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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

Fa unes setmanes, a Lli-
çà d’Amunt es va viure 
una de les fites educati-
ves més importants dels 
últims anys. La col·loca-
ció de la primera pedra 
del nou edifici de l’ins-
titut escola de Palau-
dàries, es va fer realitat 
i per tant el proper curs 
2023-2024  ja estarà en 
funcionament. Una fita 
que reafirma el com-
promís sense pal·liatius 
del Govern Municipal 
per apropar l’educació 
publica i de qualitat als 
barris, com portem fent 
des de fa molts anys. 

En una altra línia de te-
mes, també volia posar 
de relleu l’inici i també 
la finalització dels com-
promisos que vaig ad-
quirir com Alcalde al ini-
ci d’aquesta legislatura i 
que ja arriba a la seva fi.

opinió
Per una banda, fa unes 
setmanes va finalitzar la 
substitució de l’enllume-
nat públic a LED. Amb 
aquesta substitució el 
100% del enllumenat 
públic de Lliçà d’Amunt 
ja és eficient, sosteni-
ble i amb un consum 
un 80% inferior al de 
les bombetes conven-
cionals. Això suposarà 
primer, un estalvi ener-
gètic complint així amb 
un dels punts ODS de 
l’Agenda 2030, i per una 
altra banda, també su-
posarà un estalvi eco-
nòmic important per als 
comptes municipals.

Tanmateix, això no 
s’atura, i durant aquest 
mes de març si tot va 
bé, podrem inaugurar 
la restauració, rehabili-
tació i recuperació dels 
rentadors del riu Tenes. 

Un espai que torna a 
recuperar l’encant dels 
seus millors anys, quan 
en èpoques passades 
era el punt de trobada 
de totes les persones 
que hi acudien a fer la 
bugada. I en aquest ma-
teix espai també, si tot 
va bé, s’acabarà d’instal-
lar el nou pont que ha de 
creuar el nostre riu i que 
substituirà a la passera 
existent. Una reclamació 
històrica de la ciutada-
nia i que per fi es veurà 
fet realitat. 

I no podia oblidar-me 
del ja iniciat procés de 
substitució dels conteni-
dors d’escombraries. Un 
fet necessari i reclamat i 
que per fi també es veu 
fet realitat donat que els 
actuals ja tenien un vida, 
en alguns casos, de més 
de 16 anys.

I podria continuar de les 
desenes d’actuacions 
iniciades, a punt d’ini-
ciar o ja finalitzades en 
els últims mesos i que 
no son fruit de la casu-
alitat, ni de la improvisa-
ció ni de la immediatesa. 
Són fruit d’un procés, a 
vegades massa de llarg, 
de reflexió, de necessi-
tats compartides, d’es-
coltar a la ciutadania i 
detectar allò que a ve-
gades ens es difícil de-
tectar per altres vies. En 
definitiva, som servidors 
públics, i des d’aquesta 
màxima, ens hem preo-
cupat de millorar sempre 
la vida dels lliçanencs i 
lliçanencs, amb encerts 
però segurament també 
amb alguns errors. I ho 
fem amb la tranquil·litat 
que no s’atura que li ha 
de correspondre a un 
càrrec públic. 
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munt · Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: Editorial MIC · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2

Dipòsit Legal: B-48615-2007
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i de l’Alcalde, Ignasi Simón. 
Josep Gonzàlez-Cambray va 
encoratjar la comunitat edu-
cativa per continuar treballant 
junts en el futur i els va animar 
a que mai deixin de perseguir 
els seus somnis. Segons l’Al-
calde, “amb aquesta primera 
pedra aproximem els serveis 
als barris per facilitar la vida 
de la ciutadania i ens permet 
ampliar l’oferta formativa pú-
blica i de qualitat en el nostre 
poble”.
També van parlar el director 
del centre escolar, Segun-
do Jiménez, i el director de 
l’institut Hipàtia d’Alexandria, 
Santi Llorà. Els directors van 
manifestar el seu compromís 
d’omplir el nou edifici d’apre-
nentatge i noves esperiències. 
Després de l’acte simbòlic 
de col·locació de la prime-
ra pedra amb la “càpsula del 

temps” inclosa amb elements 
representatius com cartes de 
desitjos dels alumnes, els di-
aris del dia i monedes de curs 
legal, l’alumnat i el públic as-
sistent van poder gaudir d’ac-
tivitats diverses al pati de l’es-
cola (inflables, circuit de karts 
amb pedals...) i d’un berenar.  
La conducció de tot l’acte va 
anar a càrrec de tres alumnes 
de secundària, que també van 
dirigir unes paraules als assis-
tents plenes d’il·lusió i desitjos 
pel futur centre educatiu. 

L’Ajuntament va posar la pri-
mera pedra de l’edifici de 
l’ESO del nou institut escola 
Miquel Martí i Pol el passat 10 
de febrer. 
L’institut escola de Palaudà-
ries va començar 1r d’ESO el 
passat setembre, però aquest 
curs escolar 2022-23 les clas-
ses de secundària es fan en 
una planta de l’edifici de l’es-
cola.
Les obres d’ampliació de l’es-
cola per acollir alumnes fins 
als 16 anys estan finançades 
al 50% entre l’Ajuntament i la 
Generalitat. 
La superfície de construc-
ció del nou edifici per acollir 
l’ESO, situat a la part alta de 
la parcel·la i que tindrà accés 
propi, és d’uns 720m2. 
L’edifici, en planta baixa, tin-
drà 4 aules per a l’alumnat 
i dues més de reforç, una 
sala per al professorat, 3 la-
vabos (dos per a l’alumnat i un 
d’adaptat i per al professorat), 
una aula taller i un laboratori, 

a més d’un espai per a la ne-
teja. Un pati interior permetrà 
que les aules tinguin llum na-
tural. 
Les obres de l’edifici van a  
càrrec de l’empresa Cons-
traula, que també ha disse-
nyat el projecte, i el termini 
d’execució està previst en 11 
mesos. Així, doncs, si bé el 
proper curs escolar 2023-24 
no es podrà iniciar en el nou 
edifici, la previsió és que s’hi 
pugui traslladar a partir del 
gener del 2024.
Amb el nou institut escola, els 
alumnes del municipi de 12 a 

16 anys poden cursar l’ESO 
més a prop de casa, al centre 
urbà o a la zona de Palaudà-
ries.
L’acte de col·locació de la pri-
mera pedra va comptar amb 
la presència del Conseller 
d’Educació, Josep Gonzàlez 
i Cambray, que prèviament 
va signar el Llibre d’honor a 
l’Ajuntament. També hi van 
assistir el Director dels Ser-
veis Territorials d’Educació a 
Barcelona, Simó López, i el 
seu adjunt. 
Els parlaments oficials van 
anar a càrrec del Conseller 

de l’Ajuntamentnotícies
Acte de col·locació de la 
primera pedra de l’edifici 
d’ESO de l’institut escola de 
Palaudàries
L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray. 

Programa de formació i 
suport a les famílies 2022-
2023 



4 - 

notícies de l’Ajuntament

14 de març, Dia Mundial de 
l’Endometriosi
L’Ajuntament s’il·luminarà de 
groc, el dimarts 14 de març, 
per sumar-se a la campanya 
per a la visibilització de l’en-
dometriosi, una malaltia que 
afecta a 1 de cada 10 dones 
d’entre 12 i 50 anys. 
És el tercer any consecutiu 
que l’Ajuntament se suma a 
aquesta campanya promo-
guda per l’Associació d’En-
dometriosi de Catalunya amb 
l’objectiu de difondre, infor-
mar i conscienciar la socie-
tat sobre la problemàtica a 
la qual s’enfronten les dones 
que pateixen aquesta malal-
tia.
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. Acostu-
ma a afectar el peritoneu pel-
vià (membrana que cobreix la 
cavitat abdominal), els ova-
ris, les trompes de Fal·lopi i 
la resta de la regió pelviana, 
incloent-hi l’intestí, la bufeta i 
el recte.

Aquesta malaltia afecta apro-
ximadament 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), dispa-
rèunia (dolor durant o després 
de les relacions sexuals), tras-
torns intestinals i infertilitat, 
entre altres. Es considera la 
primera malaltia ginecològica 
que pateixen les dones, supe-
rant el càncer de mama.
És per aquest motiu que l’As-
sociació d’Endometriosi de 
Catalunya reclama la neces-
sitat d’avançar en un major 
coneixement per ajudar les 
dones que la pateixen.

DIA MUNDIAL DE 
L’ENDOMETRIOSI

Malgrat la seva prevalença, 
hi ha un enorme desconei-
xement d’ aquesta malaltia. 
No és casual que només la 
presentin les dones i que 
hagi quedat englobada dins 
de les menstruacions do-
loroses, actualment consi-
derades com a “normals”, 
donada la seva freqüència 
entre totes les dones. Degut 
a aquest biaix en la Medici-
na de gènere, no es reco-
neix la seva importància ni 
s’inverteixen els recursos 
necessaris en investigar les 
causes reals i el seu trac-
tament eficaç, malgrat les 
severes limitacions que 
ocasiona a les dones que la 
pateixen. 
L’endometriosi és la inflama-
ció sobre un teixit similar al 
que cobreix l’úter, però que 
ha crescut a d’altres parts 
del cos, normalment a la 
zona pèlvica.
Hi ha diferents factors que 
poden causar-la, com ge-

nètics, hormones anòmales 
(disruptors endocrins) pre-
sents a derivats plàstics, 
pesticides, cosmètics, etc. 
Es diagnostica al voltant 
d’una de cada 9 dones en 
edat fèrtil, tot i que també es 
pot veure a  la menopausa i 
en nenes abans de la seva 
primera menstruació. Poden 
passar uns 7 anys des de 
l’inici dels símptomes fins 
el diagnòstic d’endometri-
osi, un temps molt llarg si 
no tenim un diagnòstic i no 
rebem un tractament eficaç.
A continuació enumerem els 
símptomes més freqüents, 
que no sempre estan pre-
sents durant la menstruació:
- Dolor menstrual que pot 
ser molt intens i incapacitant
- Inflor abdominal
- Dolor pèlvic durant tot el 
mes
- Dolor durant les relacions 
sexuals
- Diarrea o restrenyiment
- Infertilitat no explicada
- Dolor durant la micció o al-
tres símptomes urinaris
No és normal tenir dolor 

menstrual intens i freqüent. 
Consulta amb el teu Met-
ge de família o Ginecòleg 
si presentes els símptomes 
descrits, per tal d’arribar a 
un diagnòstic i un bon abor-
datge d’aquesta malaltia. 
El tractament normalment 
consisteix en medicació 
anticonceptiva o cirurgia, 
però sovint no són resolu-
tius, donada la insuficient 
investigació. 
Amb aquest escrit volem 
commemorar el 14 de març, 
Dia mundial de l’endometri-
osi i contribuir així a la seva 
visibilització.
Si necessites més informa-
ció, et recomanem les se-
güents fonts:
- Medicina amb perspectiva 
de gènere. Carmen Valls i 
Llobet
- Como mejorar tu ciclo 
menstrual. Lara Briden
- Aplicacions mòbils per re-
gistre de símptomes mens-
truals: Clue/Calendario 
menstrual.

Punt Dona

TLA preveu superar l’any 2023 els 
300.000 usuaris
Les dades del 2022 indiquen 
que ja s’ha arribat a la ple-
na recuperació del servei de 
Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA). Durant la primera mei-
tat de l’any, la recuperació del 
passatge va ser bona i ja feia 
preveure que s’estava en una 
bona línia. En el darrer qua-
drimestre de l’any, en dues 
ocasions es va assolir el re-
cord de passatgers transpor-
tats en aquell mes des de la 
posada en marxa del servei 
l’any 1999.
Així, doncs, l’any 2022 es van  
assolir 270.066 passatgers 
transportats, un 17,3% de 
creixement respecte al 2021; 
només a un 5,66% del record 
històric del 2019. 

Per aquest 2023 s’està pre-
parant una reestructuració de 
les línies A3, A5 i A7, per tal 
de fer-les més eficients i do-
nar un millor servei. Per això, 
el 2023 es preveu superar la 
barrera dels 300.000 usuaris 
anuals.
Per altra banda, el canal de 
WhatsApp de TLA ja supera 
els 1.500 usuaris, persones 
que confien en aquest canal 
per estar informats i al dia de 
les novetats o incidències del 
servei i on poder-se adreçar 
per consultar horaris, recor-
reguts, tarifes, pèrdua d’ob-
jectes, etc.
Un altre aspecte que segueix 
creixent és la T-16, que ja dis-
posa de 1.405 targetes acti-

ves, que vol dir que més del 
60% de la mainada entre 4 i 
16 anys del municipi gaudei-
xen d’aquest títol per despla-
çar-se en transport públic. 

1. Viatgers anuals de Transports de Lliçà d’Amunt (1999 – 2022) 
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8 de març, Dia Internacional 
de les Dones
L’Ajuntament ha coordinat una programació d’actes gratuïts per 
commemorar aquesta efemèride. 

La regidoria d’Igualtat, gè-
nere i LGTBI ha coordinat la 
programació d’activitats que 
es portarà a terme a Lliçà 
d’Amunt per commemorar el 
8 de març, Dia Internacional 
de les Dones.
Els actes principals es con-
centraran el mateix 8 de març, 
que enguany cau en dime-
cres, a partir de les 16.45 h, 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
quan la regidora d’Igualtat, 
gènere i LGTBI, Lourdes Mar-
tín, llegirà un manifest insti-
tucional i tindrà lloc una lec-
tura de poemes i el visionat 
d’un vídeo titulat “Así baila-
ba” elaborats pels infants i jo-
ves de Can Godanya. Segui-
dament, la psicòloga del Punt 
Dona oferirà una xerrada 
anomenada “Pressió estè-
tica i autoestima corporal”.
Per al divendres 10 de març, 
l’entitat Enruta’t portarà a ter-
me un taller d’educació se-
xual i afectiva amb perspec-
tiva feminista, a les 18h, a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres; per participar-hi 
cal inscripció prèvia al Punt 
Dona (662926211). 
Les regidories de Cohesió 
social i Salut han organitzat 
una xerrada, “Com con-
viure amb la menopausa”, 
que tindrà lloc el dijous 16 de 
març a les 16h al Centre Cívic 

Ca l’Artigues. La xerrada anirà 
a càrrec de Ruth Matito, as-
sessora fisioterapeuta de sòl 
pelvià i gestió emocional. 
I, per al divendres 24 de març, 
hi haurà un espectacle d’Im-
pro de caire feminista amb 
la companyia Improderadas.
Per altra banda, l’associació 
Amunt Dones ha programat, 
per al dissabte 11 de març, 
un concurs de graffitis a les 
10 h i un vermut feminista a 
les 12 h, al local social de Mas 
Bo. 
La programació del 8 de 
març també inclou les acti-
vitats mensuals que organit-
za la Biblioteca Ca l’Olive-
res, que aquest mes algunes 
estaran relacionades amb 
aquesta efemèride: Instants 
musicals, Club de lectura 
d’adults, taller de coaching 
especial dona “Descubre 
los valores que te mueven” 
i espectacle “Amb veu de 
dona”. Recordem també que 
la biblioteca disposa de diver-
sos llibres de temàtica Dona 
en préstec a disposició dels 
usuaris.
I, l’Espai Can Godanya ha 
preparat un conjunt d’activi-
tats per treballar el Dia de la 
Dona amb els nens i nenes i el 
jovent usuaris. 
També cal dir que el mateix 
8 de març, els autobusos de 

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) circularan amb bande-
roles commemoratives de la 
diada. 
Per altra banda, l’Espai Jove 
El Galliner també ha progra-
mat activitats relacionades 
amb el 8 de març, que portarà 
a terme en els instituts.
I, els nens i nenes del Consell 
d’Infants (Lliçanenxs) també 
han volgut formar part de la 
programació del Dia Interna-
cional de les Dones i, durant 
la tarda del 3 de març, repar-
tiran xapes per a tots els pú-
blics pels carrers del centre 
del municipi, xapes que ells 
mateixos han realitzat en rela-
ció a la jornada. Els Lliçanexs 
també aprofitaran l’ocasió per 
explicar qui són i què fan al 
Consell d’Infants.

Dia Internacional de les Do-
nes

El Dia Internacional de les Do-
nes se celebra el 8 de març 
de cada any. La data està re-
coneguda per l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) 
com el dia en què es defensa 
que les dones són ciutada-
nes de ple dret i es denun-
cia el sexisme i la desigualtat 
de drets i oportunitats entre 
homes i dones. Així, el 8 de 
març és un símbol de la rei-
vindicació històrica de les do-
nes per la igualtat i en contra 
de la discriminació, una lluita 
encara vigent. Les dones són 
més de la meitat de la pobla-
ció mundial i encara pateixen 
discriminació.
Aquestes desigualtats de gè-
nere tenen un impacte en la 
seva vida personal, familiar, 
laboral i social, i repercuteixen 
també en la seva salut. 

Espectacle d’Impro de 
caire femení amb la 
companyia Improderadas

Reunions amb famílies de 
l’Espai Can Godanya
Les educadores socials de 
l’Espai Can Godanya  van dur 
a terme dues xerrades per a 
famílies. 
La primera xerrada va tenir 
lloc el dilluns 30 de gener 
adreçada a les famílies del 
grup de joves. Es va par-
lar sobre la comunicació en 
l’adolescència, de les tècni-
ques per millorar-la i de les 
tècniques que no ajuden. Es 
van realitzar tres dinàmiques 
diferents en relació al tema 
sobre com comunicar de for-
ma assertiva i com tenir una 
escolta activa, per reconèixer 
a l’altre i per acompanyar-lo. 
Després, es va obrir una es-
tona el torn de paraula, mo-
ment en el qual es van inter-
canviat visions, experiències 
i situacions que les famílies 
viuen amb els seus fills/es. 

La segona xerrada va tenir lloc 
dimecres 3 de febrer i va anar 
destinada a famílies d’infants. 
Es va parlar sobre les neces-
sitats de la infància, el rol dels 
progenitors i les necessitats 
d’autocura i protecció com a 
mares i pares. Es van realit-
zar tres dinàmiques diferents 
per identificar necessitats 
dels infants, identificar les del 
adults i estratègies per cercar 
moments d’autocura com a 
progenitors. Al finalitzar, es 
va crear un clima acollidor a 
través de la creació d’un es-
pai d’intercanvi i vivències 
personals entre les persones 
participants.
Des del mes de gener fins 
ara, s’han realitzat tres noves 
inscripcions en el grup de jo-
ves de l’Espai Can Godanya i 
dues en el grup d’infants. 

L’Ajuntament, a través de les 
regidories de Joventut i Igual-
tat, gènere i LGTBI, i l’Ateneu 
l’Aliança han organitzat un 
espectacle d’Impro amb la 
companyia Improderadas en 
el marc de la programació del 
Dia Internacional de les Dones. 
L’espectacle, que és gratuït, 
tindrà lloc el divendres 24 de 
març a les 22h a l’Ateneu l’Ali-
ança. Hi haurà servei de barra. 
Improderadas porta des del 
maig del 2019 omplint amb 
èxit el Cafè Teatre Llantiol tots 
els dijous amb el seu xou “Pe-
luquería de Barrio” i també 
participa activament en altres 
festivals/espectacles de comè-
dia feminista com “Calladitas 
estáis más guapas” o la “Riot 
Comedy”. 
Dirigida per Rocío Raval, 
aquesta companyia neix amb 
el desig de crear a partir d’allò 

femení. Formada per dones 
amb diversos perfils i una tèc-
nica de so que també impro-
vitza. Es defineixen com “una 
companyia femenina, amb 
integrants feministes”. Dinàmi-
ques, fresques i empoderades, 
donen vida a nous formats 
d’improvització.
Tu decideixes i elles creen. 
T’asseguren històries amb 
molt d’enginy. 
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14a edició de la Nit de l’Esport
El proper divendres 31 de març torna la Nit de l’Esport, el 
reconeixement institucional a l’esport local, enguany dedicat als 
esports a l’aire lliure. 

La Nit de l’Esport és una 
festa de reconeixement al 
sacrifici i a l’esforç que dia a 
dia realitzen les entitats i els 
esportistes locals. 
Aquesta gala anual de premis 
a l’esport local tornarà el 
proper divendres 31 de març 
a partir de les 20.30h, però 
amb canvi d’ubicació, que 
passarà del Pavelló d’Esports 
a l’Ateneu L’Aliança.
Enguany la Nit de l’Esports 
està dedicada als esports 
a l’aire lliure, que l’equip 
de govern està potenciant 
amb activitats esportives 
on el medi natural és el 
protagonista. 
El format de l’esdeveniment 

serà l’habitual, amb el 
lliurament de premis i un pica-
pica per a tots els assistents. 
El jurat d’aquests premis, 
com en altres edicions, 
estarà format per Tècnics/

ques d’Esports de la Vall del 
Tenes i un representant de la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes. En aquesta edició, 
s’han suprimit les distincions 
honorífiques que atorgava la 
regidoria d’Esports. 
L’Ajuntament agraeix 
la col·laboració dels 
patrocinadors que, un 
any més, fan costat en 
l’organització d’aquest acte.
La 14a edició de la Nit de 
l’Esports es retransmetrà en 
directe a través del canal mu-
nicipal de Youtube. I, s’utilit-
zarà l’etiqueta #NitdelEsport-
Lliçà per a les xarxes socials 
en tot el referent a aquest es-
deveniment. 

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS COL·LECTIUS
Per ascens de categoria i/o 
per la consecució de títols 
com a campions de la cate-
goria corresponent d’alguns 
dels equips que integren 
l’entitat i/o club.

- PREMIS A ENTITATS D’ES-
PORTS INDIVIDUALS
Per la consecució de títols 
com a campions o la con-
secució d’algun rècord de 
la modalitat de l’esport que 
practiquen.

- PREMIS ALS VALORS ES-
PORTIUS

- Formació i valors
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
formativa, esportiva i social 
en el municipi per esportis-
tes en edat escolar. 

- Esdeveniments esportius
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per la consolidació i difusió 
de Lliçà d’Amunt mitjançant 
la pràctica esportiva i pel 
desenvolupament de grans 
esdeveniments.

- Foment de la igualtat
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per desenvolupar una tasca 
important en el foment de 
l’esport femení i la cohesió 
social.

- Esport de lleure
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per mantenir l’esperit espor-
tiu en la pràctica del lleure.

- Esforç i superació
Premi a l’entitat o col·lectiu 
per inculcar els valors d’es-
forç i superació en la seva 
gestió al front de l’entitat.

- PREMIS DE LA LLIGA DE 
LLEURE DE BOTXES 
Premis als guanyadors de 
la Lliga de lleure de Botxes 
organitzada per la Regidoria 
d’Esports.

- PREMIS AL MÈRIT ES-
PORTIU
Premi a la Millor i al Millor 
Esportista de l’any, que pre-
tén significar a dues perso-
nes per la seva trajectòria 
esportiva al llarg de la tem-
porada i de la seva carrera 
esportiva. 

Categories de premis

Convenis d’ajut a entitats esportives 
locals per a la promoció de l’esport base
Per a la promoció de 
l’esport i de l’activitat física, 
com cada any l’Ajuntament 
realitza un ajut econòmic a 
les entitats esportives locals 
que ofereixen aquest servei 
de forma altruista. 
Aquesta subvenció 
va destinada a les 
categories inferiors ja 
que l’administració local 
considera que és una etapa 
on l’esport és imprescindible 

per al desenvolupament 
motriu, cognitiu i social.
L’objectiu d’aquest ajut 
econòmic és la reducció de 
les quotes dels esportistes 
i, per tant, eliminar les 
possibles barreres d’entrada 
als serveis esportius.
Enguany, els convenis 
s’han formalitzat amb les 
següents entitats:
- Club Esportiu Lliçà 
d’amunt 

- Club Amunt Ciclista
- Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt
- Clun Patinatge Artístic 
Lliçà d’Amunt
- Futbol Sala de la Vall del 
Tenes
- BMX Vallès Club
- Club Patí Lliçà d’Amunt
- Escola Karate Shorin Ryu
L’ajut total per a l’esport 
base per aquest 2023 és de 
73.679,45€.



març_ 2023_ 7

notícies de l’Ajuntament

Prop d’una cinquantena de 
persones van gaudir, el pas-
sat 18 de gener, de la sortida 
a la Ruta del Ferro, organitza-
da per la regidoria d’Esports. 
La Ruta del Ferro és una via 
verda de 10,3 km amb 200 m 
de desnivell, fàcil de recórrer 
per a tots els públics, que va 
des de Ripoll a Sant Joan de 

les Abadesses. 
Aquesta sortida era una acció 
més de les que porta a terme 
la regidoria d’Esports, com-
plementària a les caminades 
dels dijous pel municipi, que 
tenen per objectius fomentar 
la pràctica esportiva a l’aire 
lliure i promoure l’activitat fí-
sica i la salut. 

Prop d’una cinquantena de 
persones a la sortida de la 
Ruta del Ferro

Vols treballar de monitor/a al Casal 
esportiu d’estiu? 

Celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física i de l’Esport
En el marc d’aquesta efemèride, hi ha programades diferents 
activitats esportives adreçades a totes les edats.

Per commemorar el Dia 
Mundial de l’Activitat Física 
i de l’Esport, que se celebra 
el 6 d’abril, l’Ajuntament ha 
organitzat diferents activi-
tats esportives. 
L’activitat més destacada 
són unes convivències ju-
venils fent ruta per quatre 
etapes del Camí de Sant 
Jaume, des del Monestir de 
Sant Pere de Rodes fins a 
Amer, que tindran lloc del 
3 al 6 d’abril. La regidoria 

d’Esports té la intenció de 
programar cada any quatre 
etapes fins a completar el 
Camí de Sant Jaume. 
Per als més petits, la set-
mana prèvia, s’organitzaran 
activitats esportives a les 
escoles.  
A més, en el marc d’aquesta 
efemèride, també s’ha pro-
gramat la 14a Nit de l’Es-
port. 
I, aquests dies hi ha progra-
mada una passejada del ci-

cle de passejades per a gent 
gran “A cent cap als cent” or-
gantizat per la Diputació de 
Barcelona al qual participa 
l’Ajuntament i el 6è Circuit 
3x3 organitzat per la Fede-
ració Catalana de Basquet-
bol que ha tornat a triar Lliçà 
d’Amunt com a escenari. 
En el moment de tancar l’edi-
ció d’aquest butlletí, estava 
pendent de confirmació un 
torneig de futbol per al cap 
de setmana del 8 i 9 d’abril. 

Un any més, l’Ajuntament 
està organitzant els Casals 
d’estiu i, a l’abril, treurà la 
convocatòria per a la selec-
ció i contractació del moni-
toratge. 
Un dels requisits per ser 
monitor/a del Casal espor-
tiu és tenir una titulació es-
portiva i estar inscrit/a al 
Registre Oficial de Profes-
sionals de l’Esport de Cata-
lunya (ROPEC). 
Per això, fem una crida a to-
tes aquelles persones que 
tingui una titulació esporti-
va i vulguin presentar-se a 
la convocatòria per treballar 
de monitors/es del Casal 
esportiu, perquè, si no es 
tan inscrits/es al ROPEC, 
vagin avançant els tràmits 
per fer-ho. En el moment de 
presentar-se a la convoca-
tòria, la inscripció ha d’es-
tar feta. 
Les persones que tinguin  
una titulació esportiva uni-
versitària o amb certificat 
emès per l’Escola Catalana 
de l’Esport han de fer el trà-

mit a través d’aquest enllaç:
https://tuit.cat/dfQy7
Les persones que tenen al-
tres titulacions han de fer 
el tràmit a través d’aquest 
enllaç: 
https://tuit.cat/Hg777 
El tràmit té un cost de 
33,15€ i s’ha de fer mitjan-
çant certificat electrònic o 
IDCATMòbil.

Curs de monitor/a dina-
mitzador/a poliesportiu

El Consell Esportiu del Va-
llès Oriental ha organitzat 
un Curs de monitor/a dina-
mitzador/a en l’àmbit po-
liesportiu amb l’objectiu de 
formar aquelles persones 
que volen iniciar-se com a 
monitores esportives o que 
actualment ja estan por-
tant un grup de nens/es 
sense titulació reglada, per 
oferir-los uns conceptes 
teoricopràctics per desen-
volupar-se com a monitor/a 
esportiu/va dins d’un grup.
El curs consta de 250 hores 

i està dividit en blocs: un de 
comú, dos d’específics, un 
de primers auxilis i un de 
pràctiques. Un cop asso-
lits tots els blocs, l’Escola 
Catalana de l’Esport reco-
neixerà el curs a l’alumnat 
a través d’una certificació 
i els farà la corresponent 
inscripció al Registre Ofici-
al de Professionals de l’Es-
port (ROPEC).
Per inscriure’s a aquest 
curs cal tenir 16 anys com-
plerts i la titulació de l’ESO 
o equivalent finalitzada.           
Per a més informació:     
h t t p : / / w w w . c e v o . c a t /
c u r s - d e - m o n i to r a - d a c -
t iv i tats-de-dinamitzado-
ra- en- lambi t-po l iespor-
tiu-2023/   
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Inauguració de la restauració 
del safareig públic 
L’acte d’inauguració comptarà amb una xerrada sobre la història 
del safareig públic. 

En marxa les obres del nou pont per a 
vianants sobre el riu Tenes

L’Ajuntament inaugurarà, 
el dissabte 18 de març, les 
obres de restauració de l’antic 
safareig públic del riu Tenes i 
l’adequació de l’accés. 
Aquestes obres han anat a 
càrrec de l’empresa Obres 
i Paviments Llovet SL i han 
tingut un cost de 69.420,11 € 
més IVA.
En el safareig, situat a l’inte-
rior del Parc del Tenes, s’han  
sanejat el vas i les boques de 
sortida de l’aigua. També s’ha 
fet una barrera de contenció 
per tal que al peu de talús no-
més hi pugui arribar l’aigua 
neta de la pluja. A més, s’ha 
enderrocat la solera de for-
migó que cobria la canal que 
porta l’aigua fins al rentador 
i s’ha cobert de nou deixant 

unes separacions que per-
meten seguir visualment el 
recorregut de l’aigua.
Per altra banda, s’ha creat 
una explanada a l’entorn més 
immediat del safareig, s’ha 
tancat el perímetre i s’han 
instal·lat panells informatius 
amb informació cultural sobre 
aquest espai.

En relació a l’accés, s’ha cre-
at un tram de rampa-escala 
des de l’entrada principal del 
Parc del Tenes fins arribar al 
safareig. 
L’acte d’inauguració d’aques-
tes obres tindrà lloc a les 11 h 
al i comptarà amb una xerra-
da sobre la història del safa-
reig públic.

Actualment, per creuar el riu 
en el Parc del Tenes, entre el 
carrer de l’Aliança i el Pinar de 
la riera, hi ha una passera de 
lloses de formigó, que es va 
realitzar l’any 2005. Aquesta 
passera s’ha anat deteriorant 
pel pas de l’aigua, ja que es 
veu afectada per les riuades i 
quan plou s’inunda i no permet 
el pas de persones. La passera 
s’ha anat arranjant afegint no-
ves lloses de formigó a sobre, 
però no compleix amb les “Re-
comanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvi-
als” de l’ACA. 
L’any 2020, l’Ajuntament va 
signar un conveni amb el Con-
sorci Besòs Tordera per al pro-
jecte constructiu d’un pont en 

aquest àmbit per a la connexió 
dels dos marges del riu, mitjan-
çant el qual el Consorci es fa 
càrrec de la redacció del pro-
jecte i l’execució i la direcció de 
l’obra, i l’Ajuntament assumeix 
el pagament de les despeses 
de redacció del projecte, cos-
tos d’expropiacions, direcció i 
execució de les obres. 
El pressupost del projecte puja 
a uns 300.000 euros, incloses 
la redacció del projecte cons-
tructiu, l’execució de l’obra i 
la direcció facultativa, direcció 
ambiental i coordinació de se-
guretat i salut, i altres despeses 
de gestió. 
La construcció d’aquest pont 
va començar el passat mes de 
gener quan es van formigonar 
les bigues i, després de deu 

dies de post-tensat, es van 
muntar a finals de febrer. 
El projecte inclou dues actua-
cions: la construcció d’un pont 
de vianants i els seus accessos 
i la restauració del talús del 
marge dret del Tenes en aquest 
punt. 
L’ús del futur pont, que tindrà 
3 metres d’amplada i 32 me-
tres de llargada, serà destinat 
als mateixos usuaris de l’actual 
passera, que s’inhabilitarà per 
al pas: circulació no motorit-
zada, principalment vianants, 
però circulable més dies a l’any 
i amb una millor accessibilitat.
El pont anirà equipat amb una 
barana abatible per evitar la 
retenció de sediments i mate-
rials arrossegats pel riu en cas 
d’avingudes.

Ucraïna, un any de guerra
Ja fa un any de l’inici de la guer-
ra a Ucraïna. En el primer mo-
ment, l’Ajuntament va fer una 
aportació econòmica extraor-
dinària al Fons Català de Coo-
peració, del qual forma part, a 
través de la campanya d’emer-
gència per donar suport a les 
víctimes del conflicte i que ha 
comptat amb més de 700.000 
euros d’aportacions dels Ajun-
taments i entitats d’arreu de 
Catalunya. Passades les set-
manes, van començar a arri-
bar a Lliçà d’Amunt persones 
refugiades que van ser acolli-
des per diverses famílies del 
municipi i l’Ajuntament ha anat 
donant resposta a les seves 
necessitats. També es va llen-
çar la campanya de recollida 
de material de primera neces-
sitat que es va enviar a Ucraïna 
a través del Consolat d’Ucraïna 
a Barcelona. A més, la Genera-
litat de Catalunya va aprovar la 
transferència de finançament 
de primera acollida al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
del qual el nostre Ajuntament 

es va poder acollir, i també es 
van reforçar els SIAD i les ofi-
cines d’informació i atenció 
a la dona per tal de detectar 
possibles tràfic de persones, 
agressions sexuals i actes de 
violència masclista.
Per altra banda, s’han facilitat 
targetes per a l’ús del transport 
públic i s’han tramitat diferents 
ajuts de menjador per als me-
nors ucraïnesos que han estat 
escolaritzats al municipi, i s’ha 
acompanyat a la tramitació de 
diferents documents com ara 
la targeta sanitària.
La Diputació de Barcelona, a fi-
nals del any passat, va atorgar 
un ajut de 15.000€ a l’Ajunta-
ment per finançar a l’ens local 
en matèria d’acollida de perso-
nes refugiades. 
També cal destacar la col·labo-
ració de persones que de for-
ma desinteressada han ajudat 
i continuen ajudant en matèria 
lingüística a les persones refu-
giades per entendre’s amb els 
ens públics per poder realitzar 
les gestions oportunes. 
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El Pla “Millorem l’ocupació” atén un centenar de 
persones l’any 2022
Des del 2014, en què es va posar en marxa, aquest pla ha ofert mesures per a l’ocupabilitat a 730 usuaris/es. 

L’any 2022, 102 usuaris/es 
van desenvolupar un itine-
rari personalitzat a través 
del Pla “Millorem l’Ocupa-
ció”, 81 dels quals de nova 
incorporació. 
Aquest pla és un projecte 
municipal iniciat l’any 2014 
que ofereix mesures per a 
la millora de l’ocupabilitat 
dels joves de 16 a 35 anys 
del municipi, així com de 
les persones amb especials 
dificultats per a la recerca 
de feina derivades de Ser-
veis Socials.
La regidoria de Promoció 
econòmica treballa cada 

cas de manera individual 
per tal de poder fer una ori-
entació i acompanyament a 
mida en la recerca de feina, 
així com a nivell formatiu i 
acadèmic. 
De les persones que van 
participar en aquest pro-
grama durant l’any 2022: el 
21% va trobar feina, el 6% 
va iniciar un procés educa-
tiu, el 25% continua cercant 
feina pel seu compte, el 
25% es troba actualment en 
seguiment per part del pro-
grama i el 24% va finalitzar 
el programa per altres mo-
tius (salut, conciliació fami-

liar, canvi de domicili...).

Assessorament acadèmic 
per a després de l’ESO

En el marc del Pla, un any 
més es va dur a terme la 
sessió informativa amb 
les famílies per tal de do-
nar a conèixer les opcions 
acadèmiques que tenen 
els seus fills/es a l’acabar 
l’ESO. I, addicionalment, es 
va establir a l’INS Hipàtia 
d’Alexandria un espai d’ori-
entació i assessorament in-
dividual als alumnes de 4t 
d’ESO en la presa de deci-

Descomptes i ofertes per 
a gent gran als comerços i 
serveis locals 

Les regidories de Gent gran 
i promoció econòmica con-
juntament amb l’Associa-
ció Comerços i Serveis de 
Lliçà d’Amunt han impulsat 
una campanya, anomenada 
“Fem gran el petit comerç”, 
amb l’objectiu que la gent 
gran del municipi es pugui 
beneficiar de descomptes i 
ofertes en els comerços lo-
cals. 
Per beneficiar-se d’aques-
tes descomptes i ofertes és 
obligatori tenir el Carnet de 
la Gent Gran de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt. 
Els comerços i serveis ad-
herits a aquesta campanya 
són: Sensaciones Paste-

leras, Ferreteria Estornell, 
Bis Copisteria, La Botiga, 
Limpia tu casa, Carnisseria 
Tarabal, Farmàcia Montse 
Trullols, Autoescola Sanglas, 
Kaizen Escola d’Art, Farmà-
cia i Ortopèdia Delia Pinin, 
Masia Can Joans, Pandora, 
Kaia Lounge, Saló de bellesa 
Àngela, Amate Coaching, 
Òptica Lliçà, Ideal Body, In-
forma’t SCCL-Centre de for-
mació i Rincón QuiroRelax 
by Yol. Aquests establiments 
tindran un distintiu identifica-
tiu de la campanya a la porta. 
Les persones més grans de 
60 anys rebran una carta i un 
díptic informatiu al seu domi-
cili.

Carnet de la Gent Gran

El Carnet de la Gent Gran de 
l’Ajuntament és un document 
gratuït de caràcter personal 
i intransferible que acredita 
les persones com a usuàries 
dels casals de la gent gran 
de Lliçà d’Amunt; serveix in-
distintament per als dos ca-
sals. 
Aquest carnet el tramita el 
personal municipal en l’hora-
ri d’atenció al públic del Ca-
sal de la Gent Gran del cen-
tre urbà i està adreçat a tota 
persona que hagi complet 
els 60 anys o als cònjugues 
de les persones usuàries i a 
les persones de 55 anys o 

més que es trobin en procés 
o situació de prejubilació o 
atur de llarga durada. 
Aquest carnet dóna dret a 
participar en totes les activi-
tats organitzades per l’Ajun-
tament en els casals de la 
gent gran i a beneficiar-se de 
preus econòmics dels serveis 
que s’hi ofereixen (bar, per-
ruqueria i podogogia). Amb 
aquest carnet també són gra-
tuïtes les activitats físiques 
exclusives per a gent gran 
que es fan al Pavelló d’Es-
ports i als Centres Cívics i hi 

ha un descompte del 50% en 
la resta d’activitats d’aquests 
equipaments. 

Per beneficiar-se dels descomptes i ofertes de la campanya 
“Fem gran el petit comerç” cal tenir el Carnet de la Gent Gran de 
l’Ajuntament.  

sió d’estudis.

Tallers formatius al PFI

Pel que fa al PFI d’Auxiliar 
d’hoteleria, es van desen-

volupar dos tallers forma-
tius sobre la identificació de 
les pròpies competències 
transversals i per a l’elabo-
ració del currículum - perfil 
professional dels joves.
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L’empresa Asfaltos del Vallès 
SA va dur a terme, el passat 
mes de gener, les obres d’ei-
xamplament i reasfaltat d’un 
tram del Camí de Ca l’Artigues, 
entre la C-1415b i el carrer de 
Can Farell.
Les obres van consistir en l’am-
pliació de la calçada d’entre 4,1 
i 4,7 metres fins a 5,6 metres 
per millorar el creuament dels 
vehicles; reparacions puntuals 
del ferm en algunes zones; i 
l’aplicació d’una nova capa de 
rodament de mescla bitumino-
sa de 5 centímetres, a més de 

les tasques de pintura i senya-
lització vertical. 
El cost d’aquestes obres ha 
estat de 96.630,60 euros, IVA 
inclòs. 

Eixamplament i reasfaltatge del Camí de 
Ca l’Artigues

L’entrada de Can Xicota 
ja disposa d’enllumenat 
públic

Arranjament de camins municipals

La Junta de Govern Local del 
passat 14 de novembre va 
aprovar el contracte menor 
per a l’adjudicació de les obres 
d’arranjament de camins mu-
nicipals de 2022 a Transports 

i Serveis Pou Padrós SL per 
un import d’11.423,88 € (IVA 
inclòs). L’Ajuntament ha rebut 
una subvenció de la Diputació 
per pagar el total d’aquesta 
despesa. 

Els camins municipals que 
van quedar arranjats a finals 
d’any són: Can Pedrós, Can 
Carreres, Camí Antic de Cal-
des, Can Frare i Can Cana-
dell. 

El Camí de Can Riereta, a 
l’entrada del barri de Can 
Xicota, es va reasfaltar abans 
de l’estiu i seguidament s’hi 
va pintar la senyalització vial. 
Ara, s’ha il·luminat aquest 
camí d’accés al barri. 
L’obra civil del nou enllume-
nat públic es va adjudicar 
a l’empresa Moviterres de 
Llissà SL per un import de 

23.903€ més IVA. Aques-
ta empresa va executar la  
rasa per a la canalització i 
va col·locar-hi tubs coaru-
gats. Paral·lelament, la Bri-
gada elèctrica va passar el 
cablejat i instal·lar els fanals. 
S’han instal·lat 21 fanals amb 
lluminàries LED de 53W, de 
la marca Carandini i model 
VEKA N.

Nou tram de vorera a Ca 
l’Esteper
La Brigada municipal ha 
construït la continuació de 
la vorera del carrer de Josep 
Llimona passant pel carrer de 
Ramon Llull i de Domènech i 
Muntaner fins arribar a l’inici 
del carrer d’Isidre Nonell. En 
total són uns 280 metres de 
vorera. 
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Ampliació del carrer de la 
Fàbrica

Les obres, a càrrec de l’em-
presa Barnasfalt SA, han con-
sistit a ampliar el carrer de la 
Fàbrica, que fins ara quedava 
tallat, en un tram d’uns 105 
metres de longitud, per con-
nectar el carrer d’Anselm Cla-
vé i l’avinguda del Països Ca-
talans. 
Aquesta ampliació millora no-
tablement la mobilitat, l’accés 
a l’equipament municipal de 
Can Godanya i la connectivitat 
del nucli urbà.
Les obres, que han durat tres 
setmanes, han inclòs les tas-
ques de preparació del terreny 
amb la tala d’arbres, els movi-

ments de terres per aconseguir 
la rasant definida en el projec-
te, la pavimentació i, finalment, 
el drenatge amb l’execució de 

dos embornals per a l’evacua-
ció de les aigües de pluja. Les 
obres tenen un cost previst de 
77.235,56 € IVA inclòs.

Les obres d’ampliació del carrer de la Fàbrica han completat 
el seu traçat fins a l’avinguda dels Països Catalans millorant la 
connectivitat del centre urbà. 

La carretera BV-1432 és una 
carretera gestionada per la 
Diputació de Barcelona, que 
presenta una longitud de 
3,436 km i connecta Grano-
llers amb Lliçà d’Amunt. 
Properament, s’iniciaran les 
obres d’un itinerari per a vi-
anants i bicicletes  adjacent 
a la carretera, des de la ro-
tonda del Tricentenari fins al 
Camí de Can Merlès, amb 
una longitud aproximada de 
760m. 
Aquest itinerari tindrà dos 
trams: de la rotonda del Tri-
centenari fins al Camí de les 
Tres Torres (al costat de la 
Cooperativa La lliçanenca), 

on creuarà la carretera per 
un pas de vianants i enllaçarà 
amb el costat nord per conti-
nuar un altre tram fins al Camí 
de Can Merlès.  
L’itinerari potenciarà la con-
nectivitat amb la xarxa de 
camins interiors i els acces-
sos als nuclis poblacionals 

que es presenten al llarg del 
recorregut. I, a llarg termini, 
l’objectiu és la connexió amb 
Granollers, on ja s’ha execu-
tat l’accés peatonal.
Aquestes obres, de prop de 2 
milions d’euros, estan finan-
çades en més d’un 80% per 
la Diputació. 

Itinerari per a vianants i 
bicicletes en un tram de la 
carretera nova de Granollers
L’itinerari anirà de la rotonda del Tricentenari fins al Camí de Can 
Merlès.

Construcció d’un gual 
inundable al riu Tenes per 
enllaçar el centre urbà 
amb Can Montcau
Pendent del projecte del Po-
lígon Logístic de Can Mont-
cau i d’obligació per part de 
Mango, restava la contruc-
ció d’un gual inundable al riu 
Tenes, a la zona industrial 
del Molí d’en Fonolleda, per 
enllaçar el centre urbà amb 
la xarxa de camins de Can 
Montcau. 
Aquest gual inundable, que 
es va començar a construir 
el mes passat, serà de pas 

exclusiu per a vianants i bici-
cletes, no per al trànsit rodat.
L’estructura del gual consis-
teix en una llosa de 4 metres 
d’amplada i de 17 metres de 
llargada. 
El gual tindrà suficient capa-
citat per desaiguar el cabdal 
i estarà degudament senya-
litzat indicant la seva inunda-
bilitat.   
Les obres tenen un cost de 
207.077,14€ IVA inclòs.

Treballs de detecció 
d’amiant al municipi
La nova directiva europea 
obliga a la retirada de les 
cobertes de fibrociment que 
continguin amiant abans 
del 2028 en edificis públics 
i abans del 2032 en edificis 
privats. Per això, la Junta 
de Govern Local del passat 

6 de febrer va adjudicar el 
contracte per a la redacció 
dels treballs de detecció de 
fibrociment amb amiant a les 
cobertes del municipi mitjan-
çant imatgeria aèria a l’em-
presa Gesa SL per un import 
de 3.563,45 € IVA inclòs.
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Presentació del nou vehicle 
híbrid de la flota de TLA

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) va presentar, el passat 
28 de gener al pàrquing del 
carrer de Matarranya del barri 
de Ca l’Artigues, el nou vehi-
cle híbrid que ha incorporat a 
la flota. Amb aquest nou ve-
hicle, TLA disposa d’una flota 
formada per quatre autobusos 
tots ells híbrids. Lliçà d’Amunt 
és un dels municipis amb el 
100% de la flota de transport 
urbà amb vehicles híbrids. 
Aquest nou autobús híbrid és 
un Volvo 7900 Hybrid, de 10,6 
metres, amb espai per a 27 
butaques, 47 persones dretes 
i una cadira de rodes, acces-
sible per a persones amb mo-
bilitat reduïda i cotxets. L’au-
tobús està totalment adaptat 
i disposa de les darreres tec-
nologies del sector en matèria 
de seguretat i confort.  El nou 
vehicle incorpora connectors 
USB per carregar dispositius 
mòbils i pantalles de validació 
per la T-mobilitat, el nou siste-
ma de mobilitat intel·ligent, que 
ja és operatiu als autobusos de 
TLA. 
La presentació del nou auto-
bús híbrid va comptar amb   
tota la flota de TLA; parlaments 
a  càrrec del regidor de Trans-
port públic i mobilitat, Albert 
Iglesias, i del Director Delegat 
de l’empresa Sagalés, Ramon 
Sagalés; l’exposició “El trans-
port públic ens dona més” i 
jocs familiars per promocio-
nar els avantatges de l’ús del 
transport públic a càrrec de 
l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic (PTP); i el 
repartiment d’un got compos-
table amb suc de taronja amb 
l’eslògan de TLA “Pensa en ta-
ronja, treu-nos el suc” etique-
tat, gràcies a la col·laboració 
de Veritas.

El regidor de Transport públic 
i mobilitat, Albert Iglesias, va 
explicar algunes dades tèc-
niques del nou vehicle de la 
flota de TLA: un autobús in-
tel·ligent i amb auto càrrega 
que es pot moure íntegrament 
amb electricitat durant nom-
brosos trajectes en ruta i reduir 
el consum de combustible i 
d’emissions. Iglesias va remar-
car que aquest era un pas més 
per complir l’objectiu de reduir 

les emissions contaminants 
que genera la mobilitat urbana 
i que ens apropa al model de 
“ciutat zero” amb una mobilitat 
lliure de fums segura, sosteni-
ble i eficient. Per últim, el regi-
dor va dedicar unes paraules 
d’agraïment al personal tècnic 
de l’àrea i als xofers i les xofe-
res de TLA.
Per la seva part, Ramon Sa-
galés, el Director Delegat de 
l’Empresa Sagalés, concessi-
onària del servei, va mostrar 
el seu agraïment a l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt pel seu 
compromís amb el transport 
públic de qualitat i sostenible. 
Sagalés va assenyalar Trans-
ports de Lliçà d’Amunt com 
un exemple de transport urbà 
orientat a millorar el servei per 
a les persones usuàries, mini-
mitzant l’impacte ambiental. 
Un cop finalitzada la seva in-
tervenció, el Director de Sa-
galés va fer un petit obsequi 

Amb la incorporació d’aquest quart vehicle híbrid, la flota de 
Transports de Lliçà d’Amunt ja és totalment híbrida.

al regidor de Transport públic 
i mobilitat, una maqueta en 
miniatura del nou vehicle de la 
flota de TLA.
Durant l’acte també es va fer 

una agraïment als xofers ha-
bituals de TLA, als quals es va 
obsequiar amb una ampolla 
d’aigua tèrmica amb el logo de 
TLA. 
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El Dia Mundial del Consum 
Responsable se celebra el 
15 de març i vol conscienciar 
la ciutadania sobre les seves 
compres i l’impacte mediambi-
ental que tenen els nostres hà-
bits de consum. 
Aquest mateix dia se celebra 
el Dia Mundial dels Drets dels 
Consumidors que promou la 
difusió dels drets fonamentals 
que assisteixen als consumi-
dors de tot el món, exigint la 
seva protecció i respecte da-
vant dels abusos dels mercats. 
Recordem que la ciutadania té 
al seu servei l’Oficina Munici-
pal d’Informació a les Persones 

Consumidors (OMIC) que atén 
gratuïtament les reclamacions 
de particulars i de microempre-
ses de menys de 10 treballa-
dors contra empreses de ser-
veis bàsics i aquelles altres que 
hagin vulnerat els seus drets 
com a consumidors. L’OMIC 
està situada a l’edifici de l’Ajun-
tament i atén els dimarts, de 9 a 
13 h, en hores concertades. 

Estrena de nous contenidors
A finals de gener va començar el canvi de contenidors a tot el 
municipi, que hores d’ara ja compta amb nous contenidors a 
totes les bateries. 

Lliçà d’Amunt ha estrenat 
nous contenidors per al servei 
de recollida de residus. 
Dels 1.640 nous contenidors 
adquirits per l’Ajuntament, se 
n’han instal·lat 1.415 en les 
280 bateries de contenidors 
de cinc fraccions emplaçats a 
la via pública. La resta de con-
tenidors han quedat en estoc. 
Es  tracta de contenidors de 
càrrega lateral, de plàstic, 
sense pedal i de menys al-
çada i amb una estètica més 
moderna que els d’abans, per 
a les diferents fraccions de 
residus: resta, paper-cartró, 
envasos, vidre i orgànica, di-
ferenciats pel color de la tapa. 
A més, el contenidor de cada 
tipus de residu té una retola-
ció específica amb informació 
per als usuaris. I, el contenidor 
de la resta, té una boca més 
petita per evitar que s’hi llencin 
residus que no toquen. 
Per altra banda, tenint en 
compte l’accessibilitat, els di-
ferents contenidors incorpo-

ren sistemes d’identificació de 
cada fracció per a invidents. 
També estan preparats per si, 
en un futur, cal adaptar-los al 
sistema d’accés amb targeta. 
I, perquè no es moguin de lloc, 
s’han collat a terra uns centra-
dors. 
El subministrament i la instal-
lació dels nous contenidors 
ha anat a càrrec de l’empresa 
Rototank SL, guanyadora 
del concurs per a aques-
ta licitació, per un import de 
1.574.797,46 (IVA inclòs).
Per al muntatge dels nous 
contenidors s’ha comptat amb 
un terreny cedit temporalment 
per l’empresa Ripotrans, a la 
qual l’Ajuntament agraeix la 

seva col·laboració. 
Recordem que allò que llen-
cem al contenidor gris, tot bar-
rejat, són gairebé 7 milions de 
kgs de materials, dels quals 
el 80% són productes que es 
podrien reciclar perfectament, 
la qual cosa comportaria una 
contenció en l’increment de 
costos de la recollida de resi-
dus i, evidentment, la reducció 
de les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle. Per 
això, com diu la protagonista 
de la darrera campanya de 
reciclatge, “Superacciona’t 
i separa els residus, un acte 
senzill que comporta molts 
beneficis ambientals i eco-
nòmics”.

Revisió i modificació dels 
criteris de poda de l’arbrat 
viari
L’arbrat viari presenta grans 
beneficis sobre la nostra 
salut, el nostre benestar, la 
qualitat del medi i l’adapta-
ció i reducció dels efectes del 
canvi climàtic. Les plantaci-
ons d’arbrat viari mitiguen la 
calor a les zones properes a 
aquestes plantacions i dismi-
nueixen el consum energètic 
de les edificacions que es tro-
ben sota la seva ombra.  
La planificació del creixement 
de l’arbrat, tenint en compte 
l’espai necessari i l’espai dis-
ponible de cada arbre, farà 
que aquest tingui un desen-
volupament natural i correc-
te, i que aporti el màxim de 
beneficis possibles. La poda 
és una eina que només cal 
aplicar en determinades situ-
acions. 
Els arbres on s’han aplicat 
podes dràstiques de manera 
sistemàtica han creat estruc-
tures anormals en l’arbrat via-
ri i han disminuït els beneficis 
que generen. Per altra banda, 
no han resolt les problemà-
tiques d’interferències amb 

les estructures urbanes i han 
resultat una alta despesa de 
manteniment i de posterior 
tractament. 
Per aquest motiu, i arran del 
pla de poda realitzat per l’em-
presa Dr. Árbol per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona 
i de la formació específica 
rebuda en la matèria, s’han 
revisat els criteris de poda de 
l’arbrat viari, de manera que 
només es practicarà poda en 
els següents casos:
a) Quan l’arbre generi conflic-
tes amb l’entorn (interferènci-
es al pas de vianants, al pas 
dels vehicles i a la senyalitza-
ció, entre d’altres)
b) Quan hi hagi risc aparent 
de caiguda de branques o 
mal estat sanitari 
c) Quan l’espècie i estructura 
de l’arbre ho requereixin.

Instal·lació d’una caldera de 
biomassa
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte 
executiu d’una xarxa de calor que preveu la instal·lació d’una 
caldera de biomassa que donarà servei al Pavelló d’Esports, 
l’escola Els Picots i l’edifici de Sant Baldiri. 
El projecte executiu per a la 
instal·lació d’una caldera de 
biomassa que doni servei al 
Pavelló d’Esports i als edifi-
cis educatius de l’escola Els 
Picots i de Sant Baldiri pretén 
optimitzar els recursos ener-
gètics dels tres equipaments 
dotant-los d’un únic punt de 
producció a base de bio-
massa que permeti deixar de 
banda les actuals calderes 

de gasoil. 
D’aquesta manera, es cons-
truirà un recinte soterrani en 
el pati frontal de l’edifici de 
Sant Baldiri per allotjar la cal-
dera de biomassa, on es po-
drà tenir accés per a la càr-
rega del pellet i que permetrà 
la distribució òptima cap a 
l’escola Els Picots i el Pavelló 
d’Esports amb un únic creua-
ment del carrer de Jaume I. 

El pressupost de les obres 
que estableix el projecte exe-
cutiu és de 389.047,05 € més 
IVA, que inclou la construcció 
del recinte soterrani, la ins-
tal·lació de la caldera de bio-
massa, la construcció de les 
rases de connexió necessà-
ries per a connectar els tres 
equipaments i l’adaptació 
dels tres recintes de calderes 
actuals. 

15 de març, Dia Mundial 
del Consum Responsable

notícies de l’Ajuntament
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Tornen els “Instants 
musicals” a la biblioteca
A partir d’aquest mes de 
març i fins al juny, l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes 
conjuntament amb la Biblio-
teca Ca l’Oliveres organitzen 
els “Instants musicals”, que 
consisteixen en 10 o 15 mi-
nuts de música en directe a 
l’espai de revistes i audiovi-

suals de la biblioteca. 
Els alumnes de l’escola de 
música toquen dues o tres 
peces musicals per a tots els 
públics.
La primera cita és el dime-
cres 8 de març a les 18h amb 
l’actuació de guitarra d’Unai 
Hernández. 

Consells per tenir un hort 
urbà
Vols tenir un hort urbà a casa 
teva i no saps per on comen-
çar? Inscriu-te al taller “Tenir 
un hort urbà a casa” que es 
farà a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres el dijous 30 de març a 

les 17:30h, adreçat a tots els 
públics, adults, joves i  famí-
lies amb infants. Es donaran 
consells i pautes per crear i 
mantenir un hort urbà. Amb la 
col·laboració de Leroy Merlin.  

Presentació de treballs de 
recerca de l’Institut Lliçà

Els alumnes de Batxillerat 
amb els treballs de recerca 
més ben elaborats en faran 
una exposició el dimarts 7 de 
març a les 18 h a la Biblioteca 

Ca l’Oliveres. 
La presentació, organitzada 
per la biblioteca i la regido-
ria d’Educació, està oberta a 
tots els públics.

Març, mes de la dona i de la 
poesia
Per aquest mes de març, la Biblioteca Ca l’Oliveres ha programat 
activitats dedicades a la poesia i a la dona.  

Aquest mes de març, les ac-
tivitats “Niu de paraules” i  
“Contes al vol” per als petits 
de casa venen carregades de 
rodolins, rimes, cançons i po-
emes, de la mà de la Sara Sa-
reta amb “Rodola, rodolí” i de 
l’Eva González amb “Els sons 
robats”.

Dissabte 18 de març a les 
11h
NIU DE PARAULES “Rodo-
la, rodolí”
Sessió de lectura en veu alta 
de poemes, contes rimats i 
cançons per a nadons i les se-
ves famílies amb la Sara Sare-
ta i la catifa de contes (tècnica 
francesa de foment lector per 
a preescolars). 
Adreçat a famílies amb infants 
fins als 3 anys.
A càrrec de Sara Sareta (Pla-
neta pastanaga).
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 de març.

Dissabte 25 de març a les 
11h
CONTES AL VOL “Els sons 
robats”

Al bosc de Riudolç regna el 
silenci. I no és l’hora dolça en 
què tot dorm i calla. Els ani-
mals del bosc estan tristos: 
algú els ha robat els sons. Ben 
aviat la irrupció d’una medusa 
malvada i del tot impròpia del 
lloc descobrirà el seu joc… Si 
els habitants del bosc volen 
recuperar els seus cants, hau-
ran de resoldre un enigma.
Els sons robats és un conte 
pensat per als més petits,a-
manit amb cançons i endevi-
nalles, un conte en què, junt 
amb els animals, la llengua, la 
festa de les paraules, és pro-
tagonista. 
Conte escrit per la Mercè 
Ubach.
Adreçat a famílies amb infants 
de 3 a 6 anys.
A càrrec d’Eva González.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 de març.

I, per a adults, la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, juntament amb 
el Cor de Dones de l’Aliança 
i el Grup Para bé l’Orella, han 
organitzat un espectacle únic 
que porta per títol “Amb veu 
de dona”. 

Divendres 10 de març, a 
les 20 h
ESPECTACLE “AMB VEU 
DE DONA”
“Amb veu de dona” és una 
passejada sensorial per l’art 
de dones artistes que són 
referents per a nosaltres. 
Dones que creen, dones 
que lluiten, dones que can-
ten, dones que expressen. 
Compositores, escriptores, 
arranjadores, cantants i po-
etesses. Un camí de sons 
compartits perquè la soledat 
comenci a ser compartida. 
Per a totes i tots els que si-
guin sensibles a l’expressió 
i l’energia de l’acolliment i la 
fortalesa, i ho vulguin com-
partir.  Perquè la sonoritat 
estigui present cada dia sen-
se por i perquè les nostres 
veus siguin lliures i sonin 
cada dia amb llibertat. 
Agraïm al Cor de Dones de 
l’Aliança la seva col·labora-
ció i també a la Maite Mom-
part i al Grup Para bé l’Orella 
per fer-ho possible.

- Nura Sanneh: “L’impacte del 
procés migratori”
- Àlex Otero: “L’estigma del 
VIH”
- Noa San Narciso: “NOOA 
Brand. La marca pels joves”
- Aina Galí: “The perfect skin 
formula”
- Iris Yan Vidal: “Un dia més. 
Novela visual”
- Jan Simón: “L’effet Mpemba”
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Aquest primer trimestre de 
l’any, la Biblioteca Ca l’Oli-
veres porta a terme tallers 
de poesia visual adreçats als 
alumnes de 3r d’ESO dels 
instituts del municipi, on els 
poetes visuals Miquel Mer-
cader i Guillem Dotú donen a 
conèixer aquest gènere poè-
tic entre els joves i els acom-
panyen en la creació d’un 

poema visual. 
D’aquí va sorgir la idea d’or-
ganitzar un concurs de po-
esia visual a nivell del muni-
cipi per incentivar la creació 
d’obres entre el públic jove, 
de 14 a 17 anys, i fer un reco-
neixement a les obres realit-
zades per adults, a partir de 
18 anys.
Les bases del I Concurs de 

poesia visual “Benvist” es 
poden consultar al web de 
l’Ajuntament. 
La temàtica sobre la qual 
s’ha de crear l’obra de po-
esia visual és “El món rural”. 
Hi ha temps fins al 25 de 
març per presentar les obres 
mitjançant un PDF mida A3 
(30x40 cm) i amb una resolu-
ció de 300 ppi al correu elec-

El Pla Local de Joventut 
(PLJ), elaborat durant l’any 
passat, ha comptat amb la 
participació de 338 persones 
entre  joves, professionals de 
diversos àmbits relacionats 
amb les polítiques de joven-
tut i representants polítics, 
que han participat a la fase 
de diagnosi de la realitat ju-
venil del municipi i, posterior-
ment, a la fase de disseny de 
l’estratègia i els projectes a 
desenvolupar en el propers 
quatre anys. 
Segons el regidor d’Infància 
i joventut, David Morales, 
els objectius d’aquest pla 
són planificar les polítiques i 
les accions de l’Ajuntament 
i d’altres organismes, admi-
nistracions, agents i entitats, 
fins l’any 2026, adreçades a 
millorar el dia a dia dels i les 
joves de Lliçà d’Amunt. L’ela-
boració d’aquest pla també 
ha servit per tornar a analit-
zar les necessitats del jovent 
i posar el focus en treba-
llar-les.
El PLJ contempla més d’una 
seixantena de programes i 
projectes, alguns continuistes 
i altres de nova creació, que 

s’estructuren a partir de sis 
eixos estratègics: formació, 
ocupació i assessorament; 
participació, cultura i oci; 
igualtat i equitat; salut; servei 
de joventut; i justícia climàti-
ca. Aquests eixos segueixen 
les línies del Pla d’Actuació 
de Joventut vigent i del futur 
Pla Nacional de Joventut de 
la Generalitat, i estan alineats 
amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible de les 
Nacions Unides.
En relació als projectes de 
nova creació liderats per la 
regidoria d’Infància i joventut 
podem trobar entre d’altres: 

la Taula d’entitats juvenils i 
culturals, l’Espai de cures 
matèria de salut mental i 
emocional, Parlem de sexe 
i el Disseny i execució d’un 
nou equipament de Joventut. 
Podeu consultar el document 
íntegre del PLJ a través del 
web municipal.
El Pla Local de Joventut de 
Lliçà d’Amunt ha estat dina-
mitzat i redactat per la Fun-
dació Ferrer i Guàrdia, que 
també està elaborant el Pla 
Nacional de Joventut de la 
Generalitat, marc de referèn-
cia de les polítiques de joven-
tut a Catalunya. 

El Ple del passat 26 de gener va aprovar, per unanimitat, el Pla 
Local de Joventut, que marca les polítiques i accions en matèria 
juvenil fins el 2026.

L’Ajuntament aprova el Pla 
Local de Joventut 2022-2026

I Concurs de poesia visual “Benvist” 

III Fluor Party

La regidoria d’Infància i joven-
tut, juntament amb l’entitat 
juvenil Jay Events, han orga-
nitzat la III Fluor Party h pels i 
les joves de 1r d’ESO fins als 
17 anys, que tindrà lloc el dis-
sabte 11 de març de les 18 h 
a les 22 h a l’Ateneu l’Aliança. 
Les entrades es podran ad-
quirir de forma anticipada a 
un preu més reduït els dies 2, 
7 i 9 de març de 17 h a 19 h a 
l’Espai Jove El Galliner. Tam-
bé se’n podran comprar el 
mateix dia de la III Fluor Party 
a la porta d’entrada. 
Una setmana abans de la III 
Fluor Party, Jay Events fina-
litzarà la seva participació a 
l’última edició del programa 
televisiu OP de Radiotelevisió 
Cardedeu. Els podeu veure 
en directe a les gales del pro-
grama els dies 4 i 18 de març 
a partir de les 22 h. Aquest 
any, aquest programa s’emet 
per 35 televisions locals si-
multàniament, entre elles Be-
tevé i VOTV.
Durant la III Fluor Party, a 

més de regals, molt fluor 
“makeup” i la millor música 
del moment, els ballarins de 
Jay Events ballaran en direc-
te les millors coreografies del 
programa OP. L’entitat també 
posarà a disposició un servei 
de barra light, on hi haurà tota 
mena de begudes sense al-
cohol.
Més informació: a l’Espai Jove 
el Galliner, per correu electrò-
nic a elgalliner@llicamunt.cat, 
trucant per telèfon al 93 860 
70 01 o escrivint un WhatsA-
pp al telèfon 673 93 09 37.

trònic llam.concursbenvist@
llicamunt.cat.
Les obres premiades es fa-
ran públiques el divendres 21 
d’abril a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres i les 
obres més representatives, 
segons el criteri del jurat, se-
ran exposades del 22 d’abril 
al 27 de maig a la mateixa bi-
blioteca. 
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http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

1.- Aprovació de l’acta del 
Ple del 29 de setembre.  
El Ple va aprovar l’acta de la 
sessió del passat 29 de se-
tembre. 

2.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia. 
Es va donar compte al Ple 
dels Decrets d’Alcaldia 
emesos del 12 de novembre 
de 2022 al 13 de gener de 
2023. 

3.- Donar compte de la xi-
fra de població. 
Es va donar compte al Ple 
de la xifra oficial de població 
a 1 de gener de 2022 que és 

de 15.801 habitants. 

4.- Ratificació del Decret 
d’aprovació del Pla Local 
de Joventut.
El Ple va ratificar el Decret 
d’Alcaldia número 1261 
de dia 27 de desembre de 
2022, pel que s’aprova el 
Pla Local de Joventut de Lli-
çà d’Amunt pels anys 2022-
2026.

 

5.- Afers urgents.
No n’hi havia.

6.- Mocions.
No n’hi havia.

7.- Precs i preguntes. 
No n’hi havia.

Ple ordinari del 26 de gener

* FE D’ERRATES

En el butlletí anterior, en el 
punt 3 del Ple extraordinari 

del 21 de desembre, sobre 
l’aprovació inicial del Regla-
ment regulador del protocol, 
honors, distincions i premis 

de Lliçà d’Amunt, les icones 
dels vots d’En Comú Podem 
i Ciutadans estaven intercan-
viades. 
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Preinscripció per al curs 
escolar 2023-2024 

Ja es pot utilitzar la T-mobilitat a les 
línies de Transports de Lliçà d’Amunt
Des de finals de gener, els au-
tobusos de la flota de Trans-
ports de Lliçà d’Amunt (TLA) ja 
tenen operatius els dispositius 
de validació de la T-mobilitat, 
el nou sistema digital sense 
contacte per accedir al trans-
port públic. 
Sagalés ja ha posat en funcio-
nament el sistema amb el qual 
s’han equipat els seus auto-
busos per a la validació sense 
contacte amb la T-Mobilitat. 
Els autobusos disposen de 
validadores magnètiques i 
aquelles persones que es do-
nin d’alta a la T-Mobilitat po-
dran disposar del seu títol en 
format targeta contact-less o 
dins del seu dispositiu mòbil.
La T-Mobilitat és el nou sis-
tema del transport públic de 
l’àrea de Barcelona, que per-
met viatjar amb tecnologia 
sense contacte i ofereix mi-
llores d’ús, d’atenció i d’infor-
mació. Pots viatjar amb una 
targeta recarregable o amb 
el telèfon mòbil amb sistema 
operatiu Android. Inicialment, 
els mòbils amb sistema iOS 
podran fer gestions i comprar 
títols.
La ciutadania pot donar-se 
d’alta i sol·licitar el suport 
T-Mobilitat a la següent pàgi-
na web:
https://t-mobilitat.atm.cat/we-
b/t-mobilitat/registrat
En aquesta mateixa pàgina, en 
cas que es prefereixi ser atès 
de forma presencial, hi ha un 
mapa amb els diferents punts 
d’atenció.
La implantació de la T-Mobi-
litat en aquesta primera fase 
coexisteix amb el títol mag-
nètic, i per tant, tots els títols 
magnètics preexistents: in-
tegrats ATM o monomodals 
Operadors (S1...i socials) po-
dran continuar validant-se en 
les validadores magnètiques 
dalt dels vehicles.

La T-mobilitat es pot ad-
quirir a la seu de l’AMTU de 

Granollers

La T-mobilitat es pot sol·licitar 
i adquirir també a la seu de 
l’Associació de municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), ubicada a Granollers 
(c. Josep Umbert 92-94).
D’aquesta manera, l’AMTU 
s’afegeix a la resta de punts 
d’atenció presencial habilitats 
per a la T-mobilitat a l’àmbit 
del sistema tarifari integrat de 
l’àrea de Barcelona. Cal recor-
dar que l’AMTU és una de les 
administracions consorciades 
a l’ATM, juntament amb la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB). 
A partir d’ara, doncs, els ciu-
tadans ja poden adreçar-se a 
l’oficina de l’AMTU per obte-
nir la T-mobilitat i començar 
a gaudir dels avantatges que 
ofereix el nou sistema de bit-
lletatge digital i sense contac-
te. 
Aquest punt habilitat fora de 
l’àrea metropolitana facilitarà 
que les persones que viuen a 

l’entorn del municipi de Grano-
llers disposin d’un punt d’aten-
ció presencial més proper per 
adherir-se a la T-mobilitat i fer 
gestions del nou sistema.
Des de la seva seu a Grano-
llers, l’AMTU durà a terme les 
següents gestions relaciona-
des amb la T-mobilitat:
– Alta de la persona usuària
– Alta del perfil FM/FN
– Compra de títols
– Bloqueig i desbloqueig
– Bescanvis
– Duplicats
– Factures
– Altres gestions
L’horari d’atenció al públic de 
l’oficina de l’AMTU és de di-
lluns a dijous de 9-18h, i els di-
vendres, de 9-15h. Durant els 
mesos de juliol i agost l’horari 
d’atenció serà de 9-15h.
En un primer moment, el nou 
sistema de la T-mobilitat per-
metia viatjar per les 6 corones 
de la xarxa ferroviària de l’ATM 
de Barcelona i a tota la xarxa 
de bus de l’Àrea metropolita-
na de Barcelona, i progressi-
vament es va implantant a la 
resta de les línies de bus.

Portes obertes als centres 
escolars
INFANTIL
Institut Escola Miquel Martí i 
Pol: 1 de març de 17 h a 19 h
ESO
Institut Escola Miquel Martí i 
Pol: 2 de març de 17 h a 19 h
BATXILLERAT I CICLES
INS Lliçà: 27 de març de 17 h 
a 19 h; Batxillerat a l’institut i 
cicles a l’edifici de Sant Baldiri.
Recordem que l’INS Lliçà ofe-
reix els següents cicles forma-
tius:
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

de Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes.
- Cicles formatius de Guies en 
el medi natural i temps de lleu-
re.
- Cicle Formatiu de Grau Su-
perior d’Administració de siste-
mes informàtics en xarxa.
- Itinerari formatiu especí-
fic d’Auxiliar en manteniment 
d’instal·lacions esportives.
- Programa de transició al tre-
ball d’Auxiliar d’hoteleria: cuina 
i restauració. 
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Com a conseqüència de 
l’explosió d’un patinet elèc-
tric en un vagó dels Ferro-
carrils de la Generalitat de 
Catalunya el passat 17 de 
novembre, el Consell d’Ad-
ministració de l’ATM va de-
cidir, en la seva reunió de 19 
de desembre de 2022, ins-
tar els operadors de trans-
port públic la modificació 
de les condicions generals 
d’utilització dels seus ser-
veis de manera que inclo-
guin la prohibició temporal, 
des del passat 1 de febrer 
i per un període de sis me-
sos, de l’accés al transport 
públic dels patinets elèc-
trics i altres vehicles elèc-
trics de mobilitat personal 
(monocicles). 
Amb aquesta decisió pre-
val el principi de seguretat 
preventiva que regeix per 
als operadors quant a la 
protecció de les persones 
usuàries, del personal que 
treballa al servei de trans-
port públic i les seves instal-
lacions. Fins que no es con-
clogui en quines condicions 
es garanteix la seguretat 
d’aquests vehicles de mobi-
litat personal, s’opta per no 
permetre’n el seu accés.

Durant aquest període de 
sis mesos s’elaborarà una 
proposta de regulació so-
bre l’accés i seguretat dels 
patinets elèctrics i altres ve-
hicles de mobilitat personal. 
Aquest treball es desenvo-
luparà amb la col·laboració 
dels diversos agents inte-
ressats en la seguretat del 
sistema de transport: ope-
radors, bombers, instituts 
de seguretat de vehicles, i 
altres.
Davant aquesta situació cal 
tenir present que l’article 

55.2 apartat d) del Regla-
ment de la Llei 12/1987, de 
28 de maig, de regulació 
dels serveis de transport de 
viatgers per carretera, apro-
vat pel Decret 319/1990, de 
21 de desembre, preveu 
que els usuaris dels serveis 
de transport públic per car-
retera no poden accedir als 
serveis quan es duguin ob-
jectes que, pel seu volum, 
composició o altres causes,
impliquin perill o incomodi-
tat per als altres viatgers o 
el vehicle.

L’accés de patinets elèctrics al transport 
públic, prohibit temporalment

Atenent a l’exposat, caldria 
entendre que l’accés amb 
l’accés amb patinets elèc-
trics o altres vehicles de 
mobilitat personal als ser-
veis regulars de transport 
regular per carretera resta-
ria inclosa dins de la limita-
ció establerta en el precep-
te esmentat. Les denúncies 

que formulin els equips d’in-
tervenció dels operadors de 
transport públic, per incom-
pliment de la prohibició de 
transportar patinets i mono-
cicles elèctrics als vehicles 
i instal·lacions una vegada 
passada la barrera tarifària, 
comportaran una sanció de 
200 euros.
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LA REGIDORIA DE PRO-
MOCIÓ ECONÒMICA HA 
ENTREVISTAT CARME 
XICOLA: 

- Com van ser els inicis del 
Saló de Bellesa Àngela?
- La meva mare, l’Àngela, 
davant la necessitat d’aug-
mentar els ingressos que en-
traven a la unitat familiar, va 
ser capaç de poder convertir 
una il·lusió en una nova font 
d’ingressos.
Al 1972, va formar-se a una 
escola de formació professi-
onal d’estètica a Barcelona, 
essent capaç d’obrir el cen-
tre al 1973, quelcom força 
inusual en aquells temps.
L’Àngela fou pionera no sola-
ment obrint el primer centre 
d’estètica del municipi, sinó 
que també ho va ser trencant 
els estereotips de gènere de 
l’època a nivell laboral, esde-
venint una gran emprenedo-
ra.
A dia d’avui podem dir que 
tenim una gran cartera de 
clientes i clients, de fet, al 
centre hem vist passar fins 
a tres generacions de varies 
famílies, tot i que els inicis 
no van ser fàcils. Forjar-se la 
clientela va comportar-li un 
gran esforç a l’Àngela. És per 
això que cada dia intentava 
millorar i oferir el millor servei 
sempre des del tracte més 
humà i proper.

- Com era Lliçà d’Amunt 
quan vau obrir el negoci?
- Pel que fa a centres d’es-
tètica, encara no n’hi havia 
cap, a diferència d’aquests 
darrers anys, durant els 
quals n’hi ha arribat a haver 
un nombre força elevat.
En aquells moments, Lliçà 
d’Amunt tenia en torn a una 
desena part de la població 
actual, fet que juntament 

amb la desconeixença po-
pular pel que als tractaments 
de bellesa respecta, van fer 
que l’Àngela hagués d’esfor-
çar-se de valent.

- Quan vas començar a for-
mar part del negoci, quin 
era el teu somni? I quin et 
queda per realitzar?
- Quan tot just era una nena, 
tot i que tothom esperava 
que seguís els passos de la 
meva mare, els meus inte-
ressos seguien camins opo-
sats; volia dedicar la meva 
vida professional a l’advoca-
cia. No obstant, i amb el pas 
dels anys, vaig anar canviant 
d’opinió, fins al punt de veure 
la gran oportunitat de la que 
disposava: Seguir els passos 
de la mare. 
Val a dir, que a mesura que 
han anat passant els anys, i 
alhora he anat adquirint nous 
coneixements a partir de les 
noves formacions que he po-
gut fer, me n’he adonat que 
cada dia estimo més la meva 
professió.
És per això que a nivell pro-
fessional, el somni que espe-
ro poder seguir realitzant, és 
ser capaç de seguir evoluci-
onant, formant-me dia a dia 
per tal de poder oferir a les 
meves clientes i clients el mi-
llor servei possible. 

- Durant tots aquest anys, 
segur que hi ha moments 
destacats que han mar-
cat un abans i un després 
al negoci. Quins són els 
primers que et venen a la 
ment?
- Per sort puc dir que he 
pogut gaudir de molts bons 
moments en la meva trajec-
tòria laboral, tot i que un dels 
més especials i emotius, és 
el moment en que arriben 
a les meves mans aquelles 

adolescents les quals he 
vist néixer, créixer, i amb les 
quals acabo compartint unes 
estones d’allò més agrada-
bles, fins inclòs arribar a veu-
re-les convertir-se en mares 
o pares.
Alhora, el fet d’estar en con-
tacte continu amb un ven-
tall molt ampli d’edats, m’ha 
permès veure punts de vista 
molt diversos i curiosos so-
bre el que és la vida.

- Com us va afectar la pan-
dèmia de la Covid-19? Com 
vau fer per superar aques-
ta crisi?
- Inicialment va ser força 
complicat alhora que incert; 
després de 35 anys de la 
meva trajectòria professio-
nal mai havia arribat a tancar 
tants dies seguits.
Un cop assimilat l’impacte 
que ens suposava a nivell 
professional, vaig tractar de 
fer-me amb tots els EPI’s i 
aparells indispensables per 
tal de poder oferir aquells 
serveis que la situació per-
metia amb la màxima se-
guretat possible, arribant 
a aconseguir 0 contagis al 
centre.
Posteriorment, a mesura que 
passaven les setmanes vam 
anar incorporant tots els ser-
veis de nou.
Pel que fa a l’impacte de la 
pandèmia al negoci, val a dir 
que va ser menor del que po-
dia haver arribat a ser gràcies 
a la confiança que la cliente-
la va dipositar en mi, i és per 
això que voldria aprofitar per 
agrair-los de nou la confian-
ça.

- La part estètica de la per-
sona, està a l’ordre del dia. 
Avui en dia gairebé tothom 
vol estar bé, cuidar-se i 
sentir-se bé. Has notat un 

50è aniversari del Saló de Bellesa Àngela 

Fa 50 anys, l’any 1973, la mare de l’actual propietària, Carme Xicola, va inaugurar el Saló de Bellesa Àngela, el 
primer centre d’estètica del municipi. 

increment de clientela els 
últims anys? Has hagut 
d’actualitzar el saló i els 
tractaments a les noves 
demandes?
- Si bé es cert que la part es-
tètica de la persona està a 
l’ordre del dia, des del centre 
tractem d’oferir tots aquells 
serveis que no només tinguin 
en compte aquest aspecte, 
sinó que també vetllem pel 
seu benestar. També desta-
car que amb el pas dels anys, 
hem anat adaptant els ser-
veis a les noves necessitats 
de la clientela, la qual també 
ha anat evolucionant i aug-
mentant. 
És per això que oferim ser-
veis convencionals com ara 
la depilació amb cera calenta 
i amb cera tíbia, tractaments 
facials i corporals i mani-
cures i pedicures bàsiques, 
alhora que també oferim 
serveis com ara la fotodepi-
lació, tractaments facials i 
corporals amb radiofreqüèn-
cia, pressoteràpia, manicures 
semipermanents i japoneses, 
tint de pestanyes i celles... 
entre molts d’altres.

- Finalment, com teniu 
pensat celebrar aquest 50è 
aniversari?
- Per tal de poder-lo celebrar, 
tenim pensat anar fent petits 

sortejos, descomptes en de-
terminats serveis, promoci-
ons en productes, etc. També 
faré una panera amb produc-
tes i tractaments que, abans 
de Setmana Santa, sortejaré 
entre la clientela. 
Si voleu estar al dia de tot 
el que anirem oferint, a part 
de venir-nos a visitar sem-
pre que vulgueu, seguiu-nos 
al nostre Instagram: @salo-
debellesaangela. Allà podreu 
trobar tot el que anirem ex-
plicant al respecte i podreu 
estar al dia de totes aquelles 
renovacions que anem fent al 
centre, els nous serveis que 
anem incorporant i moltes al-
tres cosetes!
De nou, en nom meu, Car-
me Xicola, i de la meva mare, 
l’Àngela Clapé, agrair a tot-
hom qui s’ha posat en les 
nostres mans en algun mo-
ment d’aquests 50 anys de 
trajectòria del centre. No seri-
em el mateix de no ser per 
tots i totes vosaltres! Espe-
rem poder seguir molts més 
anys al vostre costat, oferint 
com sempre el millor servei i 
la nostra millor versió.

NOTA: Si el vostre negoci 
celebra 50 anys, poseu-vos 
en contacte amb la regidoria 
de Promoció econòmica. 

notícies del poble
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Fes clic per reservar hora

Lliçà d’Amunt
Biblioteca Ca l’Oliveres (Castelló de la Plana, 11)
Dilluns 13 de març
de 17 a 20 h
Has de portar document identificatiu oficial i no venir en dejú
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Què ha dit la premsa?

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 24 de febrer al 2 de març 
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 3 al 9 de març 
N. Salayet (Santa Eulàlia de Ronçana): del 10 al 16 de 
març
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 17 al 23 de març
P. Lozano (Bigues i Riells del Fai): del 24 al 30 de març
M. Vidal (Lliçà de Vall): del 31 de març al 6 d’abril

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Presentació del llibre “Dragones 
amarillos de ojos violeta” d’Alicia Rojas

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
acollirà, el proper divendres 
17 de març, la presentació 
del llibre “Dragones amari-
llos de ojos violeta” de l’es-
criptora Alicia Rojas. 
L’autora va néixer un 31 de 
desembre a Barcelona, on 
resideix actualment. Des de 
petita es va sentir atreta pel 
món de les lletres, especi-
alment per la literatura cos-
tumista. Escriu sobre vides 
narrades des de l’emoció. La 
seva activitat laboral ha estat 

vinculada al món editorial. 
Des de la publicació de la 
seva primera novel·la, “La 
ternura del árbol marchito”, 
Rojas ha estat guardona-
da amb premis literaris com 
“Villa de Binéfar”, ”Ateneo 
Cultural de Béjar”, “Villa de 
Monesterio” i “Benito Pérez 
Galdós“ de relat curt. La no-
vel·la “Dragones amarillos de 
ojos violeta”, la seva segona 
novel·la publicada, va ser fi-
nalista en el Certamen Lite-
rari “Fundación Juan Carlos 
Pérez Santamaría”.   
La sinopsis de “Dragones 
amarillos de ojos violeta”, 
escrita per la mateixa es-
criptora, diu així: “Cuando 
Manuela se desplaza has-
ta la centenaria torre de La 
Floresta que acaba de he-
redar, descubre que, entre 
la espesa maleza aún res-
pira el dragón amarillo de 
ojos violeta que custodió el 
tesoro de su niñez. Al subir 
al desván, localiza los dibu-

jos de doncellas y príncipes 
que encubren el secreto de 
su nacimiento, en plena pos-
guerra. Cuando ensambla 
las piezas del puzzle, apa-
recen   verdugos, villanos, 
amores clandestinos y héro-
es cotidianos realzados a 
brochazos de azul ilusión. La 
novela, escrita a dos voces, 
entreteje la trama desde la 
mirada omnisciente del nar-
rador y la introspectiva de la 
protagonista.”

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i les mares 
que vulguin fer saber el 
naixement del seu fill/a a 
través del butlletí, poden 
lliurar una fotografia del 
nadó, amb el nom i la data 
de naixement, durant la 
primera setmana del mes 
anterior a la publicació, a 
través del correu electrònic 
comunicacio@llicamunt.
cat. També hauran de signar 
un full d’autorització per a 
la publicació d’imatges de 
menors.

Alba Peregrina Carrasco, 
nascuda el 5 de gener de 
2023

El centre logístic de Man-
go consumirà més energia 
neta
L’avanç de les obres de cons-
trucció de la nova seu que el 
grup Mango construeix a Pa-
lau-solità i Plegamans com-
portarà un increment del con-
sum d’energia provinent de 
fonts renovables, que també 
inclourà el subministrament 
del centre logístic de la cade-
na de moda a Lliçà d’Amunt.

L’atleta Laura Monje es 
classifica per al campinat 
estatal de 20 quilòmetres 
marxa
L’atleta de Lliçà d’Amunt i 
militant del Club Atlètic Gra-
nollers Laura Monje es va 
classificar pel Campionat 
d’Espanya de 20 quilòmetres 

marxa després de quedar 
cinquena al 30è Gran Premi 
de Marxa Ciutat de Vilade-
cans.

Picking Farma estrena un 
centre de distribució a Ma-
drid
La companyia de distribució 
de productes farmacèutics 
Picking Farma ha posat en 
funcionament el centre de 
distribució que tenia projec-
tat a Madrid. La inversió ha 
estat de 18 milions d’euros. 
La companyia, que té a Lliçà
d’Amunt un dels principals 
centres logístics, ha man-
tingut el projecte que tenia 
abans que la firma italia-
na Bomi Group l’adquirís el 
2021. Picking Farma disposa 
de vuit centres logístics.

Societats constituïdes
- Spartan Grup 2K23, SL, de-
dicada a altres serveis per-
sonals; gravació, so i edició 
musical; relacions públiques;
altres activitats de neteja; al-
tres activitats de suport a les 
empreses.

Defuncions 
- Ana María González Pérez, 
68 anys. 12-1
- Aurora Flores Hernández, 
89 anys. 15-1
- María Pérez García, 76 
anys. 18-1
- Ángel Martínez Simón, 79 
anys.18-1
- Rosa Ana Andrés Rodrí-
guez, 89 anys. 21-1
- Manuel Ruda Macanas, 69 
anys. 26-1
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opinió Grups 
Municipals

El próximo mes de mayo los vecinos de Lliçà deberán volver a pasar por las urnas para dictaminar cuál será la política municipal de la próxima legisla-
tura. Opciones hay varias, o bien continuar con una mayoría absoluta socialista, que ha demostrado no ser capaz de resolver las principales preocu-
paciones de los lliçanencs, o bien un gobierno independentista de ERC que nos haga retroceder 15 años en las políticas del ayuntamiento.
Nosotros hemos luchado para, en medio de esta mayoría absoluta socialista, conseguir fiscalizar y modelar las políticas del ayuntamiento y, a pesar 
de las dificultades, hemos conseguido poner en el centro del tablero político temas como la seguridad ciudadana, la okupación, el aumento o mejoras 
en infraestructuras. Seguiremos defendiendo las cosas que nos identifican como partido.
Para acabar, desde estas lineas, queremos agradecer el trabajo durante estos 4 años de nuestro concejal J. Oriol Vera, el cual dará una paso al lado en 
las próximas elecciones. Oriol continuará en CS y participará en el equipo de campaña de nuestro candidato en Mayo, Pedro Cid, actual secretario del 
partido en Lliçà y número dos en la lista de 2019. Pedro liderará nuestro proyecto político los próximos años. Trabajaremos para volver a formar parte 
del consistorio y poder ser decisivos para el futuro gobierno municipal.

Aquest mandat, que acaba el 28 de maig amb les eleccions municipals, està a punt d’arribar al final. Abans, però, és moment de fer balanç d’aquests 

darrers quatre anys de govern socialista, però també de la transformació que ha viscut Lliçà d’Amunt des que l’Ignasi Simón és l’alcalde. Des del prin-

cipi vam decidir posar el benestar de la ciutadania en el centre de les nostres polítiques: apropant els serveis als barris (centres educatius, centres de 

salut, punts d’informació, deixalleria...), millorant l’oferta formativa (amb l’arribada de la formació professional i de persones adultes), ajudant econòmi-

cament a les famílies (amb la socialització de llibres, de l’esport base i la rebaixa de preus de les Escoles Bressol), programant activitats culturals d’oci 

i lleure per a tots els públics, etc. Tots aquests projectes han estat possible gràcies a la feina incansable dels i les socialistes, però també del personal 

municipal, les entitats i els veïns i veïnes que ens han donat suport. Gràcies de tot cor!

Tenim molts projectes iniciats i molta feina per fer. Acompanya’ns!

El cuarto cinturón supondría, para Lliçà d’Amunt, un desastre social y ecológico sin precedentes. Afectaría al bosque de Palaudàries, cruzaría el Barrio 
de Ca l’Artigues y partiría Lliçà por la Cruïlla. Desde nuestro grupo decimos NO, y al igual que hicimos hace años, volveremos a luchar para salvar Lliçà 
d’Amunt de esta aberración.
Por otro lado, nos preocupa la situación en la que se encuentra el área de Deportes. Los movimientos de personal realizados, por el gobierno de 
mayoría absoluta socialista, han hecho empeorar el servicio. Actualmente hay: menos control de los equipamientos, menos mantenimiento, privatiza-
ción de las instalaciones, despreocupación total del gimnasio municipal, etc. En definitiva, un gobierno que ha decidido privatizar, dividir y destruir un 
proyecto, que nuestro grupo municipal dejó en la anterior legislatura. Nuestra propuesta era y es clara: oferta deportiva pública de calidad, mantenimi-
ento preventivo y la construcción de un nuevo gimnasio en las instalaciones del “ESPAI CAN MALÉ” (abandonadas desde entonces). 
Parece ser que al grupo socialista, más que construir un futuro para Lliçà, le gusta atribuirse méritos, como: la construcción del CAP de Palaudàries, 
los pisos protegidos de Ca l’Artigues y Can Salgot, cuando fue otro gobierno (del cual formábamos parte), quien trabajó y consiguió estas mejoras.

Aquest és l’últim article abans de les eleccions municipals, així doncs volem donar-vos les gràcies per la confiança dipositada a tots aquells que ens 

vàreu votar. En la legislatura 2015-2019 vàrem començar a l’oposició, i gràcies a l’entesa de quasi tots els partits, vàrem estar en l’equip de govern per 

posar en pràctica els nostres projectes; fruit d’aquest fet el municipi ha evolucionat amb actuacions executades en la mateixa legislatura, d’altres que 

s’han dut a terme en l’actual i d’altres plantejats pendents de posar en marxa, que van justificar la nostra participació en el pacte. La legislatura 2019-

2023 l’hem viscut des de l’oposició, i el nostre tarannà ha continuat sent constructiu, secundant accions positives quan hi hem estat d’acord, i enfron-

tant-nos-hi quan hem pensat que no ho eren. Tot i que el resultat a vegades no ha estat el desitjat, ja que en molts cops el peix ja estava venut, ens 

hem mantingut ferms i no hem defallit enfront del mur que representa una majoria absoluta. Estem satisfets de la tasca feta i esperem haver complert 

les expectatives dipositades en nosaltres, així doncs tan sols volem reiterar el nostre agraïment i dir-vos fins sempre...

Amb aquest últim escrit del mandat volem agrair-vos que ens hagueu seguit aquests últims, quasi, 4 anys. Volem aprofitar aquestes línies per donar les 

gràcies a tots els regidors, les regidores i les persones que d’una manera o altra han col·laborat durant aquest anys a tirar endavant la feina feta des de 

l’oposició. Passi el que passi els propers mesos, com a partit, seguirem treballant i seguirem defensant un model de poble diferent. En poc menys de 

4 mesos, a les properes eleccions municipals, haureu de decidir entre el model actual a base de totxana i ciment o un model diferent, un model com el 

que plantegem des d’ERC, un model alternatiu, sostenible i pensat per a tots vosaltres.  
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Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu elec-
trònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 
08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima d’uns 800 ca-
racters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Si fas o vols fer qualsevol d’aquestes activitats en el medi natural, Federa’t. 

Senderisme    Passejades   BTT 

Marxa aquàtica  Descens de barrancs i engorjats 

Raids d'esports de muntanya Marxes tècniques 

Marxa nòrdica  Raquetes de neu Caminades de resistència 

Excursionisme  Alpinisme  Escalada esportiva 

Esquí de muntanya  Curses per Muntanya 

I podràs gaudir de totes les avantatges en estacions d’esquí, refugis, hotels, 

etc. d’entitats associades. 

Vine a veuren’s, t’expliquem com fer‐ho. 

 

 

 
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA de la VALL DEL TENES 
C/ Barcelona, 25, 1r. pis 
08186 Lliçà d'Amunt 
Horari: 
Dijous, de 20:30h a 22:00 h.  
Tel. 93 841 64 50 
uecvalltenes@gmail.com 
 

Un estudi en què han parti-
cipat 769 professionals de 
l’Atenció Primària Metropolita-
na Nord de l’ICS i de l’Hospi-
tal Germans Trias ha permès 
confirmar que els anticossos 
contra el SARS-CoV-2 es 
mantenen, com a mínim, 17 
mesos després d’haver patit 
la malaltia. Es tracta de l’estudi 
SARS-CoV-2 infection among 
healthcare professionals: de-
mographic characteristics and 
serological and immune res-
ponses related to progressi-
on’s phenotypeProHEpiC-19, 
dissenyat amb l’objectiu de 
conèixer la resposta immune 
en professionals sanitaris. La 
investigació ha estat publicada 
a la revista BMC Infectious Di-
seases.
A banda de confirmar que 
els anticossos perduren en el 
temps, també s’ha vist que la 
gravetat de la malaltia influeix 
en la resposta immunitària. 

Concretament, aquelles per-
sones que van patir la malaltia 
de manera greu, és a dir, que 
van haver d’estar ingressa-
des a l’hospital o a l’UCI, han 
generat més anticossos que 
aquelles que ho van passar 
amb afectacions moderades 
o lleus.
Una altra de les conclusions 
posa de manifest diferències 
significatives entre sexes. Els 
homes  generen una resposta 
més elevada poc després de la 

infecció, és a dir, generen més 
anticossos i més ràpidament 
que les dones. Però, amb el 
pas del temps, la quantitat 
d’anticossos s’iguala a la de 
les dones.
Es tracta d’un dels estudis més 
grans que s’ha fet fins ara a 
Catalunya, tant pel nombre de 
participants com per la durada 
del seguiment que se’ls fa.

Atenció Primària Metropoli-
tana Nord

Els anticossos es mantenen 17 mesos 
després d’haver patit la COVID-19

Room Escape TriCric
La Mercè ha heretat el bar 
del seu avi, en Pep, situat a 
la Masia de Can Malé. El seu 
avi li va deixar per escrit que 
al seu bar hi ha amagat un 
tresor, i només qui pugui re-

soldre els trencaclosques el 
podrà trobar. Però no és l’úni-
ca que coneix el secret d’en 
Pep. Un grup de caçatresors 
també el volen trobar! Ella, 
molt espantada, ha demanat 

ajuda a l’A.J. TriCric.
Busquem persones capaces 
de resoldre totes les proves 
que va deixar en Pep al seu 
bar. Sereu vosaltres tan hà-
bils?

Les sessions, de 50 minuts, 
seran els dies:
• 17 de març: de 16:00 a 
19:00 hores.
• 18 i 19 de març: de 11:00 a 
13:00, i de 16:00 a 19:00 ho-
res.
Més informació i inscripci-

ons al nos-
tre web, 
h t t p s : / /
w w w . t r i -
cric.cat/.

Associació Juvenil TriCric
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placable que la enfermedad le 
impondría.
En la última visita que realizó 
al hospital, comunicó al equi-
po que la atendía que renun-
ciaba a cualquier tipo de tra-
tamiento por propia voluntad 
y en plenas facultades men-
tales. Tuvo que dejar constan-
cia por escrito de su decisión 
y les agradeció que tuvieran 
una actitud respetuosa delan-
te de la determinación que ha-
bía tomado.
Le informaron de los cuida-
dos paliativos y le ofrecieron 
soporte profesional por si lo 
necesitaba. 
Dejó el hospital. Y como si 
se tratara de una misión más, 
empezó a planificar cómo lle-
varla a cabo.
Sería algo rápido, fulminante.
Sería con su arma reglamen-
taria y con silenciador.
Seria en su casa.
En su último día, la despedida 
de los compañeros fue real-
mente entrañable. Abrazos, 
risas, fotos, regalos.
−Queridos compañeros, brin-
demos juntos por nosotros. 

¡Gracias por los años compar-
tidos!
El sol y el aire entraban por las 
ventanas abiertas de la casa 
de Eliana.
−¡Vaya corriente! ¿Quién ha 
puesto esta silla aquí en me-
dio? ¿Y esta carta a mi nom-
bre? ¿Y esta caja? −se pre-
guntaba Aurora, la asistenta, 
mientras abría la carta.
−¡Dios mío, Eliana! ¿Por qué?

Merche García
Ateneu Cingles de Bertí 
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DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 

LLIÇÀ

Tel.   938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

info@gestionsimmobiliaries.cat

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

LLIÇA D´AMUNT

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

Síl·labes de vidre: Disparo

En la casa solitaria fue donde 
Eliana planeó lo que haría al-
gún día si ello fuera absoluta-
mente necesario. Le resultaba 
difícil compartir con alguien 
esta decisión.
El tiempo pasaba y le había 
concedido una tregua que no 
esperaba. A nadie de su en-
torno laboral, le extrañó que 
solicitara un traslado. Ya ha-
bía dado todo lo que podía al 
Grupo de Operaciones Espe-
ciales. Ahora, por edad y de-
seo propio, quería estar más 
tranquila.
−Eliana, ¿puedes venir un mo-
mento al despacho? −le dijo 
su jefe.
−Sí, voy enseguida.
Llamó y abrió la puerta de 
cristal. 
− ¿Puedo pasar, Carlos? 
−Sí, sí, pasa y siéntate. Elia-
na, me ha llegado tu solicitud 
de traslado. He hecho todo lo 
posible para que lo agilicen 
cuanto antes, como tú pedías. 
Será cuestión de semanas. 

Ya sabes que te apreciamos y 
valoramos tu profesionalidad 
y entrega a lo largo de estos 
años. Apoyamos tu decisión, 
pero sentimos perder en el 
equipo a alguien como tú… 
Eliana había dejado de es-
cuchar las palabras amables 
y sinceras que su superior le 
dedicaba. En su cabeza se iba 
dibujando su plan.
Volvió a la conversación cu-
ando su jefe le recordó que el 
último día de trabajo debería 
dejar su identificación y su 
arma reglamentaria. En el nu-
evo destino no la necesitaría. 
Y los compañeros estaban or-
ganizando una fiesta de des-
pedida…
¿Despedirse…? ¿De las per-
sonas a las que quería sabi-
endo que les causaría dolor? 
Cada uno recibiría su carta y 
Aurora, pobrecita, tendría que 
ser la encargada de acabar la 
misión.
−¿Te parece bien?
−Sí, pero algo sencillo, que ya 

sabes cómo soy de rarita para 
esas cosas. 
No tenía mucho tiempo. A sus 
amigos y familiares les había 
dicho que, antes de incor-
porase a su nuevo destino, 
aprovecharía para disfrutar de 
unos días de vacaciones en el 
balneario de siempre. Lo ha-
cía a menudo, a veces sola, 
a veces con el grupo de ami-
gas. Así que no tenía que dar 
más explicaciones.
Unos meses antes, cuando 
las pruebas confirmaron el di-
agnóstico irreversible y fatal, 
necesitó refugiarse en aque-
lla casa solitaria, en medio 
de la montaña, durante unos 
días, hasta que pudo decidir 
qué quería hacer con su vida 
y, si la conclusión era ponerle 
fin, planificar cómo hacerlo. 
Siempre había tenido control 
sobre su vida, sobre su traba-
jo, era una mujer de acción. 
Quería poder ejercer el de-
recho de decidir su final, sin 
contemplar el deterioro im-

“Anem a la tele”
La iniciativa “Anem a la tele”, 
organitzada per l’Ajunta-
ment, ha portat els lliçanencs 
i lliçanenques a fer de públic 
en diferents programes tele-
visius.

La primera sortida, el pas-
sat 17 de novembre, va ser 
al programa “La gran confu-
sión” de TVE. La segona sor-
tida, el passat 23 de novem-
bre, va ser al programa “Està 

passant” de TV3. 
Aquest any, el projecte ha 
continuat amb una cinquan-
tena de persones que van 
participar com a públic, el 
passat 28 de gener, en el 

programa ‘Col·lapse’ de TV3 
i, dos dies després, el 30 de 
gener, una cinquantena més 
van anar de públic al progra-
ma “Tu cara me suena” d’An-
tena 3. 



Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de Palaudà-
ries
930 014 988 
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga Sant Bal-
diri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal Nova Es-
purna
938 415 331
Escola Bressol Municipal Palau-
dàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes de la 
Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall del 
Tenes
938 415 812
Agbar (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons genda’t

Dimarts 14
TALLER CREATIU “GALLINA DE PASQUA” Biblioteca Ca 
l’Oliveres Hora: 17.30 h Coneixerem històries de gallines i 
ous de pasqua a través de “Les gallines de la Sònia” de Pho-
ebe Wahl, “L’ou o la gallina?” de Przemysław Wechterowicz i 
molt més, i crearem la nostra gallina de Pasqua. A càrrec de 
Glòria Nicolau. Adreçat a infants a partir de 4 anys. Places 
limitades. Inscripció prèvia a partir de l’1 de març.

Dimecres 8

Dissabte 18

CLUB DE LECTURA D’ADULTS Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 18.15 h Parlarem del llibre “Tothom hauria de ser femi-
nista” de Chimanda Ngozi Adichie. A càrrec de Marina Martori.

Dissabte 25

CLUB DE LES DENTS DE LLEÓ Biblioteca Ca l’Oliveres 
Hora: 17.30 h Parlarem del llibre  “Dies de sol” de Henri Meunier 
i Benjamin Chaud. A càrrec de Glòria Nicolau. Adreçat a infants 
de 6 a 8 anys que tenen interès pels llibres i la lectura. 

“BOOK CAU” CLUB DE LECTURA JOVE Biblioteca Ca 
l’Oliveres Horari: de 18 h a 19.30 h Parlarem del llibre “Sense 
fe ni llei” de Marion Brunet. A càrrec de Rosa Puigdomènech. 

Dijous 23

Divendres 10
ESPECTACLE “AMB VEU DE DONA” Biblioteca Ca l’Oli-
veres Hora: 20 h “Amb veu de dona” és una passejada sen-
sorial per l’art de dones artistes que són referents per a nosal-
tres. A càrrec del Cor de Dones de l’Aliança i el Grup Para bé 
l’Orella. 

NIU DE PARAULES “RODOLA, RODOLÍ” Biblioteca Ca 
l’Oliveres Hora: 11 h Sessió de lectura en veu alta de poemes, 
contes rimats i cançons per a nadons i les seves famílies amb 
la Sara Sareta. Adreçat a famílies amb infants fins als 3 anys. 
A càrrec de Sara Sareta (Planeta pastanaga). Places limitades. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de març.

CONTES AL VOL “ELS SONS ROBATS” Biblioteca Ca l’Oli-
veres Hora: 11 h Els sons robats és un conte pensat per als més 
petits, amanit amb cançons i endevinalles, un conte en què, junt 
amb els animals, la llengua, la festa de les paraules, és protago-
nista. Conte escrit per la Mercè Ubach. Adreçat a famílies amb 
infants de 3 a 6 anys. A càrrec d’Eva Gonzàlez. Places limitades. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de març.

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

Dijous 16
“MUGGLE” CLUB DE LECTURA PER A INFANTS Biblio-
teca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Parlarem del llibre “Cartes de 
l’esquirol a la formiga” de Toon Tellegen. A càrrec de Rosa 
Puigdomènech. Adreçat a infants de 9 a 11 anys. 

MARÇ

INSTANTS MUSICALS Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 
h Audició musical d’uns 10-15 minuts on alumnes de l’Escola 
de Música de la Vall del Tenes toquen diferents peces i instru-
ments. Actuació d’Unai Hernández a la guitarra. 

Dijous 9
TALLER ESPECIAL DONA “DESCUBRE LOS VALORES 
QUE TE MUEVEN” Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18 
h a 19.30h Taller presencial de coaching sobre valors i desen-
volupament personal. A càrrec de Luisa Amate. Places limita-
des. Cal inscripció prèvia a partir de l’1 de març. 

Dissabte 11
HORA DEL VERMUT “PA SENSE GLUTEN” Biblioteca 
Ca l’Oliveres Hora: 12 h Es treballarà la massa i s’explicarà el 
procés per fer el pa sense gluten. Tast de diferents pans sense 
gluten. A càrrec de Jordi (Mamafermenta). Adreçat a adults.  
Places limitades. Inscripció prèvia a partir de l’1 de març.

Dijous 30
XERRADA-TALLER “TENIR UN HORT URBÀ A CASA” 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Taller pràctic on es do-
naran consells i pautes per crear i mantenir un hort urbà.                        
Adreçat a tots els públics i a famílies amb infants a partir de 
5 anys. A càrrec de Leroy Merlin. Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 de març.

GRUP DE TREBALL “ALLÀ ON VIU LA LITERATURA IN-
FANTIL”  Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 h Un grup de 
treball on analitzar llibres infantils i dissenyar propostes didàcti-
ques per poder dur a terme a l’escola o a casa amb els infants.
A càrrec de Rosa Puigdomènech. Adreçat a mestres i a famílies 
interessades en la literatura infantil. 

Dimarts 21

Dimecres 29

Dijous 2
TARDA DE JOCS DE TAULA Espai Jove El Galliner Horari: 
de 17.30 h a 19.30 h

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL DIA DE LA DONA 
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 h a 19.30 h

III FLUOR PARTY Ateneu l’Aliança Horari: de 18 h a 22 h

CUINA JOVE Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 h a 
19.30 h

Dimecres 22
TALLER CREATIU Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 h 
a 19.30 h

Divendres 31
TARDA DE CINEMA Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30 
h a 19.30 h

Fins al divendres 31
EXPOSICIÓ “SENSACIONS” Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: 
en horari de biblioteca. Exposició de poesia visual de Miquel 
Mercader i Guillem Dotú. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18 
h Presentació de la novel·la “Dragones amarillos de ojos violeta” 
d’Alicia Rojas. A càrrec de la mateixa autora.   Adreçat a adults.

Divendres 17


