha de realitzar de manera
telemàtica a través del següent

enllaç: https://www.llicamunt.
cat/serveis-i-tramits/tramits/
tramits-i-gestions/instancia-generica. La sol·licitud ha d’anar
acompanyada de la còpia del
Document Nacional d’Identitat,
un certificat de penals, un certificat mèdic de no patir cap malaltia que l’incapaciti per a l’exercici
de les funcions de jutge de pau,
una declaració jurada de no estar incurs en causes d’incompatibilitat i el currículum vitae.
Seran escollits els sol·licitants
que obtinguin el vot favorable de
la majoria absoluta dels membres que componen el Ple de
l’Ajuntament.
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Nou accés a l’aparcament del
Pavelló i l’escola Els Picots
Aprofitant els dies de vacances escolars de Setmana Santa, es van
fer les feines de pintura vial a l’aparcament del Pavelló d’esports i de
l’Escola Els Picots per senyalitzar-ne el nou accés d’entrada.
A partir d’ara, l’accés a l’aparcament del Pavelló d’esports i
de l’Escola Els Picots es fa per
la part superior del carrer i no
per la part inferior des del carrer Baronia de Montbui, com
s’estava fent fins ara (veure
plànol), que originava una circulació en bucle. Aprofitant el
dies de vacances escolars de
Setmana Santa, es van pintar
les noves marques viàries i les
places d’estacionament. Les
feines es van fer aquells dies
per minimitzar les afectacions.
La reordenació i el canvi de
sentit de l’entrada i la sortida de l’estacionament és una
actuació derivada de l’aplicació del Pla Local de Seguretat
Vial (PLSV), que té per objectiu
augmentar la seguretat dels
vianants i donar fluïdesa al
trànsit, en una zona de molta
intensitat de vehicles a les hores punta, pels equipaments
esportiu i escolar que s’hi ubiquen.
Un cop finalitzat l’aparcament
del Pavelló i de l’Escola Els
Picots, les feines de pintura
vial van continuar a l’estacionament de l’Institut Lliçà, al
carrer de Pau Claris i, finalment, a l’avinguda dels Països
Catalans, un cop finalitzades
les obres de reasfaltat que

s’hi van dur a terme a finals de
març.
Les obres de pintura vial van
anar a càrrec de l’empresa
Saba Vial i van tenir un cost de
8.761.55€.
Seguidament, la Brigada municipal d’obres va fer els canvis
de senyalització vertical.
En la mateixa línia de millorar
la seguretat de la via pública, darrerament s’han portat
a terme diverses actuacions
consistents en pintar cordons
d’estacionament i marques
vials als carrers de Josep Sebastià Pons, Joan Maragall,
Joan Alcover i Amadeu Vives,
des del carrer de Felip Pedrell
fins al d’Enric Morera.

Reasfaltats els carrers de
Pep Ventura i Pau Claris, i
un tram de l’avinguda dels
Països Catalans
Coincidint amb les vacances
escolars de Setmana Santa,
els dies 29, 30 i 31 de març
es van realitzar les obres de
reasfaltatge del carrer de Pau
Claris i un tram de l’avinguda
dels Països Catalans, al centre urbà.
Aquesta actuació estava inclosa en el paquet de reasfaltatges que es va iniciar a
finals de desembre amb les
obres de l’avinguda dels Països Catalans, a la zona de
l’Institut Lliçà, i, posteriorment, el reasfaltatge del carrer de Pep Ventura a Pinedes
del Vallès. Les obres es van
adjudicar a l’empresa Obres
i Paviments Llovet per un
import de 219.157,94 € més
IVA.
Recordem que l’Ajuntament
ha creat una mitjana a l’avinguda dels Països Catalans,
a la zona de l’Institut Lliçà,

amb l’objectiu de pacificar el
trànsit i augmentar la seguretat en aquesta zona de força
circulació de vehicles. L’actuació forma part de l’Estudi
de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) i té per objectius
augmentar la seguretat i pacificar aquesta zona que té
un important flux de vehicles
pels equipaments escolar i
esportiu que s’hi troben.
Durant les obres, el trànsit de
l’avinguda dels Països Catalans es va regular amb pas
alternatiu de vehicles. A més,
es van deixar sense servei
les parades 5487 Molí d’en
Fonolleda, 4077 Països Catalans i 5362 Institut Lliçà de la
línia A5 de Transport de Lliçà
d’Amunt (TLA). Les obres es
van es van fer durant les vacances escolars de Setmana
Santa per minimitzar les afectacions.
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L’Ajuntament cedeix el Centre
Cívic Palaudàries per facilitar la
vacunació contra la Covid-19

Aquest espai s’ha posat a disposició de l’Àrea Bàsica de Salut de
la Vall del Tenes per donar una cobertura addicional als CAP en la
vacunació, amb Pfizer/BioNTech, de persones grans.
L’Ajuntament ha cedit el Centre
Cívic Palaudàries a l’Àrea
Bàsica de Salut de la Vall del
Tenes per donar una cobertura
addicional als CAP en la
vacunació contra la Covid-19,
amb Pfizer/BioNTech, del
col·lectiu de persones grans,
programades des dels centres
d’atenció primària.
El CAP es posa en contacte
amb les persones que han
de rebre la vacuna, ja sigui
mitjançant SMS o trucada
telefónica, per tant cal esperar
a rebre l’avís o la trucada i no
trucar al CAP.
Inicialment,
s’ha
cedit
l’equipament municipal un dia
a la setmana en horari de matí
i tarda durant un període de 18
a 24 setmanes, però, en funció
de l’evolució, es podria ampliar
a dos dies per setmana.
El Centre Cívic Palaudàries
ja es va cedir, el passat
octubre, per a la campanya de
vacunació contra la grip, amb
l’objectiu de reduir les visites
als centres d’atenció primària
(CAP) i evitar la seva congestió,
juntament amb el Centre Cívic
Ca l’Artigues i la Biblioteca Ca

l’Oliveres.
Cal remarcar que no es tracta
d’un punt de vacunació
massiva i que és una extensió
de les vacunes que es
programen des dels centres
d’atenció primària per als
col·lectius prioritaris.
D’altra banda, tal i com
s’informa al web de Canal Salut,
s’avança en la campanya de
vacunació amb les persones
d’entre 60 i 65 anys amb la
vacuna d’Oxford/AstraZeneca.
Les persones que formin part
d’aquesta franja d’edat rebran
un missatge de text (SMS) que
els redirigirà a una aplicació
per poder reservar hora, dia i
lloc per a la vacunació; també
es pot demanar cita mitjançant

el web vacunacovid.catsalut.
gencat.cat.
Al Vallès Oriental s’han habilitat
tres espais per a la campanya
de
vacunació
d’aquest
col·lectiu:
• CAP Corró d’Avall: Carrer de
Tagament, 92. Les Franqueses
del Vallès
• CAP Plana Lledó: Avinguda
Rivoli, 7. Mollet del Vallès
• Teatre Auditori Llinars del
Vallès: Ronda Sant Antoni, 19.
Llinars del Vallès
Per a més informació us podeu
adreçar al web de Canal Salut
on trobareu un apartat dedicat
a la Vacunació Covid-19 amb
tota la informació disponible i
les preguntes freqüents sobre
la campanya.

Resultat de les preinscripcions escolars

La preinscripció escolar per al
curs 2021-2022 de segon cicle
d’educació infantil, educació
primària, centres integrats i
educació secundària obligatòria
va tenir lloc del 15 al 24 de març.
Durant aquest període, hi ha
hagut un total de 94 alumnes
preinscrits al curs de P3 de les
tres escoles del municipi, de 123
nens i nenes censats. Del total

de preinscripcions, 27 s’han fet
a l’escola Miquel Martí i Pol, 39 a
l’escola Rosa Oriol Anguera i 28
a l’escola Els Picots.
Pel que fa a les preinscripcions
d’Educació
Secundària
Obligatòria (ESO), hi ha hagut
una demanda total de 140
sol·licituds al 1r curs d’ESO entre
els dos instituts, 35 sol·licituds a
l’Institut Hipàtia d´Alexandria i

105 a l’Institut Lliçà. El nombre
total de nois i noies censats és
de 310.
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TLA a la campanya “Fem
un viatge segur”
Transport de Lliçà d’Amunt
(TLA) ha participat en la
campanya “Fem un viatge
segur”, que l’Autoritat
del Transport Metropolità

(ATM) impulsa per tal de
conscienciar la ciutadania
que els desplaçaments en
transport públic són segurs
i no comporten risc.

L’endometriosi, una
malaltia crònica que afecta
un 15% de les dones en
edat fèrtil
Durant el mes de març se
celebra el Mes Mundial de
l’Endometriosi, per difondre,
informar i conscienciar la
societat sobre la problemàtica
a la qual s’enfronten les
dones que pateixen aquesta
malaltia.
L’endometriosi
és
una
malaltia crònica en la qual
l’endometri,
que
és
el
teixit que recobreix l’úter,
creix i s’implanta fora de la
cavitat original. Acostuma
a afectar el peritoneu pelvià
(membrana que cobreix la
cavitat abdominal), els ovaris,
les trompes de Fal·lopi i la
resta de la regió pelviana,
incloent-hi l’intestí, la bufeta
i el recte.
Aquesta
malaltia
afecta
aproximadament a un 15%
de les dones en edat fèrtil.
El temps de mitjana del
diagnòstic és de 9 anys i
l’endometriosi, a més de
dolor, pot provocar astènia

(fatiga crònica), disparèunia
(dolor durant o després de les
relacions sexuals), trastorns
intestinals i infertilitat, entre
altres. Es considera la
primera malaltia ginecològica
que pateixen les dones,
superant el càncer de mama.
L’Associació d’Endometriosi
de Catalunya reclama la
necessitat d’avançar en un
major coneixement per ajudar
les dones que la pateixen.
En aquest sentit, el web i les
xarxes socials municipals
van fer ressò d’aquesta
celebració.
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Dos nous punts de recàrrega
de vehicles elèctrics al
municipi

Amb aquests dos nous punts de recàrrega, ja en seran 3 els que
tindrà Lliçà d’Amunt.
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya ha concedit dos ajuts a
l’Ajuntament per a la instal·lació
de dos punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics
(potència igual o superior a 15
kW i inferior a 40 kW).
Aquests dos punts de recàrrega se situaran al número 5 del
carrer del Torrent de Can Bosc i
al número 136 del carrer de Caldes de Montbui.
Des del juliol de 2017, Lliçà
d’Amunt compta amb un punt
de recàrrega per a vehicles
elèctrics a l’aparcament del
carrer de l’Aliança, que permet
carregar dos vehicles a la vegada, per això hi ha dues places
d’aparcament reservades.
Durant aquest temps, el volum
de càrregues s’ha anat incrementant, passant de 74 càrregues el 2017 a 204 el 2018, 543
l’any 2019 i 779 l’any 2020.
L’Ajuntament aposta per fomentar la compra de vehicles elèctrics i híbrids entre la ciutadania.
El vehicle elèctric contribueix a
reduir el soroll i les emissions
locals de NOx, PM10 i d’altres
contaminants, millorant la qualitat de l’aire allà on circula el vehicle, amb els beneficis per a la
salut que això comporta.
Com funciona un punt de recàrrega
El punt de recàrrega de vehicles
elèctrics funciona amb connectors tipus 2 o “Mennekes”;
és totalment gratuït i el temps
màxim de recàrrega és de dues
hores.
Per iniciar la recàrrega el primer
pas és escanejar el codi QR
d’una de les dues tapes dels

connectors i introduir l’usuari
i la contrasenya; el connector
seleccionat s’activarà i s’iniciarà la recàrrega. Per això, cal
disposar d’un telèfon intel·ligent
o smartphone amb lector de
codis QR.
En cas que la persona usuària
no estigui donada d’alta en el
servei es pot fer a través del
mateix codi QR a l’opció “registra’t” i omplint el formulari. Un
cop efectuada l’alta del servei,
la persona usuària rebrà les
dades d’accés per correu electrònic (usuari i contrasenya) i ja
podrà iniciar el procediment de
recàrrega.
Tot aquest procés està explicat
en l’apartat d’instruccions del
punt de recàrrega.
Les dades de registre serveixen
per a tots els punts de recàrrega gestionats per Estabanell
Energia, que es poden consultar a través del web: https://
www.e-mobilitat.cat/.
El telèfon d’incidències és el
900 250 260.

Volum de càrregues

Aclarida d’arbrat de
franges de protecció
contra incendis

L’aclarida de l’arbrat d’una
part de les franges de
protecció contra incendis
forestals es va iniciar el
passat 24 de març.
Les franges es van obrir fa
15 anys i els arbres que van
quedar han anat creixent,
de manera que tocava
intervenir
novament
per
complir les condicions que
fixa la normativa en relació
a les mesures de prevenció
d’incendis
forestals
en
urbanitzacions
sense
continuïtat immediata amb
la trama urbana. Les franges
de protecció contra incendis
permeten defensar millor
els domicilis i les persones
en cas que es produeixi un

incendi forestal.
Les feines es van contractar,
per concurs públic, a una
empresa externa i la regidoria
de Medi Ambient en fa,
diàriament, un seguiment
tècnic.
Els treballs es van iniciar
pel barri de Palaudalba i
han continuat pels barris de
Can Rovira, Can Roure, Can
Salgot, Pinedes del Vallès,
Can Costa i Ca l’Artigues.

notícies de l’Ajuntament
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Casal municipal d’esport i lleure

Les Regidories d’Infància i joventut i d’Esports tornen a organitzar
conjuntament una única oferta de Casal d’estiu per a infants durant
el mes de juliol. Enguany, però, s’hi afegeix el Casal Jove.
S’apropa l’estiu i les Regidories d’Esports i d’Infància i Joventut organitzen, per segon
any consecutiu, un únic casal
amb activitats esportives i de
lleure educatiu per infants del
municipi. Enguany, però, s’hi
afegeix un Casal Jove per ampliar l’oferta fins als 17 anys.
Així, doncs, el “Casal Municipal” va dirigit a nens/es des
de P3 fins a 6è de Primària i el
“Casal Jove” va dirigit a nois/
es de 1r d’ESO fins a 17 anys.
Com l’any passat, el Casal
Municipal es portarà a terme
en tres seus, per aproximar-lo
a la ciutadania: l’Escola Miquel Martí Pol (Palaudàries),
a l’escola Rosa Oriol i Anguera (Ca l’Artigues) i a l’Escola
Els Picots (Centre). El “Casal
Jove” es realitzarà a l’Institut
Hipàtia d’Alexandria.
L’horari serà de 8.30h a 13h
amb opció de servei de menjador de 13h a 15h. No hi haurà servei d’acollida ni casal de
tarda.
Degut a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els
casals es regiran per les normes i restriccions vigents durant el seu desenvolupament
i, per tant, s’aplicaran els protocols de seguretat i d’higiene
aprovats per la Generalitat de
Catalunya i el Procicat. Degut
a això, és possible que el servei final pateixi modificacions
per tal d’adaptar-se a la normativa. Les places seran limitades i es prioritzarà per famílies segons les necessitats.
INFORMACIÓ GENERAL
CASAL MUNICIPAL
Edats: de P3 fins a 6è de Primària.
Dates: del 28 de juny al 30 de
juliol, ambdós inclosos.

Setmanes: 2, 3, 4 o 5 setmanes.
Lloc: en tres centres educatius; on el vostre fill/a estigui
escolaritzat/da: Escola Els
Picots (Centre), Escola Rosa
Oriol (Ca l’Artigues) i Escola
Miquel Marti i Pol (Palaudàries).Horari: de 8.30h a 13h.
Cal respectar els horaris.
Com que es tracta d’un únic
casal, es combinaran activitats esportives i activitats de
lleure juntament amb manualitats, jocs diversos, activitats a
l’aire lliure, piscina, etc., sempre adaptades a les edats de
cada grup i seguint els requisits i les normatives que s’exigeixin per portar-les a terme.
En els tres centres es realitzarà el mateix programa d’activitats i s’unificaran els mateixos
criteris. Les activitats programades per cada franja d’edat
estan supervisades en tot
moment per l’equip dels monitors/es contractats/des per
l’Ajuntament. No es preveu la
realització d’activitats multitudinàries com excursions, inflables, etc.
Serveis complementaris
Menjador: de 13h a 15h, en el
centre inscrit, si hi ha un mínim
de participants i les restriccions del moment ho permeten.
CASAL JOVE
Edats: de 1r d’ESO a 17 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de
juliol, ambdós inclosos.
Setmanes: 2, 3, 4 o 5 setmanes
Lloc: Institut Hipàtia d’Alexandria.
Horari: de 9h a 13h.
És un casal pensat pels i les
més grans de la casa, es realitzaran activitats de lleure
juntament amb tallers, jocs

diversos, activitats a l’aire lliure, piscina, etc., seguint els
requisits i les normatives que
s’exigeixin per portar-les a terme.
Serveis complementaris
Menjador: de 13h a 15h, si hi
ha un mínim de participants i
les restriccions del moment ho
permeten.
OPCIONS DE SETMANES:
CASAL MUNICIPAL i CASAL
JOVE
2 setmanes: han de ser consecutives
3 setmanes: del 28/6 al
9/7/21, del 5 al 23/7/21 o del
12 al 30/7/21
4 setmanes: del 28/6 al
23/7/21 o del 5 al 30/7/21
5 setmanes: del 28/6 al
30/7/21
PREUS:
CASAL MATÍ 8.30H A 13H
2 setmanes: 84€
3 setmanes: 124,50€
4 setmanes: 138,50€
5 setmanes: 160,50€
MENJADOR DE 13H A
15H
2 setmanes: 63,10€
3 setmanes: 94,65€ 		
4 setmanes: 126,20€
5 setmanes: 157,75€
dia esporàdic: 8€
DESCOMPTES I AJUTS A
EMPADRONATS AL MUNICIPI:
Descomptes:
- 25% al segon germà inscrit a
qualsevol dels casals.
- 30% de descompte per a
famílies monoparentals i nombroses (s’aplicarà a tots els
membres inscrits).
Cal presentar el llibre de família i carnet de família nombrosa o monoparental en vigor.

Beques per a famílies amb
dificultats
econòmiques:
Cal sol·licitar-la a la Regidoria
d’Acció Social del 3 al 14 de
maig, amb cita prèvia i presentació de la documentació
que acrediti la situació de necessitat econòmica i social.
Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 14h i dilluns de 16h a
19h. Tel: 938607220, c/ Rafael
Casanova, 8, 1ª planta.
Socis/es de l’Espai Jove El
Galliner:
- 15% de descompte en el cas
d’apuntar-se al Casal Jove.
S’ha de presentar el comprovant de la inscripció. Ho podeu sol·licitar a l’Espai Jove el
Galliner.
Els descomptes i ajudes només són aplicables a famílies empadronades a Lliçà
d’Amunt i no són acumulables.
Els descomptes només s’aplicaran als casals del matí. En el
menjador no s’apliquen descomptes.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Dates: del 3 al 21 de maig,
ambdós inclosos.
Com fer la inscripció: la inscripció s’haurà de fer telemàticament. Tota la informació la
trobareu a la pàgina web de
l’Ajuntament https:/www.llicamunt.cat.
Fora del període d’inscripció
no s’acceptaran inscripcions
ni modificacions.
No es retornaran imports si

es produeixen baixes fora de
termini, només en circumstàncies justificades que seran
estudiades i valorades per una
comissió formada pels tècnics
i tècniques responsables dels
casals.
REUNIONS INFORMATIVES:
Casal Municipal a l’Escola
Els Picots:
dilluns 21 de juny a les 18h a
l’escola.
Casal Municipal a l’Escola
Miquel Martí i Pol:
dimarts 22 de juny a les 18h a
l’escola.
Casal Municipal a l’Escola
Rosa Oriol: 		
dimecres 23 de juny a les 18h a
l’escola.
Casal Jove: 		
dimarts 22 de juny a les 18h
a la Biblioteca Municipal Ca
l’Oliveres
L’objectiu del Casal d’estiu
és, com cada any, facilitar a
les famílies del municipi la
conciliació de la vida familiar i
laboral, però també l’acompanyament socioeducatiu i emocional dels infants i joves.
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El Ple aprova per unanimitat
una moció contra el tancament
de l’empresa Bosch a Lliçà

Noves accions contra el
tancament de Bosch a
Lliçà d’Amunt

La moció la va presentar el Comitè d’empresa.
El Ple ordinari del passat 25 de
març va aprovar per unanimitat
una moció, presentada pel Comitè d’empresa, contra el tancament de la planta Bosh a Lliçà
d’Amunt.
La moció especifica que el tancament afectarà uns 336 treballadors i treballadores, als quals
se sumen 100 llocs de treball
directes de subcontractes de la
mateixa planta. També es s’anomena que, a finals del 2021, es
farà efectiu l’acomiadament de
300 treballadors més de la planta de Castellet, deixant al carrer
a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.
En el text es reflexiona sobre el
fet que el 73% de la plantilla que
afronta el tancament de la planta
té més de 50 anys i “han dedicat
un llarg període de la seva vida
a l’empresa” i “han contribuït als
beneficis milionaris de l’empresa
Bosch”. També anomena que
aquesta plantilla ”ha contribuït
sempre a arribar a acords com
poden ser la congelació salarial
en els últims 5 anys, la pèrdua de
la revisió de l’IPC en el conveni
anterior i acords de flexibilitat i
mesures productives”.
El tancament “representa un
impacte social devastador que
afecta el teixit industrial de la
comarca del Vallès Oriental i de
Catalunya”, diu la moció, que
afegeix que “sabent que els resultats econòmics de la planta
són positius sorprèn aquesta
decisió que respon únicament
a una deslocalització de la indústria a Catalunya”. En aquest
sentit, “els representats sindicals
de l’empresa Bosch consideren
que els aspectes més nocius de
les reformes laborals ajuden a
les multinacionals a deslocalitzar
les produccions, tot i ser viables
al territori espanyol”. Per això,

l’acord “demana al govern la derogació de la reforma laboral del
2010 -2012 i els articles 42, 43 i
51 del estatut dels treballadors/
es”.
La moció acorda expressar “el
rebuig total al tancament de la
planta Bosch Lliçà d’Amunt” i
acorda, entre d’altres, “la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d’activar les mesures
necessàries per evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat a Lliçà d’Amunt”,
“exigir al Govern d’Espanya,
a la Generalitat de Catalunya i
totes les administracions públiques el compromís d’un pla de
reindustrialització del sector de
l’automòbil considerant-lo una
prioritat pressupostària, social i
industrial”, “instar la direcció de
Bosch a replantejar-se les seves
possibles decisions dràstiques i
exigir una solució que permeti el
manteniment de l’ocupació, tant
directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores,
ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori”, “instar a la Generalitat de
Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que
permeti salvar els llocs de treball
i “manifestar tot el nostre suport

als treballadors i treballadores en
aquesta difícil situació a la qual
s’enfronten, i estem sempre a la
seva disposició”.
El Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental acorda una coordinació institucional de suport
a la plantilla de Bosch
El Consell d’Alcaldies del Vallès
Oriental, reunit el passat 17 de
març, va arribar a un acord unitari per donar suport a les treballadores i treballadors de la plantilla de Bosch de Lliçà d’Amunt.
Les alcaldesses i alcaldes, després de la intervenció de l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi
Simon, en què va explicar l’evolució de la situació de la planta,
van acordat una coordinació institucional i presentar en els respectius plens una moció unitària
consensuada entre el Comitè
d’Empresa i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El Ple del Consell Comarcal,
contra el tancament de la
planta de Bosch
El Ple del Consell Comarcal, celebrat el passat 24 de març també va aprovar per unanimitat la
moció contra el tancament de la

Els treballadors i treballadores
de Bosch Sistemas de Frenado van iniciar una vaga general
contra el tancament de la planta de Lliçà d’Amunt, el passat 6
d’abril, que es va allargar fins a
finals d’abril.
El mateix dia, treballadors i dirigents sindicals es van concentrar davant l’Hotel Barceló
Sants, a Barcelona, on va tenir
lloc la tercera reunió de negociació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) i en van
reclamar la derogació.
Paral·lelament, davant de la seu
de Bosch a Lliçà d’Amunt, la
plantilla va organitzar una acampada per donar continuïtat a la
protesta contra el tancament. A
petició del comitè d’empresa,
l’Ajuntament va cedir material
(cadires, taules, una carpa, un
grup electrogen per generar
corrent i un focus LED) per col·

laborar en el muntatge d’aquest
campament reivindicatiu.
Bosch va comunicar el passat
25 de febrer al comitè d’empresa la seva intenció de tancar la planta de Lliçà d’Amunt,
on treballen 336 persones. Els
sindicats exigeixen un pla industrial que permeti mantenir
l’activitat.
Des de l’anunci del tancament,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha portat a terme diverses accions encaminades a fer força de
manera unitària per aconseguir
el manteniment de la planta el
màxim temps possible i defensar els interessos del col·lectiu
de treballadors i treballadores.
En el darrer Ple municipal, de 25
de març, es va aprovar per unanimitat una moció, presentada
pel Comitè d’empresa del Grup
Bosch, contra el tancament de
la planta de Lliçà d’Amunt.

planta de Bosch a Lliçà d’Amunt.

administracions que s’han posicionat oficialment en contra
del tancament de la planta de la
multinacional alemanya Bosch a
Lliçà d’Amunt.

La Diputació de Barcelona i la
Federació de Municipis de Catalunya són dues de les últimes
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Inici de l’elaboració del Pla
Local d’Habitatge
Amb aquest document, l’Ajuntament pretén revisar i actualitzar
la situació dels habitatges al municipi, amb especial atenció als
unifamiliars aïllats sense usuaris i a la necessitat de plurifamiliars al
centre urbà.
La Junta de Govern Local del
passat 15 de març va adjudicar la redacció del Pla Local
d’Habitatge a l’empresa Portacabot SL per un import de
17.900 € + IVA.
El Pla Local d’Habitatge és un
document tècnic que, partint
de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit
territorial determinat i de les
condicions del context (socioeconòmiques, urbanístiques,
d’organització municipal, etc.),
defineix, per un període de sis
anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del
govern local amb l’objecte de
fomentar l’assoliment del dret
dels ciutadans a gaudir d’un
habitatge digne en condicions assequibles. Igualment,
és l’instrument que determina
les propostes i compromisos
municipals en política d’habitatge i constitueix la proposta
marc per a concertar polítiques
d’habitatge amb l’administració de la Generalitat.

El document es concreta en
3 fases: una primera fase
d’anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge al municipi;
una segona fase de definició
dels objectius, estratègies i
propostes d’actuació, que es
concreta en l’elaboració i lliurament del document Pla Local d’Habitatge; i una tercera
fase de tramitació, que inclou
l’exposició pública i l’aprovació del document per part del
Ple municipal i la tramesa del
Pla Local d’Habitatge aprovat
al Departament competent de
la Generalitat de Catalunya.
El termini d’execució del
contracte per a l’elaboració
del Pla Local d’Habitatge és

de 2 anys.
Així, doncs, ara comença la
primera fase del procés de
redacció del Pla Local d’Habitatge, que tindrà uns 6 mesos de durada i que servirà per
fer la diagnosi i l’anàlisi de la
situació de l’habitatge a Lliçà
d’Amunt, fent especial atenció als unifamiliars aïllats sense usuaris i a la necessitat de
plurifamiliars al centre urbà. La
primera reunió del grup motor,
amb representants de les regidories d’Acció social, Cohesió
Social, Gent Gran, Joventut i
Territori i obres públiques, va
tenir lloc el passat 19 d’abril
i es va posar sobre la taula la
necessitat d’habitatge per part

de col·lectius vulnerables, gent
gran i joventut, entre altres
qüestions.
Punt d’Informació d’Habitatge
La Junta de Govern Local del
passat 18 gener va aprovar i
signar la pròrroga del Conveni
del Punt d’Informació d’Habitatge establert entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
per un any més.
El Punt d’Informació Municipal
d’Habitatge és un lloc on els
ciutadans poden adreçar-se
per fer tràmits relatius a l’habitatge. Està situat al primer pis
del número 8 del carrer de Rafael Casanova. L’horari és els
dilluns de 10h a 14h i de 16h a
19h. Però, s’ha de trucar prèviament al telèfon 93 860 72 20
per demanar cita.
No es tracta d’una oficina gestora, sinó que només es dóna
informació i es recullen tràmits per derivar-los a l’Oficina
Comarcal d’Habitatge. Però,
s’acosta aquest servei als lliçanencs i lliçanenques, que no
s’han de moure del municipi
per gestionar temes d’habitatge.
S’hi poden sol·licitar els següents tràmits:
- Ajut per a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial
- Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i primera ocu-

maig_ 2021_ 13

pació de rehabilitació
- Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
- Duplicat de la cèdula d’habitabilitat
- Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges
preexistents construïts amb
posterioritat a l’11 d’agost de
1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació
- Inscripció en el registre de
sol·licitants d’habitatges de
protecció oficial
- Informació sobre un habitatge protegit
- Desqualificació d’habitatges
de protecció oficial
- Prestacions econòmiques
d’urgència especial: Deute
de rendes de lloguer / Per
atendre persones que han
perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de
desnonament o d’execució
hipotecària / Deute de quotes
d’amortització del préstec hipotecari
- Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials a Catalunya
- Subvencions per al pagament de lloguer (segons convocatòria)
- Pròrroga o manteniment de
la prestació per al pagament
de lloguer
- Atenció del SIDH (Servei
d’Intermediació en Deutes de
l’Habitatge).

VENTA DE 12 PISOS DE OBRA NUEVA EN LLIÇÀ D’AMUNT

DE 1-2 y 3 HABITACIONES, BAJOS CON JARDINES DE MÁS DE 100m2
DUPLEX CON GRANDES TERRAZAS - PLAZAS DE APARCAMIENTO -

DES DE 1992

GESTIONS
IMMOBILIÀRIES Tel. 938 414 107
LLIÇÀ
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT

info@gestionsimmobiliaries.cat
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Exposició “Ocellam” i sortida
guiada per veure ocells
Del 4 al 24 de maig, la Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà l’exposició
“Ocellam” produïda per Tantàgora i facilitada per la Diputació de
Barcelona.
“L’exposició és un homenatge
literari als ocells...
D’entre les variades espècies
d’ocells existents, se n’han
escollit set: l’oreneta que ens
desperta matinera lleva’t,
lleva’t dematí; el rossinyol
amb el seu dolç tau, tau,
tau, xirivists; el pardal
d’enganxosa
xerradissa
xerritx, xerretx; el colom
pagat de si mateix que
parrupeja jo sóc més guapo
que tu; el corb amb el seu
tenebrós carn, carn; l’oriol
de piulada fixa figues flors,
figues flors; i la merla cridant
xuca’t, xuca’t.
Us volem apropar el món de
set ocells de la mà de textos
redactats per escriptors i
gent de lletra que han mostrat
un interès respectuós (no
exempt de sàtira, a cops)
vers el món dels animals de
ploma. Autors com Jacint
Verdaguer,
Josep
Maria
de Sagarra, Josep Carner,
Pere Quart, Joan Amades,
Pau Bertran i Bros, Tomàs

Garcés, etc. ens han llegat
escrits que ens conviden a
girar la vista amb curiositat
cap aquestes bestioles de
vol incansable que, entre
moltes altres coses, alegren
la celístia amb els seus cants
i netegen d’insectes els
nostres camps...“ (Roser Ros
i Vilanova).
I, el dissabte 8 de maig, de
9h a 12h, podrem observar
aquests ocells en viu, fent
una sortida pels voltants de
la biblioteca:

“Vine a conèixer els ocells
del nostre entorn”
Sortida guiada al riu Tenes
per conèixer la fauna i la flora
que tenim al nostre voltant.
A càrrec de NewBox Natura.
Adreçat a tot tipus de públic.
Cal inscripció prèvia a través
del web municipal https://
www.llicamunt.cat/ a partir
del 26 d’abril. Aforament
limitat.
Cal portar calçat còmode i
prismàtics, Se sortirà des de
la biblioteca.

Atena, el catàleg per
consultar i sol·licitar un
document de qualsevol
biblioteca pública
A mitjans de març va entrar en funcionament el nou
Catàleg Col·lectiu de les
Biblioteques Públiques de
Catalunya, que rep el nom
d’Atena, i que unifica els
fons bibliogràfics de 429
equipaments del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya (417 biblioteques i 12
bibliobusos). El servei permet localitzar un document
a qualsevol biblioteca pública del país, sol·licitar-lo i
poder-lo recollir a la biblioteca més propera.
El nou catàleg compartit Atena és un projecte impulsat
per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalu-

nya, que facilita la consulta i
accés als més de 15 milions
de documents actualment
registrats al catàleg Aladí de
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de
Barcelona i a Argus, el catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.
Amb la posada en marxa
d’Atena també s’unifiquen
els quatre milions de carnets
de biblioteques existents i, a
la llarga, es crearà un carnet
únic del Sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya.
http://atena.biblioteques.cat/
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L’alumnat de l’IFE visita
l’Ajuntament
Els cinc alumnes que estan estudiant l’Itinerari Formatiu Específic
(IFE) d’Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives van visitar
l’Ajuntament, el passat 24 de març, i van conversar amb l’Alcalde.
Els cinc alumnes que estan
estudiant l’Itinerari Formatiu
Específic (IFE) d’Auxiliar en
Manteniment d’Instal·lacions
Esportives van visitar l’Ajuntament, el passat 24 de març, i
van conversar amb l’Alcalde,
Ignasi Simón.
La trobada es va fer a petició de
l’Alcalde per conèixer els nois i
noies que estan realitzant la primera edició d’aquest itinerari
formatiu específic al municipi.
La reunió, que es va poder fer
de forma presencial pel reduït
nombre d’alumnes, també va
servir per fer més propera l’administració local als alumnes i
donar-los a conèixer de primera mà el funcionament. L’Alcalde els va explicar els projectes
municipals futurs i ells van poder resoldre dubtes i fer propostes.
Després de la visita a l’edifici
central de l’Ajuntament, van
visitar l’edifici on s’ubiquen les
regidories d’Acció Social i Educació i, per últim, les instal·laci-

ons de la Policia Local, on un
agent els va explicar les seves
funcions i va resoldre els dubtes que van plantejar.
El cicle d’Auxiliar en Manteni
ment d’Instal·lacions Esporti
ves és un Itinerari Formatiu Específic (IFE) que s’ha estrenat
a Lliçà d’Amunt aquest curs
escolar 2020-2021 i s’imparteix
a l’Institut Lliçà. Amb aquest cicle, l’oferta d’estudis post-obligatoris de Lliçà d’Amunt es fa
extensible a tota la població,
independentment dels seus

condicionants d’aprenentatge.
Els IFE són ensenyaments pro
fessionals adreçats a alumnes
d’entre 16 i 20 anys amb ne
cessitats educatives especials
associades a una discapacitat
intel·lectual lleu o moderada i
que no es troben en disposi
ció de seguir la formació pro
fessional ordinària. Equival a un
Grau Inicial de Formació Professional i la durada per obtenir
el títol és de 4 anys. El darrer
curs inclou la formació en centres de treball.

La biblioteca al costat de les escoles
Amb la situació que estem vivint, i veient que els escolars no
poden gaudir de totes les sortides que feien abans, o bé ho
han de fer amb unes condicions
molt diferents, la Biblioteca Ca
l’Oliveres s’apropa a les escoles
i instituts aportant una mica d’aire fresc, amb visites que ja feien
a la biblioteca, o bé realitzant visites noves com les que es van
oferir el passat mes d’abril, tot
fent reflexionar als alumnes sobre aquest temps viscut de pandèmia, mitjançant contes com
El circ dels monstres, El pato y

Període de preinscripció a
les escoles bressol

La presentació de la sol·licitud
de preinscripció s’ha de fer del
10 al 21 de maig, de forma presencial, al centre escollit com a
primera opció. S’ha de demanar cita prèvia.
- Escola Bressol Municipal

Nova Espurna: Carrer de Llívia,
2; 93 841 53 31; espurnaeb@
llicamunt.cat
- Escola Bressol Municipal Palaudàries: Carrer del Segre, 63;
93 864 59 54; llam.palaudarieseb@llicamunt.cat

Xerrada: “Pas de Primària
a Secundària”

la muerte, L’illa, Mapa de ciutats
somiades, D’aquí no passa ningú!, El presidente del mundo i
Prohibit, prohibir.
Durant aquest passat mes

d’abril, la biblioteca va realitzar
9 visites a alumnes de cursos de
P4, 1r, 3r i 4t, de les tres escoles del municipi; un total de 180
alumnes.

Dins del Programa de formació i
suport a les famílies 2020-2021
elaborat per la regidoria d’Educació, el proper dilluns 10 de
maig, de 17.30h a 18.30h, tindrà lloc una xerrada anomenada
“Pas de Primària a Secundària”.
La xerrada serà telemàtica i anirà
a càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa de Prevenció
de Drogues de la Vall del Tenes.
Aquesta xerrada ens ajudarà a

desmitificar l’institut, tant a nivell de funcionament com dels
fets que hi passen. Es crearà un
espai de debat on poder exposar i reflexionar sobre diferents
neguits que puguin tenir les famílies i es farà palès la importància del vincle i comunicació amb
l’adolescent.
Per participar-hi, cal inscripció
prèvia:
llam.educacio@llicamunt.cat.
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Taller i sorteig de Sant Ponç

La Biblioteca Ca l’Oliveres ha programat un taller d’herbes
remeieres.

L’11 de maig és Sant Ponç,
patró dels apicultors i herbolaris
i, com és tradició de cada any,
la Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà
un taller d’herbes remeieres.
El taller s’anomena “La cuina i
la salut amb les herbes de Sant
Ponç”.
En aquest taller, que tindrà lloc
el mateix dimarts 11 de maig
a les 18h, podreu identificar i
descobrir les propietats de les
herbes de Sant Ponç, de la mà
de la Pilar del Parc de les Olors
del Serrat de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Per participar-hi cal inscripció
prèvia, a partir del 26 d’abril, al
web de l’Ajuntament https://
www.llicamunt.cat/. L’aforament
és limitat.
I, per saber-ne més, us animem
a consultar i a emportarvos en préstec els llibres del
centre d’interès “De l’hort a
la biblioteca”, que ens parlen
d’herbes remeieres. I també
podeu trobar el Calendari dels

Píndola tecnològica:
“Reinventa’t amb Canva”

Durant el mes de maig, la Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà una píndola tecnològica
de dues sessions dedicada
a Canva, la popular eina que
permet dissenyar elements
gràfics. Serà els dimarts 11 i
18 de maig, de 18h a 20h.
Coneixerem la plataforma
Canva, que permet fer muntatges d’elements gràfics per
posts d’Instagram o Facebook, banners per la web i una
gran quantitat d’aplicacions,
sense tenir coneixements de
disseny gràfic.

La formació es portarà a terme en línia i per participar-hi
cal inscriure’s prèviament a
través del web municipal
https://www.llicamunt.cat/ (a
partir del 26 d’abril).
A més, recordem que teniu
l’Aula tecnològica per resoldre dubtes informàtics.
Aquest mes serà els dimarts
4 i 25 de maig, de 18h a 19h.
Si tens algun dubte informàtic, demana cita prèvia a la
biblioteca i un professional
atendrà la teva consulta de
manera presencial.

Pagesos, de l’Ermità, del Bon
consumidor,
l’Almanac
del
Cordill, el calendari llunari…
I del 3 al 10 de maig participa al
sorteig d’un lot de llibres sobre
herbes remeieres a través de
l’Instagram de la biblioteca!

Presentació del llibre de cuina de Felip
Tura “La cuina i un pessic més”
La presentació del llibre “La
cuina i un pessic més” del
cuiner lliçanenc Felip Tura
tindrà lloc el divendres 21 de
maig, a les 19h, a la Biblioteca
Ca l’Oliveres.
Felip Tura i Torra és fill de La
Garriga i actualment viu a Lliçà d’Amunt. Té la formació i titulació de cuiner. Quan encara
no arribava als fogons ja feia
ous ferrats enfilat en un tamboret. Apassionat de la cuina
i la família, començà la seva
carrera professional de ben
gran, tot i que des de sempre
ha estat vinculat al món de la

cuina. Les primeres receptes i
plats els aprengué de la seva
mare, la iaia Conxita, dona
amb molta espenta i amb molt
bona mà per la cuina. Ha treballat en diverses cuines del
Vallès Oriental i Osona, en
les quals ha anat ampliant els
seus coneixements i alimentant la seva passió per la cuina.
“La cuina i un pessic més” intenta mostrar un petit recull de
receptes de la nostra cuina catalana, la cuina de sempre de
les nostres iaies, plats de poca
o mitjana dificultat amb les
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C. Anselm Clavé, 92
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quals quedareu molt bé amb
els vostres comensals.”
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“La llavor del canvi. Què puc fer
jo per un món més sostenible”
“La llavor del canvi” és el títol que agrupa totes les activitats,
xerrades, tallers… organitzades per l’Ajuntament amb l’objectiu
de conscienciar i sensibilitzar la població per fer un món més
sostenible.
L’Ajuntament, a través de diferents regidories, ha programat
diverses activitats (xerrades,
tallers...) relacionades amb la
sostenibilitat.
El mes de gener es va oferir la
primera xerrada que portava
per nom “Canvi climàtic i tot
el què pots fer tu per aturar-lo”
i aquest mes de maig tindran
lloc dues activitats més relacionades amb el consum
responsable, en la compra de
roba i en l’estalvi d’aigua.
El mes de juny, el Dia de la
Bicicleta podrem participar
en un taller per posar a punt
la bicicleta per tal d’utilitzar-la
com a mitjà de transport pel
municipi, i també en un taller
de sabó natural amb la reutilització dels olis i greixos casolans. I, per a públic familiar, el
Dia del Medi Ambient podreu
escoltar contes i el 19 de juny,
podreu gaudir d’un bibliolab
en què es realitzarà un taller
de producció de paper.
Totes aquestes activitats responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible 12 i 13
de l’Agenda 2030, que va ser
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
25 de setembre del 2015 mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda
2030 per al desenvolupament
sostenible”, que té per objectiu
estimular l’acció de la comunitat internacional en cinc esferes
d’importància crítica per a la
humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat,
la pau i les aliances.
Propera programació
Dijous 20 de maig a les 18h:
Xerrada-taller: “Moda sos-

tenible o com evitar que el
nostre armari sigui enemic
del planeta”
Vivim en temps de consum desmesurat i unes quantes marques ens intenten convèncer
que té sentit canviar d’armari
cada temporada. En aquesta xerrada-taller entendrem la
greu petja social i ambiental de
la moda ràpida, parlarem de recursos i consells per allargar la
vida de la nostra roba i reduir el
nostre consum de roba sense
deixar de vestir bé i, finalment,
coneixerem un munt d’exemples de marques que creen des
de la sostenibilitat, sobretot per
obrir els ulls a un món de possibilitats plenes de sentit.
A càrrec d’Yve Ramírez, divulgadora ambiental, fundadora
del blog La Ecocosmopolita i
autora del llibre Residuo Cero,
Comienza a restar desde casa.
Inscripció prèvia a partir del 26
d’abril.
Dijous 27 de maig a les 18h:
Xerrada-taller: “Estalvi i depuració d’aigua”
Conscienciar sobre la limitació
dels recursos hídrics. Adoptar
comportaments sostenibles
vers aspectes quotidians com
el malbaratament, la contaminació de l’aigua de la casa...
Aconseguir comportaments
sostenibles a nivell familiar.
A càrrec de Bioeduca. Serveis
Educatius i Ambientals.
Inscripció prèvia a partir del
26 d’abril.
Dijous 3 de juny a les 18h: Dia
Mundial de la Bicicleta
Taller: “La bicicleta com a
mitjà de transport. Com posar a punt la nostra bicicleta”

A càrrec de Granollers Pedala.
Inscripció prèvia a partir del
17 de maig.
Dissabte 5 de juny a les 11h:
Dia Mundial del Medi Ambient
Sessió de contes: “De quin
planeta ets, Anna Tarambana?”
Espectacle de petit format
basat en el llibre “De quin planeta ets, Anna Tarambanna?”
de la Lauren Child. L’Anna estima la natura i sap el que ha
de fer per conservar-la, però
està molt trista, perquè estan
a punt de tallar l’arbre centenari del seu carrer. Tota la família acamparà dalt de l’arbre
per evitar-ho. A càrrec de Mon
Mas. Adreçat a infants a partir
de 3 anys.
Inscripció prèvia a partir del
17 de maig.
Dijous 10 de juny a les 18h:
Dia Mundial del Medi Ambient
Taller “Sabó natural”
Aprendre a fer sabó natural a
casa a partir de greixos i olis
casolans. Taller molt pràctic,
dinàmic i ecològic on aprendrem a fer sabó natural en
fred, a partir d’oli de cuina
usat, sosa càustica i aigua
destil·lada. També s’utilitzen
colorants i aromes naturals.
A càrrec de Bioeduca. Serveis
Educatius i Ambientals.
Dissabte 19 de juny a les 11h:
Bibliolab “El jardí de paper”
Aigua, paper i llavors seran els
elements de joc plàstic i de
descoberta d’aquesta experiència artística. Realitzem un
taller de producció de paper
en el que observar els efectes
de l’aigua -la seva importàn-

cia- en el procés de desfeta
i creació. Del nostre procés
de creació esdevindrà un jardí, amb formes diverses: fulls,
escultures i muntanyes...
A càrrec de l’Obrador de la
Riera.
A banda d’aquestes activitats,
organitzades per la Biblioteca Ca l’Oliveres, la regidoria
de Medi Ambient també n’ha
programat dues més per al
mes de juny: una xerrada-taller sobre estalvi energètic (el
17 de juny a les 18h) i un taller pràctic sobre compostat-

ge domèstic (el 22 de juny a
les 18h). El segon semestre de
l’any continuaran les activitats
relacionades amb la sostenibilitat.
Totes les activitats són amb
aforament limitat. S’ha de
fer inscripció prèvia a través del web de l’Ajuntament
(https://www.llicamunt.cat/),
excepte per les activitats infantils del dia 5 i 19 de juny,
que cal fer la inscripció a la biblioteca (Telèfon 938 607 116
o correu electrònic
b.llicam.co@diba.cat).
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Medalla centenària per al lliçanenc
Esteve Monell Prat

La Generalitat i l’Ajuntament van
homenatjar l’avi lliçanenc Esteve
Monell Prat, que va fer 100 anys
el passat 8 de febrer.

L’Alcalde, Ignasi Simón, i la regidora de Gent Gran, Mariona Pedrerol, van visitar, el passat 26 de
març, l’Esteve Monell per felici-

tar-lo i lliurar-li la medalla centenària “Cent Anys de Vida” de la
Generalitat de Catalunya, acompanyada d’una carta de la con-

selleria de Treball, Afers Socials
i Famílies. Per part de l’Ajuntament, se li va fer lliurament d’un
ram de flors. L’acte va tenir lloc

al seu domicili i va comptar amb
la presència dels seus familiars
que van voler acompanyar-lo en
aquest moment tan emotiu.

AP R ÈN AN GL ÈS !

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

P ER

Casal kids
A PR O F I T A L' E S T I U!
Casal Teens
SAB ER- NE MÉS
Cursos intensius
Grups de conversa
C/ Rafael de Casanova, 17
938416556
Cursos B2 i C1 per
escoladangles.com
convocatòria Juliol
Consulta els nostres
Matí o tarda
descomptes!!
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28 de maig, Dia Internacional
d’Acció per a la Salut de les
Dones

La regidoria d’Igualtat, Gènere i LGTBI ha organitzat un Taller de
sexualitat per a dones.

El Dia Internacional d’Acció
per a la Salut de les Dones
(el 28 de maig) sorgeix a
partir d’una reunió realitzada
després de la V Trobada
Internacional Dona i Salut
celebrada l’any 1987 a Costa
Rica. La Xarxa de Salut de
les Dones Llatinoamericanes
i del Carib va proposar el
28 de maig com una data
per a la mobilització i la
reivindicació, on la salut de
les dones fos la protagonista,
amb la intenció de fer visibles
les desigualtats de les dones
en temes de salut i afavorir
les polítiques públiques que
promoguin la cura de la salut
de les dones.
Per commemorar aquesta
efemèride, el Pla d’Igualtat
Dona-Home (PADI) de la
regidoria d’Igualtat, gènere i
LGTBI i la regidoria d’Acció
Social elaboren cada any
diferents activitats centrades
en la millora de la salut de
les dones des de diferents
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Ajuts per al curs escolar
2021-2022
L’ajuntament, a través de la
regidoria d’Acció social, ofereix a les famílies amb infants
i joves empadronats a Lliçà
d’Amunt i escolaritzats als
centres educatius del municipi o externs la possibilitat de
tenir un ajut social d’àmbit escolar.
El període de lliurament de
sol·licituds per als ajuts individuals de material i sortides
escolars obligatòries d’educació infantil, primària i secundària, i d’escolarització i menjador de les escoles bressols

municipals per al curs escolar
2021-2022 serà del 10 al 21
de maig.
Les sol·licituds s’han de fer via
telemàtica, a través del web
municipal www.llicamunt.cat,
on trobareu el formulari que
cal omplir amb les dades de
l’infant i del centre escolar on
està escolaritzat.
Si teniu dificultats o alguna
consulta al respecte, podeu
posar-vos en contacte amb
la regidoria d’Acció social, de
dilluns a divendres en horari
d’oficina.

28 de Maig

Dia Internacional d’Acció
per a la salut de les Dones
Taller de sexualitat per a Dones
A través de diferents dinàmiques, reflexionarem
sobre la sexualitat de les dones grans amb
l’objectiu d’acceptar-la positivament com a font
de plaer i benestar, i d’acollir la nostra ciclicitat
en oposició al ideal femení lineal que promou la
societat.

perspectives.
Aquest any,
s’ha programat un Taller
28 de Maig de 10.30 per
a 12.30 h a
de Dia
Sexualitat
Dones
Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d’Amunt
on, Places
a limitades.
través de diferents
Informació i inscripcions:
dinàmiques,
reflexionarem
Punt Dona: 662 926 211 (Trucada/
)
Activitatla
gratuïta.
sobre
sexualitat de les
dones grans amb l’objectiu
d’acceptar-la
positivament

R

IMAGINAR, CREAR, IMPRIMIR

com a font de plaer i benestar,
i d’acollir la ciclicitat en
oposició al ideal femení lineal
que promou la societat.
Podeu demanar informació i
realitzar les preinscripcions
al Punt Dona: 662 926 211
(trucada o WhatsApp).

Gronxador per a l’escola
Miquel Martí i Pol

La direcció de l’Escola Miquel
Martí i Pol i l’AMPA van sol·licitar
a l’Ajuntament el subministrament d’un gronxador de 5 seients, de forma pentagonal, per
instal·lar en el pati de l’escola.

La Junta de Govern Local del
passat 8 de març, va adjudicar
el contracte de subministrament
d’aquest joc infantil a l’empresa
Topludi SL per un import de
3.645 € (IVA inclòs).
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Ple ordinari del 25 de març (telemàtic)
1.- Aprovació de les actes anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos de
l’1 de gener a l’11 de març de
2021, que van del número 1 al
246.
3.- Ratificació del Decret
d’Alcaldia d’adhesió al Pacte
d’Alcaldies pel Clima i l’Energia.
El Ple va acordar ratificar el Decret d’Alcaldia número 215 de
8 de març de 2021 en el qual
l’Ajuntament feia seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2030 i adoptava el compromís
de reduir les emissions de CO2
en el seu territori en més del 40
per cent per a 2030 i a esdevenir més resilient als impactes
del canvi climàtic mitjançant la
creació de plans d’acció.

4.- Donar compte de l’Informe
d’estabilitat del quart trimestre de 2020.
Es va donar compte de l’informe trimestral, corresponent al
quart trimestre de 2020, on es
comuniquen les dades corresponents a l’Informe d’Avaluació
del compliment dels objectius
que contempla la Llei Orgànica
2/2012, i que suposen que el
Pressupost d’aquesta Corporació: compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària; el nivell
previst de deute viu al final del
període és de 3.419.563,95€;
i es valora que l’Ajuntament
complirà amb l’objectiu de la
Regla de Despesa.
5.- Donar compte de l’Informe
del període mig de pagament
del quart trimestre de 2020.
El Ple va donar compte de l’informe trimestral de morositat,

corresponent al quart trimestre
de 2020, on es comuniquen les
dades corresponents a l’informe trimestral previst a l’article
4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de
juliol: Pagaments realitzats en el
trimestre i Pagaments pendents
de pagament al final del trimestre. També va donar compte del
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors corresponent
al quart trimestre de 2020 que
és de 12,07 dies.
6.- Aprovació de l’addenda
d’actualització del conveni
ASGEL.
El Ple va acordar donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de
la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per
part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL).

7.- Compatibilitat de l’exercici
de psicòloga en l’àmbit privat.
El Ple va aprovar reconèixer la
compatibilitat per poder realitzar tasques com a psicòloga en
un altre lloc a una treballadora
municipal, sempre i quan es
compleixin una sèrie de premisses.

8.- Aprovació dels annexes
del Conveni col·lectiu del personal laboral.
El Ple va aprovar l’Annex de
l’Annex de condicions del personal laboral de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt signat en data
11 de març de 2021 que contempla els següents acords:
Complement dedicació / disponibilitat; Retribució de les hores
extres realitzades, sempre autoritzades prèviament pel responsable, on fins ara es recuperaven amb temps de descans; i

Complement caps de setmana
pel col·lectiu de Gestió de Residus i Neteja Viària.

Vols estar al dia
dels temes tractats en
els Plens?
http://llam.cat/plens

9.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball.
El Ple va aprovar inicialment la
modificació de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt del pressupost
municipal per l’exercici 2021, en
concret: Crear una plaça en règim funcionarial de Tècnic/a Mig
(A2) que inicialment s’adscriurà
al lloc de treball d’Educador/a
Social; Crear una plaça de Tècnic/a Auxiliar (C1) en règim laboral que inicialment s’adscriurà
al lloc de treball d’Integrador/a
Social; i Amortitzar una plaça de
Personal Qualificat d’oficis (C2),
actualment no ocupada. També
va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, en el sentit d’incorporar les modificacions de la plantilla i els acords de la Mesa de
negociació.

ment i el CCTI per la cessió
d’un terreny.
El Ple va aprovar la renovació
del Conveni de col·laboració
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, per a la cessió
del terreny de 150 m2 propietat
de l’Ajuntament, ubicat al Turó
de Can Puig, on s’hi localitza un
centre d’emissors, propietat del
CTTI, format per una edificació
per ubicar-hi equips, una torre
suport d’antenes i altres instal·lacions necessàries pel seu
bon funcionament.

10.- Aprovació de l’acta de delimitació entre els termes de
Lliçà d’amunt i Palau-solità i
Plegamans.
El Ple va aprovar l’Acta i la documentació complementària de les
operacions de delimitació entre
els termes municipals de Lliçà
d’Amunt i de Palau-Solità i Plegamans signada en data 22 de
febrer de 2021.

12.- Denominació de carrers
de Lliçà d’amunt.
El Ple va acordar designar el vial
que va des de la rotonda de la
carretera BV-1432 fins a
l’entrada del sector de Can
Montcau amb el nom de Carretera de Can Pedrals, i modificar
el nom del carrer Torrent Mardans pel de carrer Torrent de
Can Bosc per evitar confusions.

11.- Renovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajunta-

13.- Aprovació inicial de la
modificació del POUM a Can

Montcau.
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació Puntual del POUM
en l’àmbit del PAU-17 Can
Montcau – Can Malé, pel que
fa a la refosa de les Normes Urbanístiques del sector i al canvi
de qualificació urbanística de
la parcel·la H que actualment
té previst l’ús hoteler i que es
vol modificar com a ús logístic
tal i com es dóna a la majoria
del sector. També va aprovar el
Conveni entre l’ajuntament de
Lliçà d’Amunt i PUNTA NA SAU
respecte de la cessió gratuïta
de la finca on s’ubica la Masia
de Can Montcau i d’una altra
finca col·lindant amb aquesta.

14.- Afers urgents.
No n’hi havia.
15.- Mocions.
15.1.- Moció contra el tancament de l’empresa Bosch de
Lliçà d’Amunt.
Ciutadans només es va abstenir
en el punt 7 de la moció.

16.- Precs i Preguntes.
No n’hi havia.

notícies
Què ha dit la premsa?

La cadena de venda de productes ecològics Veritas
creix un 8% el 2020
La cadena de distribució de
productes ecològics Veritas,
amb centre d’operacions logístiques a Lliçà d’Amunt, va
tancar 2020 amb 106 milions
d’euros de facturació, un 8%
més que l’any anterior. Durant l’any passat, la cadena
va obrir cinc establiments i va
potenciar el comerç electrònic.
Kiko Galván a la Volta
El ciclista del Kern Pharma
Kiko Galván (Lliçà d’Amunt,
1997), corre la Volta a Catalunya.
Kiko Galván, guanyador del
premi de la combativitat a la
tercera etapa de la Volta
El corredor de Lliçà d’Amunt
Kiko Galván es va fer mereixedor de guanyar el premi de la
combativitat a la tercera etapa amb final a Vallter 2000, on
el ciclista de Kern Pharma va
ser líder virtual de la general
durant gran part de la jornada
després d’agafar l’escapada
del dia.

Mango tanca 2020 amb 110
milions de pèrdues
Les restriccions comercials
arran de la pandèmia de la
Covid han afectat el negoci de Mango, que va tancar
l’exercici passat amb pèrdues
de 110 milions d’euros i una
reducció de la facturació, pal·
liada en part pel creixement
de les vendes en el canal
electrònic. Finalment, les vendes del grup es van situar en
1.843 milions d’euros, en un
exercici en el qual també es
va reduir el deute financer de
la companyia. Mango impulsarà aquest any diversos projectes per intensificar la relació del canal de vendes físic i
electrònic. Preveu llançar una
col·lecció de productes de la
llar i invertir tant a les oficines
de Palau-solità i Plegamans
com en el centre logístic que
el grup té a Lliçà d’Amunt.
El grup propietari de Biokit
creix pels tests de diagnòstic de la Covid
La necessitat de proves diagnòstiques vinculades a la
Covid-19 han estimulat l’activitat del grup Werfen, en el

qual està integrat l’empresa
de Lliçà d’Amunt Biokit. El
grup va incrementar les vendes un 15% l’any passat i el
benefici encara va créixer
amb més intensitat, fins al
45%. La facturació va arribar
a 1.696 milions d’euros i el resultat es va enfilar fins a 261
milions.
Societats constituïdes
- S’ha constituït la societat
Expomotor Servicios para
Filmaciones, SL, dedicada a
l’organització de convencions
i fires de mostres; activitats de
producció de programes de
televisió; venda d’automòbils
i vehicles de motor lleugers.
- S’ha constituït la societat
Tecnopime Serveis IT, SL,
dedicada al comerç al detall
d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
en establiments especialitzats; activitats de consultoria
informàtica...
Defuncions
- Dolores Oliván García, 93
anys. 23-03
- Montserrat Comajuan Codina, 91 anys. 29-03

El grup de joves Los Niños Del Balcón
treuen el seu primer disc
Després de la col·laboració
en la campanya de la regidoria de Joventut “No Encomanis, Contagia Vida”, Los
Niños Del Balcón (LNDB) estrenaran un primer EP, que
veurà la llum a finals d’aquest
mes de maig.
Al gener van decidir aturar la
dinàmica del grup per buscar el so que caracteritzés
la seva música, per buscar
nous sons i barrejar estils antagònics, i tot això s’ha materialitzat en el seu primer disc.
Tenen entre mans un disc
molt conceptual, les cançons
van lligades entre elles i amaguen i ens expliquen una his-

tòria que anirà evolucionant
en cada cançó. Amb la seva
música ens ofereixen un viatge pels sentiments més profunds que tots i totes tenim
amagats, les relacions entre
les persones i la unió entre el
cos, l’ànima i la ment en situacions reals de la vida. El
missatge que ens transmeten
és de voler fer de la vida un
viatge més lleuger, però en
aquest disc també descobrirem el missatge realista de la
vida, de la situació en la qual
ens trobem i que, malgrat tot,
hem de veure sempre la importància de la part bona de
les coses.
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RTVE Catalunya emet
un reportatge sobre el
tancament de la Bosch

El programa “La Metro”, de La
2, va emetre, el passat 23 de
març al migdia, un reportatge
sobre el tancament de la planta Bosch de Lliçà d’Amunt que
mostra l’impacte que ocasi-

onaria per a les famílies que
hi treballen i per al conjunt de
l’economia local i vallesana de
portar-se a terme.
https://www.rtve.es/alacarta/
videos/la-metro/

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 30 d’abril al 6 de maig
N. Salayet (Santa Eulàlia de Ronçana): del 7 al 13 de maig
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 14 al 20 de maig
P. Lozano (Bigues i Riells): del 21 al 27 de maig
M. Vidal (Lliçà d’Amunt): del 28 de maig al 3 de juny
Després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i/o diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt); Salayet (Sta.
Eulàlia); Torras i Lozano (Bigues)

Naixements a Lliçà d’Amunt
A principis de maig començarà el viatge a través de
l’Instagram de Los Niños Del
Balcón
(@losninosdel_balcon) i a finals de maig podreu
trobar l’EP a totes les plataformes digitals.
No et perdis l’entrevista
d’aquest més amb ells a La
Veu del Joves, a l’Instagram
de l’@espaijovegalliner.

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia
del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la
primera setmana del mes anterior a la publicació, a través
del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, per
fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 - 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria
de Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de
passar per l’Ajuntament a signar un full d’autorització per
a la publicació d’imatges de menors.
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TROBA’T #1: L’amor a primera vista
Benvinguts i benvingudes a
aquest petit espai de l’Informa’t. El meu nom és Berta,
sóc periodista i tinc una cosa
en comú amb vosaltres: m’encanta Lliçà d’Amunt. L’amor
em va portar al vostre poble
i vaig poder anar descobrint
a poc a poc la màgia i l’encant que desprèn. És per això
que cada cop més em vaig
anar interessant pels racons
que amaga aquesta vil·la. Per
una persona com jo, que vinc
d’una gran ciutat, descobrir
llocs increïbles m’enganxa. I
més arran de la pandèmia, on
tots i totes hem hagut de canviar la nostra forma de viure,
de distreure’ns i de conèixer
el que tenim a prop. En el
meu cas, intentaré portar-vos
a casa els racons que més
m’agraden de Lliçà d’Amunt,
que més m’han sorprès i que
us recomano per visitar. Una
mica d’història, raons i motius perquè us poseu les sabates i aneu a inspeccionar (o
re-visitar-lo) amb la família, la
parella, els amics o vosaltres
sols. I si us plau, si feu alguna
fotografia, us animem a compartir-la amb el hastag que
us posarem sempre a peu de
pàgina: en aquest cas, #trobamcaloliveres.
I si, com heu pogut veure,
aquest primer reportatge que
us porto és de l’espai que
més em va encantar quan us
visitava al principi: la bibliote-

ca de Ca l’Oliveres. La coneixeu? Possiblement la resposta sigui afirmativa. Sabeu qui
la va construir? Com la van
rehabilitar i per què? I quin ús
li van fer al principi? Després
d’una gran recerca i gràcies
a la gent que hi treballa (en
especial a la seva directora,
l’Eva Comellas), us ho intentaré explicar.
Si us heu fixat bé, la biblioteca és una Masia, que va
ser construïda (tal com diu
a l’entrada, ben amunt de la
porta), l’any 1872 per Joan
Sala i Riera, descendent de
la família Oliveres. Té un estil
de la típica arquitectura catalana: construccions eclèctiques (amb diverses formes
i estils), grans dimensions
i simetria. Ca l’Oliveres va
servir durant els anys 60 i 70
com a lloc d’acollida per a
famílies emigrants, sobretot
andaluses, que van venir al
municipi. I cada família tenia
un petit habitatge de la masia per viure-hi, alhora que
treballava la terra juntament
amb la mestressa de la casa.
Actualment és la primera biblioteca de Lliçà d’Amunt (la
primera biblioteca va ser a
l’Institut Lliçà, que obria fora
de l’horari escolar per tota la
població), integrada a la Xarxa de biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, en el mateix edifici
podeu trobar-hi l’Espai Jove

El Galliner, ordinadors, col·
lecció local (amb moltíssims
llibres i materials sobre el poble), clubs de lectura, tast de
productes locals...
I és per això que si la visiteu,
podreu veure amb els vostres
propis ulls la rehabilitació de
la qual us parlo, que tan bé ha
mantingut l’essència del que
va ser un dia la masia. Tant
a les golfes com les escales
principals, van voler mantenir
l’estil propi i fer un contrast
gran amb les sales adjacents,
que pertanyen a la part infantil de la Biblioteca. Si us
pareu a mirar, veureu uns racons ideals de lectura enmig
la recepció i la zona infantil
(us ho deixo escrit perquè ho
descobriu!).
Us animo a visitar-la, a fer un
petit tour per tots els espais
que he esmentat i a conèixer
la història. Tant a la col·lecció local com si pregunteu
a les bibliotecàries i bibliotecaris, trobareu moltíssima
informació i descobrireu possiblement un lloc ideal per
començar un llibre, gaudir de
les vistes o simplement passejar entre centenars d’anys
d’història. I no us oblideu de
fer fotografies i compartir-les
a les xarxes, estem ansiosos
de veure-les!
#trobamcaloliveres
Berta Rodríguez

opinió

maig_ 2021_ 23

Grups
Municipals

Els i les joves són un dels col·lectius més afectats emocionalment per les restriccions imposades per la pandèmia. Es tracta d’un període, entre la infància i la vida
adulta, que busca la identitat pròpia i el lloc que s’ocupa en la societat. La distància social ha perjudicat greument aquesta cerca de la personalitat i el seu món
s’ha reduït a una pantalla: per estudiar, per relacionar-se i per treballar. Els adolescents necessiten acceptar-se, sentir-se lliures, descobrir i experimentar. Tot això
està afectant la seva salut mental.
Aquests mesos l’equip de govern ha apostat per continuar recolzant les entitats juvenils per garantir la seva continuïtat; així com programant activitats d’oci i lleure
per a joves. Més de 300 joves s’havien inscrit a activitats que malauradament s’han hagut de suspendre per les restriccions canviants de la Covid-19, perquè la
Generalitat de Catalunya no considera el jovent com a col·lectiu essencial i d’especial atenció. Tot i així, continuarem treballant per buscar alternatives pels adolescents i joves del municipi.

Ja fa setmanes que la lluita continua i que els treballadors i treballadores de la planta de Bosch fan vaga. Des del passat 5 d’abril la caixa de resistència i les donaESQUERRA
REPUBLICANA

cions a les companyes de Bosch no han parat de rebre suport. Fem un recull de tots aquells agraïments que hem trobat a les xarxes (disculpeu si ens en deixem
algun); GRÀCIES a Finqualis Santa Eulàlia, Llenyes J. Parramón, Antonio Polo i Lliçà en Comú Podem, Iban Martínez i ERC Lliçà d’Amunt, la Churreria Maria de la
Cruïlla, Carns Torrent, Lliçà Peruanitos, Una Mirada, Amunt Dones, PCTC, CB Parets, CB Lliçà, Masia Can Bosch, Carns Arderiu, Cafè Gra, El Racó del Pavelló,
Family, a les companyes de lluita de NISSAN i a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Ajuntaments de la comarca com el de Lliçà de Vall, Bigues i Riells o Les Franqueses
(per dir-ne alguns), entitats, anònims i particulars que han ofert la seva ajuda desinteressada a les 336 famílies afectades pel tancament de BOSCH. També als
que col·laboraran després de tancar aquesta edició. Reiterem el nostre suport i denunciem la injustícia que s’està patint, també, a l’àmbit industrial del nostre país.
BOSCH LLIÇÀ NO TANCA. #DISLIKEBOSCH

En el último pleno municipal, celebrado el 25 de marzo, el equipo de gobierno propone al pleno una nueva modificación urbanística a petición de Mango. Desde
nuestro grupo, tal y como expusimos en el pleno, estábamos totalmente en contra de la construcción de más naves logísticas. En primer lugar, porque supone la
saturación de la única vía que tiene en este momento Can Montcau; en segundo lugar, porque esto significa más contaminación para nuestro entorno y, por último,
por el nulo efecto laboral que tienen las naves logísticas.
Como no puede ser de otra manera, y para ajustarse a la legalidad, esta propuesta debe ir acompañada de una justificación de interés general. La sorpresa que
nos encontramos fue tremenda: las acciones que se detallaban al respecto, ya estaban comprometidas por Mango con anterioridad. Al único que beneficia esta
modificación urbanística es a la propia multinacional, ya que revaloriza sus terrenos. En resumen, una tomadura de pelo.
El punto salió aprobado con los únicos votos a favor del grupo Socialista. Un grupo que como tod@s sabéis, posee mayoría absoluta y no dudó en hacerla servir
para sacar adelante esta modificación urbanística.

¿Qué hay en Can Malé? Esta misma pregunta nos la hacemos en el grupo municipal desde hace años. Hemos pedido varias veces al Ayuntamiento que nos
autoricen a visitarlo y todavía esperamos.
Recordemos que Can Malé son las antiguas naves que Biokit cedió al municipio en febrero del 2018 -antes de llegar nosotros- y que ocupan unos 17.000mt2.
La cesión se hizo a cambio de no tener que echarlas al suelo y así no tener que pagar unos 200.000€ que implicaba derruirlas. Además, el consistorio acabó
pagando casi 100.000€ en concepto de materiales (calefacción, luces, etc.).
El 25 de abril del mismo año se firmó un acuerdo de cesión gratuita de dos naves con el llamado “clúster de cervesa artesana Craft Beer”, los firmantes, su presidente, además de cofundador de una empresa de cervezas en aquella época con sede en Canovellas y alcalde de este municipio, entre otras cosas, acuerdan “la
creación de puestos de trabajo directos e indirectos”. ¿Esto os suena del sector Can Montcau, ¿verdad? Pues creemos que ha ido más o menos igual y, además,
tres años después, nos preguntamos: ¿Qué hay en Can Malé, una nueva sede de una empresa cervecera?

Un Lliçà d’Amunt per a viure? Tenim clar que no per a tothom. Ja fa temps que estem reclamant en els nostres programes un “Roca Umbert” a l’espai Can Malé,
o si més no oferir una oferta interessant tant d’oci com de reunió pels joves del nostre poble i les entitats, de moment res de res. Però com sempre plou sobre
mullat, ara des de l’últim ple i gràcies als vots del PSC i Cs, la possibilitat d’un espai amb oferta de lleure ha desaparegut amb la requalificació de l’última parcel·la
de Can Moncau que passarà a ser logística. La justificació “interès general”; interès per la població?, que es queden sense un espai d’oci?, per les 24H?, que
tindran un espai, però als afores del municipi?, pel comerç del poble?, amb més magatzems logístics per vendre per internet?, pel Municipi?, que l’Ajuntament ha
de restaurar una masia quant són els promotors els que havien de fer la inversió...Aquest no és el concepte de Can Moncau que ens agrada, nosaltres seguim
defensant un espai dins de tants m2 destinat al Poble. Quin és l’interès general d’aquest canvi...El dels joves i el poble segur que no.

genda’t

Telèfons
Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’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
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

MAIG

Dilluns

3, 17
i 31

TARDES DE MINI-TORNEJOS
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
Participa als mini-tornejos del Galliner. N’hi haurà
de ping-pong, futbol, bàdminton i molt més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

De... a...

EXPOSICIÓ “OCELLAM”
Biblioteca Ca l’Oliveres En horari de biblioteca
L’exposició és un homenatge literari als ocells.

Dimarts

AULA TECNOLÒGICA CA L’OLIVERES
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves tecnologies.
Cal inscriure’s prèviament a partir del 26 d’abril trucant al 938607116 o enviant un correu a b.llicam.
co@diba.cat (especificant dia i dubte a resoldre).
Gratuït.

4-24
4 i 25
Dimecres

5 i 19
Dissabte

8

Dilluns

10 i 24
Dimarts

11

TARDES DE PELI
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
Passa una tarda de pel·lícula a l’era de la biblioteca. Quina peli vols que mirem avui?
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.
“VINE A CONÈIXER ELS OCELLS DEL NOSTRE
ENTORN”
Riu Tenes Horari: de 9h a 12h
Sortida des de la biblioteca. Inscripció prèvia a
partir del 26 d’abril al web de l’Ajuntament https://
www.llicamunt.cat/. Aforament limitat. Gratuït.
TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
No et perdis els tallers creatius que et proposem.
Farem servir feltre, fimo, goma eva, i molt més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.
TALLER DE SANT PONÇ “La cuina i la salut amb
les herbes de Sant Ponç”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril al web de
l’Ajuntament https://www.llicamunt.cat/. Aforament
limitat. Gratuït.
PÍNDOLA TECNOLÒGICA “CANVA, la popular
eina online que et permet dissenyar elements
gràfics” (1a sessió)
En línia Horari: de 18h a 20h
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril al web de
l’Ajuntament https://www.llicamunt.cat/. Places
limitades. Gratuït.

Dimecres

12i26

TARDES DIY
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
No et perdis els tallers DIY, on farem les nostres
pròpies creacions. Bosses personalitzades, estampació de samarretes i molt més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena d’abril. Inclou activitats per al maig, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària de la
Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu seguir l’actualitat immediata a través del web i les xarxes socials municipals.

Dimarts

18

INSTANTS MUSICALS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.45h
20 minuts de música en directe a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril a la Biblioteca. Aforament limitat. Gratuït.
CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Tertúlia literària del llibre “La trena” de Laetitia
Colombani. A càrrec de Lola Tresserras.
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril a la Biblioteca. Gratuït.
PÍNDOLA TECNOLÒGICA “CANVA, la popular
eina online que et permet dissenyar elements
gràfics” (2a sessió)
En línia Horari: de 18h a 20h
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril al web de
l’Ajuntament https://www.llicamunt.cat/. Places
limitades. Gratuït.

Dijous

XERRADA-TALLER “Moda sostenible o com
evitar que el nostre armari sigui enemic del
planeta”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril al web de
l’Ajuntament https://www.llicamunt.cat/. Aforament limitat. Gratuït.

Divendres

PRESENTACIÓ DE LLIBRE “La cuina casolana
i un pessic més” de Felip Tura
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 19h
Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir del
26 d’abril al web de l’Ajuntament https://www.
llicamunt.cat/. Gratuït.

Dissabte

CONTES AL VOL“Decorem, de cor”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Els llibres s’han cansat d’estar entre murs, ara
volen apropar-se a la gent i desplegar-se en entorns naturals i saludables. A càrrec de Sara Sareta. Adreçat a infants a partir de 3 anys
Aforament limitat. Inscripció prèvia a la biblioteca a partir del 26 d’abril (Tel. 938607116. Correu
electrònic b.llicam.co@diba.cat). Gratuït.

Dimarts

TALLER CREATIU “La titella cuinera”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Farem una titella amb un estri de cuina de fusta. A
càrrec de Carme Romero i Laura Bartuilli. Adreçat a
infants a partir de 4 anys
Aforament limitat. Inscripció prèvia a la biblioteca a
partir del 26 d’abril (Tel. 938607116. Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Gratuït.

Dijous

XERRADA-TALLER “Estalvi i depuració d’aigua”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir del 26
d’abril al web de l’Ajuntament https://www.llicamunt.cat/. Gratuït.
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PÚBLIC INFANTIL

JOVENT

PERSONES
ADULTES

GENT GRAN

TOTS ELS
PÚBLICS

