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L’Oficina Covid gestiona més de 430 
mil euros per ajudar la població

Represa de les activitats als Centres 
Cívics

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

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

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Durant els mesos més 
durs de la pandèmia de 
l’any 2020, tots els grups 
polítics que formen part 
del plenari vàrem demos-
trar estar a l’alçada de 
les circumstàncies ex-
cepcionals que estàvem 
vivint i vàrem ser capa-
ços de treballar conjun-
tament per pal·liar, dins 
les nostres possibilitats, 
l’impacte econòmic i so-
cial d’aquesta aturada a 
més de 40 mesures.  

Amb els pressupostos 
de l’any 2021 els grups 
polítics de Lliçà d’Amunt 
en Comú Podem i ERC 
ens van plantejar la pos-
sibilitat de dotar una par-
tida extraordinària de 
300.000 euros i obrir una 

oficina COVID-19 per 
atendre totes les neces-
sitats socials, laborals i 
altres iniciatives que po-
guessin beneficiar a la 
ciutadania. Evidentment 
vàrem compartir la pro-
posta.

Fruit d’aquest acord, 
s’han portat a terme plans 
d’ocupació per generar 
feina a persones aturats 
per valor de 340.000 
euros; s’ha augmentat 
l’import d’ajudes de la 
targeta moneder; s’han 
bonificat impostos diver-
sos; s’han atorgat ajudes 
per més de 17.000 euros 
a empreses, persones 
autònomes i PIMES del 
municipi; s’ha dotat a les 
escoles de nous ordina-

dors, tauletes electrò-
niques i chromebooks, 
aconseguint així que 
tots els infants i joves de 
les Escoles i instituts de 
Lliçà d’Amunt despon-
guin d’equips digitals 
per estudiar; s’han donat 
ajuts pel Casal Municipal 
d’aquest estiu per valor 
de més d’11.000 euros; 
i s’han atorgat ajuts a 
famílies que, per culpa 
de la COVID-19, s’han 
quedat en una situació 
desfavorida, per valor de 
més de 50.000 euros.

En total, a mitjans del 
mes de setembre ja ha-
víem destinat més de 
430.000 euros, superant 
la dotació pressupostà-
ria inicial. Ara, tots els 

grups polítics hem tor-
nat a acordar ampliar el 
pressupost per poder 
cobrir totes les necessi-
tats que sorgeixin.

Estem orgullosos del 
granet de sorra que, des 
de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, hem aportat 
per minimitzar l’impac-
te que ha tingut aquesta 
pandèmia. Vull aprofitar 
per agrair als grups po-
lítics la seva iniciativa i el 
recolzament, demostrant 
la seva maduresa política 
en moments complexos. 
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“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
PRIMERAS PALABRAS

Te tengo en mis brazos por primera vez y observo retazos del legado de las mu-
jeres que formaron y formarán parte de tu vida, la bisabuela, una mujer valiente, 
dulce y cariñosa, que se fugó con un extraño porque su padre había decidido 
casarla con una persona mayor solo por un fin económico. Tu abuela, luchado-
ra y tenaz. Para poder trabajar con diecinueve años, su marido tuvo que firmar-
le una autorización.Aquí está tu mamá, independiente, inquieta y generosa que 
cada día lucha para demostrar que es capaz de compaginar la vida laboral y la 
familiar.Por este motivo quiero, que la verdad sea tu escudo, la libertad tu mejor 
arma y tu fuerza, la armadura.Yo, tu papá, solo deseo que cuando crezcas, la 
sociedad no te valore solo por tu género….Hijo. 

Noelia Valero Bote

Microrelat guanyador en la categoria d’adults del I Certamen de “Microrelats 
per la igualtat”, 8 de Març de 2019. 

Podeu fer arribar les vostres 
aportacions a la següent adreça 
electrònica: llam.igualtat@
llicamunt.cat; les anirem publicant 
de forma periòdica en aquest espai.
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

Nou projecte de música a les 
escoles 
Les escoles de Lliçà d’Amunt inicien el curs amb un nou projecte 
musical d’inclusió educativa: CREA. 

Aquest curs escolar 2020-
2021, els cicles inicial i mig 
de les tres escoles de Lliçà 
d’Amunt introduiran la pràctica 
d’instruments musicals dins 
l’horari lectiu, amb professorat 
de l’Escola de Música de la Vall 
Tenes (EMVT).
Aquest projecte innovador, 
anomenat Crea, es portarà a 
terme a les nou escoles dels 
quatre municipis que formen 
part de la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes, entre elles 
les escoles Rosa Oriol, Miquel 
Martí i Pol i Els Picots de Lliçà 
d’Amunt.
Es tracta d’una iniciativa de la 
Mancomunitat que s’enfoca 
dins d’una línia de treball 
d’Educació 360º, que busca 
l’equitat, la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats educatives per 
a tot l’alumnat, en aquest cas, 
a través de l’accés universal a 
l’educació musical.
CREA introdueix la pràctica 
dels instruments musicals dins 
l’escola amb la finalitat que els 
nens i les nenes visquin una 
experiència educativa inclusiva 
i, al mateix temps, connectar els 
aprenentatges lectius i no lectius 
i els diferents agents educatius 
del territori, amb la idea de crear 
vincles comunitaris.

Per què amb la música i la 
pràctica d’instruments?

Es proposa portar a terme el 
projecte CREA amb l’alumnat de 
1r a 4t d’educació primària, un 
total de 1.270 alumnes, perquè 

es considera que la pràctica 
d’instruments durant els primers 
anys de primària possibilita un 
desenvolupament integral de la 
persona:
• Fomenta la creativitat. 
• Promou el benestar emocional. 
• Millora habilitats cognitives i 
socials. 
• Estimula la psicomotricitat fina. 

Com es desenvoluparà el 
projecte?

Els quatre ajuntaments, a través 
de la Mancomunitat de la Vall  del 
Tenes, han finançat la compra 
dels instruments necessaris 
per a cada escola, així com 
la contractació de quatre 
professors/res especialistes 
d’instrument per a cicle inicial i 
mitjà, que formen part de l’equip 
de l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes (EMVT). 
El projecte contempla una sessió 
setmanal de 3/4 d’ hora, inclosa 
dins la sessió de música, d’1 

hora i mitja, de l’horari lectiu. Per 
tant, durant la sessió de música, 
el grup es dividirà en dues 
parts, una  impartirà el contingut 
curricular de la matèria i l’altra 
farà la pràctica d’instrument.
Cada curs s’especialitzarà en un 
tipus o família  d’instruments:
• 1r: sessions d’Orquestra ORFF
• 2n: Teclat
• 3r: Ukelele
• 4t: Batucada
Cada alumne disposarà d’un 
instrument durant la sessió i 
aquests quedaran a l’escola 
per fer-ne ús sempre que es 
necessiti.
L’equip directiu de l’EMVT 
s’encarregarà de fer la proposta 
horària i la distribució del 
professorat per a cada escola. 

Per aquest curs 2021-22, el 
projecte tindrà un cost aproximat 
de 145.000€, dels quals 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en sufraga el 40%, a raó del 
volum poblacional del municipi.

Ampliació de l’escola Martí 
i Pol per acollir un institut 
escola 
El Ple ordinari del passat 22 de 
juliol va aprovar per unanimitat 
la modificació del Conveni de 
col·laboració entre l’administra-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya, mitjançant el Departament 
d’educació, i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, per a l’execució 
de les obres d’ampliació de l’es-
cola Martí i Pol per acollir l’insti-
tut escola de Lliçà d’Amunt.
El regidor d’Educació, Fran 
Sánchez, va explicar que 
la diferència entre l’anterior 
conveni i l’actual és que en el 
primer es contemplava que 
tota la secundària aniria a la 
construcció del nou edifici, 
però ara s’avalua i es veu que 
una part de l’alumnat podria 
estar ubicat a l’edifici actual 
de l’escola Miquel Martí i Pol i 
aquest canvi comporta reduir la 
nova construcció per adaptar-la 
a la matriculació que es preveu. 
El regidor també va assenyalar 
que es mantenen les zones 
comunes com l’espai 
de biblioteca i la sala del 
professorat de secundària, i que 
es continua amb el compromís 
de segregar els diferents espais 
educatius (infantil, primària i 
secundària).
ERC va mostrar el seu acord 
comentant que el que es fa 
és dimensionar el projecte en 
funció de la previsió d’alumnes, 
això fa que es redueixi la 

construcció, que baixi la inversió 
i que es pugui iniciar abans.
En Comú Podem va afirmar que 
és un projecte al qual  sempre 
havien donat suport perquè 
consideren necessari un altre 
institut als barris per la dispersió 
territorial del municipi. També 
va comentar que la modificació 
implicava una reducció de 750 
mil euros respecte al pressupost 
inicial i que veien bé adaptar la 
construcció a les necessitats 
reals del nostre poble. 
Ciutadans també va donar 
suport assenyalant que es 
tractava d’una modificació a 
la baixa que s’adaptava més 
a les necessitats, tot i que 
va comentar que els hagués 
agradat que la Generalitat 
assumís el cost del projecte 
donat que en té la competència.
Junts, en la línia de la resta 
de grups, va comentar que 
es tractava d’una modificació 
intel·ligent que ajusta la 
construcció a les necessitats 
reals amb un import més 
assequible i sense renunciar a 
que, si en un futur canvien les 
necessitats, es pugui ampliar 
sense afectar el dia a dia del 
centre educatiu.
Després de la signatura 
d’aquest conveni, tot sembla 
indicar que es podran obrir 
matrícules per al curs 2022-23 
del nou institut-escola.
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El Departament d’Educació 
de la Generalitat ha posat en 
marxa UsApps, el web app 
de denúncia de les situaci-
ons de violència en els cen-
tres educatius, dins del Pla 
de Les Escoles Lliures de 
Violències.
Aquest nou canal de comu-
nicació i denúncia propi i di-
recte facilita la comunicació 
a les víctimes i atén totes les 
situacions de violència. Va 
adreçat tant a l’alumnat com 
a tota la comunitat educati-
va, amb l’objectiu de donar 
veu a les persones afecta-
des garantint la confidenci-
alitat i iniciant la intervenció 
específica. 
És una eina segura, d’ús 
senzill i completament con-
fidencial, que adreça un se-
guit de preguntes al voltant 
de situacions viscudes. Fun-
ciona tots els dies de la set-
mana. I està disponible en 
7 llengües: català, aranès, 
castellà, anglès, urdú, àrab 
i xinès.
Les persones especialitza-
des que ofereixen suport a 
les víctimes de les violènci-
es formen part de la Unitat 
de Suport a l’Alumnat en si-
tuació de Violència (USAV). 
Aquesta unitat ha rebut 
des de la seva creació, el 
mes d’abril, 183 denúncies. 
D’aquestes, la majoria són 
assetjament escolar, violèn-
cia masclista, tant en l’àmbit 
escolar com familiar, i mal-
tractament infantil i adoles-
cent en l’àmbit familiar.
La Unitat de suport a l’alum-
nat porta a terme una aten-
ció telefònica i presencial de 
les demandes d’informació 
i d’orientació en matèria de 
maltractaments infantils i 
adolescents en els centres 
educatius, i també fa funci-
ons d’assessorament i inter-
venció.

Pla de Les Escoles Lliures 
de Violències

El Pla de Les Escoles Lliures 
de Violències, adreçat a tots 
els centres públics i privats 
i a la comunitat educativa, 
té com a principal objecte la 
prevenció, intervenció i se-
guiment de les situacions 
de violència que afecten a 
l’alumnat. Vol lluitar i prevenir 
situacions de maltractament 
a la infància i adolescència, 
negligència, violència sexual 
o abusos sexuals, assetja-
ment entre iguals a l’escola, 
ciberviolències, conductes 
d’odi i discriminació, violèn-
cia masclista i LGBTIfòbia. 
El pla compta amb un pressu-
post de 34,74M€ que es des-
plegarà fins al 2026.
Els principals objectius que 
persegueix aquest pla són:
• Prevenir la violència.
• Garantir l’eficàcia de les 
mesures de prevenció, detec-
ció i denúncia.
• Reconèixer les víctimes, 
protegir-les, oferir-los atenció 
especialitzada per a la repa-
ració dels danys causats.
• Evitar la doble victimització.
• Garantir el suport jurídic i 
acompanyament institucional.
• Contundència envers els 
agressors i encobridors/es.
• Exercir l’acció popular en 
els procediments penals per 
maltractaments físics o sexu-
als greus a infants o adoles-
cents i personar-se en qual-
sevol denúncia per violències 
sexuals en l’àmbit educatiu.

L’Escola de Música de la Vall 
del Tenes ha iniciat el curs 
escolar 2020-2021 amb 280 
alumnes matriculats, però 
la matrícula segueix oberta 
durant el curs, sempre i quan 
hi hagi places i els alumnes es 
puguin incorporar als grups ja 
existents. 
L’oferta formativa de l’escola 
de música és molt diversa: 
llenguatge musical, cant coral, 
informàtica musical, combos 
de pop, rock i jazz, grups de 
cambra, orquestres de vent, 
corda, guitarres i percussió, 
i una àmplia varietat de 
programes per a persones de 
totes les edats i condicions, 
amb o sense coneixements 
musicals. 
Per als més petits, per 
exemple, hi ha música per a 
nadons 1-2 (0 a 36 mesos), 
música en família (3 anys), 
sensibilització musical (3-5 
anys), iniciació musical (6-7 
anys) i formació bàsica (7-12 
anys). 
Per a altres edats, hi ha 
formació avançada (12-18 
anys), programa jove (12-
25 anys), programa d’adults 
(més de 25 anys), atenció 
individualitzada per alumnes 
amb necessitats educatives 

especials i tallers d’estiu 
oberts a alumnes de fora de 
l’escola. 
Els instruments que 
s’imparteixen són: guitarra, 

piano, clarinet, flauta 
travessera, trombó, trompeta, 
saxo, violí, percussió, bateria, 
violoncel, contrabaix, baix 
elèctric i acordió.  

notícies de l’Ajuntament

Aplicació de la Generalitat 
per denunciar violències 
als centres educatius

L’escola de música inicia el curs amb 
prop de 300 alumnes

Nou curs de l’escola de persones adultes

L’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes va obrir un 
segon període de matriculació 
la primera quinzena de 
setembre. A principis de 
setembre, abans d’aquest 
segon període, aquesta escola 
comptava amb 18 alumnes 
matriculats per al curs escolar 
2020-2021.
L’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes compta 
amb la següent oferta 
formativa:
Cursos reglats:

- Graduat en Educació 
secundària (GES 1 i GES 2).
- Curs de preparació per a 
la prova d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà.
- Curs de preparació per a 
la prova d’accés a cicles 
formatius de grau superior.
- Curs de preparació per a la 
prova d’accés a la Universitat 
per a majors de 25 o 45 anys.
Cursos no reglats:
- Català.
- Anglès (Speaking).
- Informàtica.
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Sessió pública per conèixer els resultats del procés 
participatiu i presentar la proposta d’urbanització 
del nou centre urbà
El procés participatiu arriba a la seva fi i ara és hora de conèixer com 
seran els espais públics del nou centre urbà de Lliçà d’Amunt. 

Durant els mesos de 
maig i juny es van dur a 
terme diverses accions 
participatives, presencials i en 
línia, en les quals la ciutadania 
de Lliçà d’Amunt va poder fer 
aportacions per col·laborar en 
la definició dels espais públics 
del nou centre urbà.
Aquest procés participatiu 
desenvolupat els darrers 
mesos per establir, de manera 
compartida amb la ciutadania, 
els criteris bàsics en la definició 
dels espais públics del nou 
centre de Lliça d’Amunt, està 
arribant a la seva finalització 
amb el moment de retorn dels 
resultats.
A través dels diferents espais 
i mecanismes posats a l’abast 
de la població, el procés ha 
permès recollir un total de 
680 aportacions fetes per 
les 251 persones adultes, 
joves i infants que hi han 
participat. Les propostes han 
estat estudiades i valorades, 
i han guiat l’equip tècnic 
multidisciplinari en la redacció 
de la proposta definitiva 
d’urbanització del nou centre 
del municipi.
Arribats a aquest punt, és el 
moment de donar a conèixer 
quines han estat les propostes 
concretes elaborades per les 
veïnes i veïns que han pres 
part en el procés, quines de 
les aportacions han pogut 
incorporar-se en el disseny 
dels espais públics del centre 
i de quina manera s’ha fet, 
i  també els motius que han 
portat a no poder incloure altres 
contribucions de la ciutadania 
en el projecte d’urbanització.
Els resultats del procés i el 
seu encaix en el projecte 

d’urbanització dels espais 
públics del centre es faran 
públics en una sessió 
informativa presencial, que 
tindrà lloc el dissabte dia 23 
d’octubre, a partir de les 
12h a l’Ateneu L’Aliança. 
En aquesta trobada, el 
personal tècnic de l’empresa 
dinamitzadora i l’equip redactor 
del projecte explicaran com 
s’ha desenvolupat el procés 
participatiu i es presentarà 
la proposta de disseny i 
tractament dels nous carrers, 
places i espais verds que 
conformaran el nou centre del 
poble. Per assistir a aquesta 
sessió caldrà inscripció prèvia 
per poder regular l’aforament 
de la sala. 
Tota la informació referent 
als resultats del procés i 
la seva incidència en el 
projecte d’urbanització 
estarà disponible a l’espai 
web municipal i al portal de 
participació en línia del procés a 
la plataforma Participa.gencat.

cat  https://participa.gencat.
cat/processes/centrellicamunt, 
un cop celebrada la sessió 
informativa.
Amb la finalització d’aquest 
procés i la redacció del projecte 
d’urbanització s’assoleix una 
passa més i molt important per 
a l’esperada transformació del 
centre de Lliçà d’Amunt de la 
mà de la seva ciutadania, és 
per això que us convidem i 
animem a assistir a l’anunciada 
sessió de tancament del 
procés de participació. 

Noves oficines de 
l’Ajuntament al carrer de 
l’Aliança per als Serveis 
tècnics
Els Serveis tècnics, situats a les 
oficines centrals de l’Ajuntament 
(c. d’Anselm Clavé, 73) 
properament es traslladaran al 
local municipal situat al número 
5-7 baixos del carrer de l’Aliança. 
Aquest local, que fins ara 
s’utilitzava com a magatzem, 
s’ha adequat com a oficines.
La Brigada d’obres municipal 
hi ha fet les distribucions amb 
pladur, lavabos, finestres, 
instal·lacions de climatització 
i fals sostre; després s’hi ha 
instal·lat el mobiliari. 
L’edifici, d’uns 175 metres  
quadrats de superfície útil, 
acollirà el personal tècnic de 
les regidories de Territori i obres 
públiques, Companyies de 
serveis, Medi Ambient, Salut 
pública i Transport públic i 

mobilitat.
Per contactar telefònicament 
amb els tècnics d’aquestes 
regidories caldrà trucar al 
telèfon habitual de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), 
938415225, que també servirà 
per demanar cita prèvia per a les 
visites presencials, que tindran 
lloc a les oficines del carrer de 
l’Aliança. 
El progressiu increment 
poblacional ha comportat 
més serveis i alhora més 
personal i més necessitat 
d’espai a l’Ajuntament, i la 
descentralització s’ha fet més 
urgent arran de la Covid-19. 
La distribució de les oficines 
de l’Ajuntament en diferents 
seus millorarà el treball intern i 
l’atenció externa. 
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Ca l’Esteper compta amb 
una nova pista poliesportiva 
situada a la zona verda propera 
al Local social. Les obres de 
construcció han anat a càrrec de 
l’empresa Construreform Llissa, 
adjudicatària del projecte, per 
un import de 20.999,96€ (IVA 
inclòs). S’han pavimentat uns 
500 m2 que es situen més 
o menys paral·lels al carrer 
d’Antoni Gaudí. També s’hi han 

instal·lat porteries i cistelles. 
L’objectiu d’aquesta actuació 
era obtenir un espai pavimentat 
on fer-hi activitats esportives 
i actes polivalents per 
descongestionar la pista del 
Patinòdrom i garantir l’ús per 
totes les activitats que necessita 
el barri.
També està previst fer un 
tancament del Patinòdrom 
per diferenciar l’equipament 

esportiu d’ús competitiu 
de l’equipament esportiu i 
lúdic d’ús públic i preservar-
lo degudament. Aquesta 
nova pista és la primera fase 
del projecte de reforma de 
l’equipament lúdic esportiu 
de Ca l’Esteper. En el futur es 
millorarà la zona de pícnic i es 
reformarà l’entrada per millorar 
l’accés de vehicles i vianants, i 
la seguretat.

Campanya “Apropa’t i viu”

“Apropa’t i viu” és el nom 
de la nova campanya de 
promoció turística del Vallès 
Oriental, promoguda pel 
Consell Comarcal, que té 
com a eix central el turisme 
de proximitat i vol donar 
a conèixer la singularitat i 
diversitat dels municipis de 
la comarca a través d’una 
cançó, 40 vídeos, 2 tanques 
publicitàries, accions a xarxes 
socials i publicitat en mitjans 
online i offline.
El compositor Dani Vega 
(http://danivega.net/), membre 
de la banda Mishima, ha sigut 
l’encarregat de la creació de 
la peça que és el fil conductor 
dels diferents vídeos. La 
cançó, de to vitalista i alegre, 
convida a gaudir de les coses 
que tens a prop teu i visitar el 
Vallès Oriental.

Un dels pilars de la campanya 
és l’enregistrament de vídeos 
que mostren alguns dels 
recursos dels municipis. 
L’objectiu és fer un petit tast 
del que els visitants i turistes 
es trobaran quan visitin les 
poblacions del Vallès Oriental. 
En total són 40 vídeos, un per 
cada municipi de la comarca i 
un vídeo general, que presenta 
la comarca.
La gravació del vídeo 
promocional de Lliçà d’Amunt 
va tenir lloc el passat 5 de 
setembre, coincidint amb la 
celebració de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes i el Mercat setmanal. 
Una ruta en bici és l’eix 
conductor del nostre vídeo per 
ensenyar les singularitats de 
Lliçà d’Amunt. 

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

Contractació laboral de tres joves en 
pràctiques del Programa de Garantia 
Juvenil
El Departament de Treball, 
afers socials i famílies de la 
Generalitat, a través del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), va treure una convo-
catòria per a la concessió de 
subvencions destinades a 
incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. 
L’Ajuntament ja va ser bene-
ficiari d’aquest mateix pro-
grama els anys 2017, 2019 
i 2020, quan va contractar 
joves en les mateixes condi-
cions, fruit del qual un jove 
des d’aleshores forma part de 
la plantilla municipal.

Per l’exercici actual, la Junta 
de Govern Local del passat 
7 de juny va aprovar la sol·li-
citud de contractació de tres 
persones joves beneficiàries 
dins del Programa de Garan-
tia Juvenil, subvencionat pel 
SOC, per a les regidories de 
Comunicació, Medi Ambient 
i Atenció a la Ciutadania/Al-
caldia. La sol·licitud va ser 
acceptada i aquests joves 
van començar les pràctiques 
a l’Ajuntament el passat mes 
de setembre. 
Com en anteriors convoca-
tòries, la contractació de 
cada jove en pràctiques és 
de 6 mesos, no prorrogable 

pel propi programa i dotada 
amb 11.000€ per a cadascun 
d’ells.
L’objectiu del Programa Ga-
rantia Juvenil és millorar 
l’ocupabilitat d’aquests jo-
ves amb l’adquisició de les 
aptituds i les competències 
derivades de la pràctica labo-
ral, per tal de facilitar la seva 
posterior reincorporació al 
mercat de treball.

Nova pista poliesportiva a Ca 
l’Esteper
En aquesta pista s’hi podran fer activitats esportives i actes 
polivalents per descongestionar i preservar el Patinòdrom. 
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Planificació d’un aparcament 
“Park and Ride”
L’Ajuntament està estudiant la implantació d’un estacionament 
d’aportació a la xarxa del bus exprés vinculat a parades del bus urbà, 
per fomentar la intermodalitat entre els transports privat i públic. 

En el marc del desenvolupament 
de mesures ambientals per a la 
mobilitat laboral, l’Ajuntament 
està estudiant la implantació 
d’un estacionament d’aportació 
a la xarxa del bus exprés, 
vinculat a parades del  bus urbà. 

Un aparcament d’enllaç, o 
aparcament de dissuasió, 
(en anglès park and ride, 
literalment aparcar i muntar) 
és un aparcament d’intercanvi 
per a automòbils situats a la 
perifèria de les ciutats i vinculat 
a una estació de transport 
públic, i l’objectiu és encoratjar 
els conductors a estacionar el 
seu vehicle privat i accedir al 
centre de la ciutat mitjançant 
el transbord al transport públic. 
Aquest tipus d’aparcaments 

fomenten la intermodalitat entre 
el transport privat i el transport 
col·lectiu.
Aquest estacionament 
d’aportació a la xarxa del bus 
exprés vol situar-se en un 
punt estratègic del municipi, 
de fàcil accés per als vehicles 
provinents del nucli urbà i 
dels barris situats al nord del 
municipi. Algunes línies urbanes 
de Transport de Lliçà d’amunt 
(TLA) també donarien cobertura 
a la instal·lació. 

notíciesde l’Ajuntament

Ajuts a entitats per valor 
de prop de 38 mil euros 

L’Ajuntament ha atorgat sub-
vencions a les entitats del 
municipi que s’han acollit a 
les convocatòries d’ajuts d’en-
guany de les diferents regido-
ries per a projectes i activitats 
d’utilitat pública i interès soci-
al.
Aquest any, com l’any passat, 
el nombre de sol·licituds pre-
sentades per les entitats ha 
estat inferior al dels anys ante-
riors a la pandèmia de la Co-
vid-19, però l’Ajuntament va-
lora molt positivament que les 
entitats es mantinguin actives i 
que espera que les condicions 
sanitàries millorin i l’any vinent 
les entitats puguin desenvo-
lupar les seves activitats amb 
normalitat.
En un primer acord, la Junta 
de Govern Local del passat 14 
de juny va aprovar la conces-
sió dels ajuts de les entitats 
locals d’àmbit cultural, juvenil, 
d’acció social, de gent gran i 
d’esports. I, en un segon acord 
aprovat el passat 3 de setem-
bre, es van aprovar els ajuts de 
les convocatòries de cohesió 
social - locals socials i d’edu-
cació. Les convocatòries de 
cooperació i de centres cívics 
es van declarar desertes en no 
haver rebut cap sol·licitud dins 
el termini establert. 
En total, l’Ajuntament els ha 
atorgat ajuts per un valor total 
de 38.091,73€, amb els im-
ports següents per convoca-
tòria:
Cultura:
Línia 1. Festes de barri: 
1.189,78€
Línia 2. Activitats d’interès cul-
tural al propi municipi: 18.785
,29€                            
Línia 5. Desplaçament en ac-
tivitats que promoguin el nom 
de Lliçà d’Amunt fora de l’àm-
bit local: 3.416,66€
Esports:
Línia 1. Esdeveniments i actes 
esportius puntuals: 8.500€
Joventut:

Projectes per a la cohesió so-
cial, emancipació i participació 
dels joves del municipi: 2.300€
Acció social - Dona:
Projectes per al foment de la 
igualtat d’oportunitats d’ho-
mes-dones o que facin palès 
el caràcter transformador de 
les experiències i sabers feme-
nins: 550€
Gent gran:
Projectes per a la participació 
de la gent gran del municipi en 
els diferents àmbits de la vida 
ciutadana: 2.000€
Locals socials:
Projectes i activitats als locals 
socials: 350€ 
Educació:
Subvencions a AMPES de les 
escoles bressol municipals, 
per a projectes de col·labora-
ció en l’adquisició de material 
educatiu: 1.000€
Els ajuts es pagaran un cop les 
entitats presentin la preceptiva 
justificació. 
En les convocatòries de Cultu-
ra Línies 2 i 5, Joventut i Es-
ports es va fer un primer paga-
ment del 50% de l’ajut al mes 
de juliol.
Totes les entitats que han rebut 
un ajut econòmic per al desen-
volupament de les seves ac-
tivitats han de fer el tràmit de 
justificació de l’ajut, que poden 
presentar un cop realitzin l’ac-
tivitat subvencionada. El termi-
ni màxim per justificar ve indi-
cat en cada convocatòria i és 
fins al 31 d’octubre en les con-
vocatòries de Cultura Línia 1, 
Acció social - Dona i Esports, 
i fins al 30 de novembre en les 
altres, tret de les excepcions 
indicades a les convocatòries 
corresponents. Per fer-ho cal 
omplir els formularis a l’efec-
te amb les dades requerides i 
presentar-los telemàticament 
a través de la web municipal. 
Trobareu tota la informació i la 
documentació a https://www.
llicamunt.cat/seu-electronica/
ajuts-a-entitats-. 

La gestió municipal més 
accessible i transparent a 
través del web
La secció “Govern obert” del web municipal facilita l’accés a tota 
la informació de l’administració local, perquè la ciutadania pugui 
conèixer amb detall com es  gestionen els diners públics.

El portal municipal de l’Ajunta-
ment es constitueix com l’eina 
per proveir la informació públi-
ca que marca la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació 
pública i bon govern.
A través de la secció “Govern 
obert”, la ciutadania pot ac-
cedir a diversos indicadors de 
transparència organitzats de la 
següent manera:
• Alcaldia i informació institu-
cional: amb dades sobre els 
càrrecs electes i el personal de 
l’Ajuntament, l’organització, el 
patrimoni municipal, la normati-
va i les institucions municipals.
• Acció de govern i partits: amb 
el Pla d’Actuació Municipal, les 
actes del Ple i de la Junta de 
Govern Local, els articles d’opi-

nió dels grups polítics, les mo-
cions plenàries, etc.
• Dades econòmiques: amb 
informació econòmica de 
l’Ajuntament, el pressupost, la 
liquidació dels pressupostos 
d’exercicis anteriors, dades so-
bre pagament a proveïdors, in-
dicadors econòmics, etc.
• Informació de contractació 
pública: amb informació sobre 
els procediments de contrac-
tació de serveis, els convenis 
signats amb l’administració, els 
ajuts i subvencions.
• Personal i recursos humans: 
amb informació sobre els con-
venis de personal, la relació de 
llocs de treball, etc.
• Normativa i informació jurídi-
ca: Ordenances, Decrets d’Al-
caldia i reglaments municipals.

• Participació i consulta: dades 
sobre els canals de comunica-
ció, els serveis, els tràmits, les 
oficines d’atenció, els espais de 
participació ciutadana, etc.
El passat 2020, l’Ajuntament va 
obtenir per cinquè any el Segell 
Infoparticipa per la qualitat i la 
transparència de la comuni-
cació pública, reconeixement 
a la transparència informativa 
del web municipal  que atorga 
el grup de recerca en Comu-
nicació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB).
 
Podeu consultar tots els con-
tinguts referents a la trans-
parència a través de l’enllaç: 
http://llam.cat/transparencia.
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Serveis d’atenció a les dones
El PADI i els Serveis Socials Municipals treballen de forma conjunta, 
coordinada i en xarxa amb els diferents agents socials.

L’Ajuntament ofereix diversos 
serveis adreçats a les dones 
que necessitin atenció, 
assessorament o informació 
sobre diferents aspectes de 
la seva vida. Es disposa del 
PADI (Punt d’Assessorament 
a Dones sobre Igualtat 
d’oportunitats) i dels Serveis 
Socials Municipals. 
El PADI compta amb diverses 
línies de servei. Una d’elles és 
el servei d’acompanyament 
psicològic que dóna suport 
i atenció psicològica en 
situacions de vulnerabilitat i a 
dones en situació de violència 
masclista i als seus fills i 
filles. També ofereix atenció 
psicològica a les persones 
que han patit o pateixen 
una agressió o discriminació 
per raó de la seva orientació 
sexual, identitat de gènere i/o 
expressió de gènere.
D’altra banda, disposa d’un 
servei d’assessorament jurídic 
personalitzat i d’informació 
sobre drets de les dones en 
processos de separació i 
divorci, violència masclista o 
situacions discriminatòries.
Des de la vessant de 
treball grupal i comunitari, 
s’organitzen diferents 
activitats, cursos i xerrades 
sobre temes d’interès per a 
les dones i es duen a terme 
actuacions de sensibilització 
i prevenció col·laborant 
amb diferents entitats del 

municipi i centres escolars. 
Les activitats que es van 
programant i les realitzades 
els darrers anys es poden 
consultar a la pàgina web 
municipal.
Per altra banda, l’equip de 
Serveis Socials, format per 
treballadores i educadores 
socials, realitza una primera 
atenció a les dones que 
venen per iniciativa pròpia 
o bé derivades per alguna 
altra persona, com poden 
ser familiars, amics o un 
professional d’un altre servei. 
En una primera entrevista, es 
fa una valoració de la situació, 
s’informa i assessora a la 
dona i, en cas necessari, es 
deriva als diferents serveis i 
recursos de la xarxa. 
Durant el procés de treball 
i intervenció amb les 
dones, es realitza un suport 
personalitzat i es valora també 
l’accés als diferents recursos 
i serveis segons la situació 
en la qual es troba, recursos 
a nivell de prestacions i ajuts 
socials, serveis ocupacionals 
o d’acompanyament i de 
suport.
Les situacions de violència 
masclista s’atenen de forma 
prioritària, tenint en compte 
la situació de risc de la dona, 
però també dels menors que 
hi hagi en el nucli familiar. 
El suport a la dona, en les 
diferents etapes del procés, 

inclou també,  si és necessari, 
la tramitació d’allotjament 
d’urgència, teleassistència 
per millorar la protecció de la 
víctima i altres recursos.
Des dels diferents serveis es 
prioritza l’atenció integral a 
dones que estan o han estat 
en una situació de violència 
masclista i als seus fills i 
filles. Actualment, s’està 
treballant des dels diferents 
agents socials del municipi, 
amb una comissió de treball, 
en l’actualització del Protocol 
Local per a l’abordatge de 
les violències masclistes al 
nostre municipi. Properament 
es presentarà el fruit d’aquest 
treball a tota la població de 
Lliçà d’Amunt.

Telèfons de contacte i horaris:
PADI: 662 92 62 11,  93 611 
50 21 i 93 860 72 20
Serveis socials: 93 860 72 20
Horari: de dilluns a divendres, 
de 8h a 14:30h i dilluns de 
16h a 19h.

“No estàs sola, estem amb i 
per a tu”

Club de lectura feminista

La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI, dins del Pla d’Igualtat 
Dona-Home, reprèn de forma 
presencial el Club de lectura fe-
minista mensual.
Aquest club de lectura, a càrrec 
de la psicòloga del Punt d’As-
sessorament a Dones sobre 
Igualtat d’oportunitats (PADI),  és 
un espai de conversa i debat in-
formal, a partir de la lectura d’un 
llibre, article..., on es reflexiona 
sobre les construccions culturals 
de gènere, tan de dones com 

d’homes. La maternitat, les re-
lacions personals, la família, els 
rols socials, etc. són qüestions 
que afloren amb la lectura.
La primera trobada està prevista 
per al divendres 1 d’octubre, de 
10:30h a 12:30h, a Can Goda-
nya (c. de la Fàbrica, s/n). 
Per demanar informació i per 
realitzar les inscripcions, que 
són gratuïtes, s’ha de contac-
tar amb els següents telèfons: 
662926211 - 936115021 (truca-
des o WhatsApp). 

Club de lectura feminista, 
per la igualtat de gènere

Taller Gratuït, informació i inscripcions:
Serveis Socials: 936115021 - 662926211

Organitzat per Silvia Velázquez, 
psicòloga del  PADI a través del 
Pla D’Igualtat Dona-Home. 
En aquest espai de conversa i debat informal 
arran de la lectura d’un llibre, article... 
reflexionarem sobre les construccions culturals 
de gènere, tan de dones com d’homes. La 
maternitat, les relacions personals, la família, 
els rols socials, etc. seran qüestions que 
afloraran amb la lectura. 

Primera trobada, el divendres 1 d’octubre de 2021
De 10.30 a 12.30 h a Can Godanya (c. de la Fàbrica s/n)

Activitat mensual

Banc d’ajudes tècniques

La regidoria d’Acció social dis-
posa d’ajudes tècniques que 
cedeix en préstec a les persones 
que en tenen necessitat, prèvia 
valoració per part del personal 
de la regidoria.
Les ajudes tècniques són tots 
aquests productes i tecnologies 
que representen una ajuda per a 

les persones amb discapacitat o 
dependència. Els dispositius in-
tenten facilitar que les persones 
amb mobilitat reduïda puguin 
realitzar activitats bàsiques de 
la vida diària guanyant autono-
mia i independència (cadires de 
rodes, llits articulats, bastons, 
cadires per a la dutxa, crosses, 

agafadors per a la paret de la 
dutxa, grua elevadora, etc.). Les 
ajudes tècniques més sol·licita-
des són cadires de rodes i cadi-
res per a la dutxa. 
L’any 2019 es van cedir 66 aju-
des tècniques a 47 dones i 19 
homes d’edats compreses entre 
20 i 98 anys; l’any 2020 es van 

cedir 50 ajudes tècniques a 
34 dones i 16 homes d’entre 
20 i 95 anys; i l’any 2021, de 

moment, s’han cedit 19 ajudes 
tècniques a 11 dones i 9 ho-
mes d’entre 10 i 88 anys.
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La regidoria de Cohesió 
social ha preparat una nova 
programació àmplia i diversa, 
que conté activitats  que ja 
es feien amb anterioritat a la 
pandèmia i una nova oferta 
a proposta de la ciutadania, 
que aquest estiu va contestar 
una enquesta amb aquest 
propòsit (bollywood, swing, 
alfareria i modelatge, cuina, 
iniciació a l’anglès, activitats 
en família, i manga i còmic).
Per informació sobre dies, 
horaris, preus i inscripcions, 
cal dirigir-se als centres 
cívics:

Centre Cívic Ca L’Artigues: 
c/ Ribera d’Ebre, 81 Planta 
baixa
938 607 350
cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: de 15h a 21h
Centre Cívic Palaudàries:
c/ Segre, 65
938 646 010
cc.palaudaries@llicamunt.cat
Horari: de 15h a 21h
 
Punts d’Informació a la 
Ciutadania

Després del període estival 
i la Festa Major, el passat 
20 de setembre, l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament va tornar a 

l’horari habitual: amb cita 
prèvia, de dilluns a divendres, 
de 8.30h a 14h, i  dilluns, de 
16h a 19h.
De la mateixa manera, els 
Punts d’Informació a la 
Ciutadania (PIC), situats 
en els dos Centres Cívics, 
han obert en el seu horari 
habitual: amb cita prèvia, de 
dilluns a divendres de 16h a 
20h.  

notíciesde l’Ajuntament

Taller: Dona-Moviments de 
vida 

La regidoria d’Igualtat, gènere i 
LGTBI, a través del Punt d’As-
sessorament a Dones sobre 
Igualtat d’oportunitats (PADI) 
i dins del Pla d’Igualtat Do-
na-Home, ha preparat un taller 
setmanal gratuït anomenat “Do-
na-Moviments de vida”. 
A través d’aquesta activitat es 
podran posar en pràctica una 
sèrie de disciplines corporals i 
dinàmiques de moviment que 
ens permetran connectar amb el 
dinamisme vital obrint els canals 
energètics. Es tracta d’un espai 
on poder explorar les necessi-

tats de moviment intrínseques 
del cos de cada dona, per treure 
tensions musculars i entrar en 
un corrent d’acció al sentir-nos 
en la unitat del nostre cos. 
El taller començarà el proper 14 
d’octubre i acabarà el 16 de de-
sembre, i s’impartirà els dijous 
de 10h a 11:30h, a  Can Goda-
nya (c. de la Fàbrica, s/n). 
Per demanar informació i per 
realitzar les inscripcions, que 
són limitades, s’ha de contac-
tar amb els següents telèfons: 
662926211 - 936115021 (truca-
des o WhatsApp). 

TALLER ORGANITZAT PEL PADI A TRAVÉS DEL PLA 
D’IGUALTAT DE GÈNERE.  

Tots els dijous del 14 d’octubre fins al 16 de desembre del 2021. 

Horari: de 10. 00 a 11.30h. 

Taller Presencial 
*En el cas que les condicions sanitàries no ho permetin el taller es realitzaria en 
modalitat online. 

Preu: Gratuït. Places limitades.

Informació i inscripcions:

PADI 662 926 211 (trucades o whatsapp); 
936 115 021 – 938 607 220

TALLER
Dona-Moviments 
de vida
Taller on practicar una sèrie de disciplines corporals i 
dinàmiques de moviment, que ens permeten connectar 
amb el dinamisme vital obrint els canals energètics. Un espai on poder 
explorar les necessitats de moviment intrínseques del cos de cada dona, 
per treure tensions musculars i entrar en un corrent d’acció al sentir-nos en 
la unitat del nostre cos.

Represa de les activitats als 
Centres Cívics
Després de molt temps d’inactivitat motivada per la Covid-19, 
els Centres Cívics de Ca l’Artigues i de Palaudàries reprenen les 
activitats aquest mes d’octubre.

84 alumnes de Lliçà, 
becats pel Consell 
Comarcal per al menjador 
escolar del curs 2021-22
Per aquest curs escolar 2021-
22, 119 alumnes han sol·licitat 
l’ajut de menjador. D’aquestes 
sol·licituds, el Consell Comar-
cal n’ha acceptat 84 i n’ha 
desestimat 21, d’acord amb 
les bases de la convocatòria.  
Tot i això, hi ha 14 alumnes no 
processats pendents de la re-
solució. 
Podeu consultar el resultat de 
la sol.licitud al vostre centre 
educatiu i al web municipal 
www.llicamunt.cat. I, per de-
manar informació més especí-
fica podeu trucar al telèfon 93 
860 72 20 de la regidoria d’Ac-
ció social, tot i que per telèfon 

no us podran facilitar informa-
ció econòmica personal, se-
gons indica la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades (LOPD). 
Tanmateix, aquelles famílies 
que no estiguin d’acord amb la 
resolució poden interposar un 
recurs per la via administrativa, 
a través de Serveis socials, fins 
el dissabte 9 d’octubre, en la 
modalitat presencial o online 
amb una instància genèrica.  
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L’ateneu L’Aliança, seu del 
lliurament del premi Vallesà de 
l’Any 2020
El lliurament d’aquest premi, convocat per El 9 Nou, tindrà lloc a 
Lliçà d’Amunt i serà retransmès en directe per VOTV.

El lliurament del premi Vallesà 
de l’Any 2020 es farà en una 
gala el divendres 22 d’octubre, a 
les 19h, a l’ateneu L’Aliança. La 
gala es retransmetrà en directe 
per VOTV.
El Premi Vallesà de l’Any, 
convocat per El 9 Nou, vol ser 
un reconeixement a la persona 
o persones que van destacar, al 
llarg de l’any passat, per la seva 
actuació en qualsevol àmbit. 
Com en l’edició de l’any passat, 
també es lliuraran el Premi Talent 
Territorial que impulsa la patronal 
Pimec del Vallès Oriental i 
que vol reconèixer la tasca 
d’emprenedors i executius de la 
indústria, el comerç i els serveis; 
i el Premi Talent Jove VO, que 
atorga el Consell Comarcal per 
a nois i noies que han excel·lit en 
l’àmbit cultural, social, esportiu 
o educatiu.
El jurat del premi ha escollit deu 
candidatures. Són Judit Alcaide, 
de l’entitat Trenquem Armaris, 
de Granollers; l’escriptora Eva 
Baltasar, de Cardedeu; les 
directores d’Infermeria dels 
hospitals de Granollers, Mollet 
i Sant Celoni, Saray Alen, 
Mireia Vicente i Judit Lobera, 
respectivament; la delegada 
del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona al Vallès Oriental, 
Anna Maria Font, de Granollers; 
el CEO de l’empresa Solar 
Profit, de Llinars, Òscar 
Gómez; l’investigador del 
Grup de Recerca de Biologia 
Computacional de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, 
Daniel López, de Caldes; el 
president d’Amics del Xiprer, 
de Granollers, Pep Nogueras; 
els impulsors d’OnCodines, 
Lluís Vilalata i Jordi Franquesa, 
de Sant Feliu; la jugadora del 
primer equip del Barça, Alèxia 

Putellas, de Mollet i l’artista, 
autora de murals arreu del món, 
Cinta Vidal, de Cardedeu.
Des de l’inici de la convocatòria i 
fins el dia 1 d’octubre, els lectors 
d’EL 9 NOU han pogut votar a 
través de les butlletes que s’han 
publicat en cada edició del diari 
i també a través de la web EL 9 
NOU.CAT. 
EL 9 NOU va atorgar el primer 
premi Vallesà de l’Any a Mercè 
Riera, d’El Xiprer, l’any 2007. 
En els anys següents, el van 
guanyar el doctor Germà 
Morlans; la impulsora d’Apadis, 
Imma Navarro; el pallasso 
Tortell Poltrona, el doctor Carles 
Vallbona, la coordinadora 

d’Oncovallès, Carme Grau; la 
delegada del Banc d’Aliments 
al Vallès Oriental, Laia 
Guinjoan; les sincronistes Laia 
Pons, Meritxell Mas i Cristina 
Salvador; els escenògrafs Josep 
i Jordi Castells; la impulsora 
d’Apindep, Mercè Llaurado; 
l’empresari Víctor Martínez 
Vicario i el també delegat del 
Banc d’Aliments, Ramon Mora. 
La guanyadora de la darrera 
edició del premi va ser l’activista 
feminista Carme Diaby, de 
Granollers i les finalistes van 
ser Rosa Julibert, expriora del 
santuari de Puigraciós, i Rosa 
Pocurull, de la plataforma Vallès 
Oriental Vol Acollir.

Cursos de formació en 
tecnologia i transició 
digital
La regidoria de Promoció 
econòmica ha impulsat 
dos cursos de formació, 
que s’emmarquen dins del 
Programa Treball, Talent i 
Tecnologia (TTT), un projecte 
de la Diputació de Barcelona 
que pretén servir d’impuls a la 
tecnologia i l’acompanyament 
en la transició digital de 
persones, empreses i 
institucions.
Els cursos són:
- Digitalització de la 
comunicació amb el client 
(120 hores), on es treballaran 
teleoperacions comunicatives 
i d’atenció, eines socials 
i blogs, plataformes de 
videoconferència, digitalització 
documental...
- Eines digitals en ocupacions 
productives i de magatzem 
(120 hores), on s’impartirà 
ERPs bàsic, codificació i 

etiquetes, lectors, terminals 
radiofreqüència, PDA, entre 
d’altres. I, addicionalment, 
s’oferirà la possibilitat d’obtenir 
l’acreditació en conducció de 
carretons elevadors i grues 
articulades, si l’alumne/a no la 
té o l’ha de renovar.
Aquestes formacions 
s’impartiran entre octubre i 
novembre amb un mínim de 
10-15 participants a cada curs, 
que hauran de ser persones 
entre 16 i 64 anys amb un 
nivell mínim d’estudis d’ESO 
(o equivalent), tant si estan 
desocupades com en actiu. 
Els cursos estan 100% 
subvencionats per 
l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona.
Per a més informació: 
l lam.promoeco@ll icamunt.
cat o al telèfon 93 841 52 25 
(extensions 220 / 228). 

Sortida jove a Horrorland
La Regidoria d’Infància i joven-
tut organitza, per primera vega-
da, una sortida jove a Horrorland 
per al divendres 22 d’octubre. 
Els i les joves de 14 a 30 anys 
podran gaudir d’un fantàstic dia 
a un dels millors “Scream Park” 
a un preu molt econòmic. 
La sortida té dos preus, un sub-
vencionat per l’Ajuntament adre-
çat a joves empadronats/es a Lli-
çà d’Amunt i un altre per a la resta 
de joves que també vulgui venir:
• Preu joves empadronats/es 
a Lliçà d’Amunt: 25€. Inclou 
transport en autocar i entrada 
a Horrorland. 
• Preu resta de joves: 40€. In-
clou transport en autocar i en-
trada a Horrorland.
L’autocar sortirà a les 18:30h 
des de l’Espai Jove El Galliner. 
La tornada serà al mateix lloc 
de sortida a les 01:30h aproxi-
madament.

Inscripció, autorització i pa-
gament:

De l’1 al 10 d’octubre a tra-
vés del web municpal www.
llicamunt.cat . Les places són 
limitades. 
Els i les joves menors d’edat 
hauran de fer arribar l’autorit-
zació de participació, degu-
dament emplenada i signada 
pel pare, mare o tutor/a legal, 
a l’Espai Jove El Galliner.  
En cas de tenir problemes 
amb la inscripció o voler més 
informació, es pot  contactar 
amb la Regidoria d’Infància i 
joventut, de dilluns a diven-
dres de 16h a 20h, a l’Espai 
Jove El Galliner, per correu 
electrònic a elgalliner@llica-
munt.cat, trucant per telè-
fon al 93 860 70 01 o escri-
vint un WhatsApp al telèfon 
673 93 09 37.
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Exposició: “Les expressions artístiques 
de l’aigua”
Durant el mes d’octubre la 
Biblioteca Ca l’Oliveres acollirà 
obres artístiques de tres 
artistes del Vallès, sota el títol 
“Les expressions artístiques 
de l’aigua”.
L’aigua és l’element essencial 
que utilitzen els artistes per 
poder dur a terme el treball 

de les seves obres i que fa de 
nexe entre obres realitzades 
amb tècniques ben diferents. 
S’exposarà ceràmica de 
Carles Florenza, aquarel·les de 
Felipe Garcia i pintura acrílica 
de Xavier Roig.
La inauguració de l’exposició 
tindrà lloc el dissabte 2 

d’octubre a les 12h a càrrec 
dels mateixos artistes.

2a edició de la píndola 
tecnològia sobre el 
Certificat digital
A principis d’any la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres va organitzar 
diferents píndoles tecnològi-
ques i una d’elles estava de-
dicada al Certificat digital. Ve-
ient la seva bona acceptació i 
que segueix sent un tema que 
comporta dubtes i consul-
tes, el dilluns 18 d’octubre se 
n’oferirà una 2a edició. 
Com obtenir el certificat 
digital i la seva utilització: 
IdCAT i IdCAT Mòbil. Com 
realitzar la signatura elec-
trònica amb l’IdCAT
Dilluns 18 octubre – 18h a 20h 
Coneixerem com podem sol-
licitar el certificat digital IdCAT 
i la seva instal·lació. Practica-
rem amb l’ús de l’IdCAT, com 
la signatura electrònica de do-
cuments. Gestionarem l’alta al 
sistema d’identificació IdCAT 
Mòbil i l’utilitzarem per realit-
zar tràmits com presentar una 
instància a l’Ajuntament.
La formació es portarà a ter-
me de forma presencial sem-
pre i quan les mesures ho per-
metin. L’aforament és limitat 
i cal fer inscripció prèvia a la 
biblioteca.

Utilització del Certificat digi-
tal per tramitar amb l’Ajun-
tament

Tots els tràmits amb l’Admi-
nistració local es poden fer 
per Internet, a través del web 
municipal www.llicamunt.cat. 

Alguns tràmits tenen formulari 
propi i els que no en tenen es 
poden tramitar a través d’una 
instància genèrica.
El menú principal del  web 
municipal conté la secció 
“Serveis i Tràmits” orientada 
a satisfer les demandes d’in-
formació i gestió les 24 hores 
del dia i tots el dies de l’any. 
Dins de qualsevol tràmit, hi ha 
un apartat per iniciar la trami-
tació per Internet, que porta a 
emplenar la sol·licitud, prèvia 
identificació amb un certificat 
digital. Entre els certificats di-
gitals admesos hi ha l’idCAT, 
l’idCAT mòbil, el DNIe i la Cl@
ve, entre altres.
L’Ajuntament és Entitat de 
Registre idCAT, on el ciutadà 
es pot personar per obtenir 
el seu certificat idCAT, el qual 
també es pot obtenir via tele-
màtica. 

Aula Tecnològica Ca l’Olive-
res 

Recordem que la biblioteca 
disposa d’un professional a 
disposició de la població du-
rant una hora per resoldre 
dubtes sobre el maquinari 
(ordinador, mòbil, tauleta,…) 
o sobre el programari (progra-
mes o app’s). És un servei gra-
tuït i presencial, i cal fer ins-
cripció prèvia a la biblioteca. 
Properes sessions: 25 octubre 
i 29 novembre, de 18h a 19h. 

Celebració de l’11è aniversari de la 
biblioteca 
La Biblioteca Ca l’Oliveres va 
celebrar l’aniversari aquest se-
tembre amb actes diversos, 
emmarcats dins de la progra-
mació de la Festa Major. 
El mag Enric Maggo va oferir 
l’espectacle familiar “Màgia en-
tre llibres”, un espectacle que 
combinava els jocs de mans 
parlats amb efectes musicals i 
visuals 
També es va inaugurar la nova 
temporada del Club de lectu-
ra per a adults amb la visita de 
l’escriptor de capçalera de 
la biblioteca, en Lluís Oliván, 
amb el qual es va fer tertúlia 
sobre la seva última novel·la, 
Vladivostok.
Lluís Fortuny, exmembre de 

la Companyia Elèctrica Dhar-
ma, va oferir un espectacle 
poètic-musical on poemes de 
Salvat Papasseit o Maria Mer-
cè Marçal es van fusionar amb 
imatges i música de cants afri-
cans, de cobla, de cants grego-
rians o dels Beatles. 
A més, durant tot el mes, per 
per cada préstec realitzat a la 
biblioteca s’entrava en el sorteig 
de dos lots de llibres.

Torna el “Niu de paraules” a la biblioteca

Després d’un any complicat 
amb la pandèmia, en el qual 
es va deixar de fer l’activitat 
“Niu de paraules” dedicada 
als nadons, el juny passat 
se’n va organitzar una sessió 
i aquest mes d’octubre 
es torna a reprendre la 
programació mensual i 

presencial, esperant poder 
gaudir-ne.
El “Niu de paraules” és una 
activitat adreçada a les 
famílies amb infants de 0 a 
3 anys d’edat, amb l’objectiu 
d’apropar-los a la biblioteca, 
de tenir contacte amb els 
contes, les històries i les 

cançons des de les primeres 
edats, i d’enfortir el vincle 
entre l’adult i l’infant. 
L’activitat es continuarà fent 
un dissabte al mes a les 11h 
del matí.
Dissabte 9 d’octubre es 
comença amb “A-animal!” de 
Gisela Llimona. 

La Gisela ens ensenyarà el 
seu conte preferit A-animal! 
Guiats per ella aprendrem 
els sons dels animals, 
cantarem alguna cançó on 
els protagonistes són ells i 
viatjarem amb els més petits 
pel món de les bèsties d’una 
manera sensorial. Colors, 
cançons, sons… ens ajudaran 
a conèixer i reconèixer els 
animals per aprendre a 

estimar-los i respectar-los 
ja des de ben petits. Contes 
de creació, acompanyats de 
cançons i jocs de falda.
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Festa Major: “Ja ens feia falta!”
Lliçà d’Amunt va gaudir, del 4 al 12 de setembre, de la Festa Major, 
amb una programació d’actes diversos, que es va adaptar a la 
normativa vigent tenint en compte el context de crisi sanitària, però 
sense perdre l’essència de la principal festa del nostre poble.  

Sota el lema “Ja ens feia falta!”, 
l’Ajuntament va dissenyar una 
programació festiva en la línia 
d’anys anteriors, amb un àmplia 
oferta d’activitats per a un públic 
divers, però totalment adaptada 
a les mesures vigents amb motiu 
del context epidemiològic. 
Enguany, per complir amb 
les distàncies de seguretat 
establertes, els espais de la 
Festa Major van estar delimitats, 
es va controlar l’aforament, s’hi 
havia de circular seguint l’itinerari 
marcat, calia adquirir l’entrada 
prèviament i es va fer assignació 
de butaques. 
Les entrades es van posar a 
la venda l’1 de setembre i, en 
poques hores, es van esgotar 
per a alguns actes. 
Donada la situació excepcional 
provocada per la pandèmia de 
la Covid-19, encara no es van 
poder fer alguns actes que són 
tradició a la nostra festa, com 
la Juguesca o L’Embarraca’t, 
però la resta d’activitats es van 
adaptar a la situació sanitària 
actual. L’organització de La 
Juguesca no es va veure 
amb cor de poder oferir el 
seu desplegament de proves, 
cercavila, etc. amb la normativa 
sanitària vigent i des de 
l’Ajuntament es va respectar la 
seva decisió i se’ls va encoratjar 
a recuperar la il·lusió, les ganes i 
l’empenta, i treballar per a què la 
festa major del proper any 2022 
la podem tornar a gaudir com 
sempre.
A les dificultats d’organitzar 
una Festa Major en pandèmia, 
s’hi van afegir les previsions 
meteorològiques, que van 
obligar a reubicar alguns actes.
Del 9 al 12 de setembre van tenir 
lloc els principals  actes festius, 
tot i que el cap de setmana 
anterior es van escalfar motors 
amb la XLI edició de les 24 Hores 

Internacionals de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes i, durant la setmana,  ja 
hi van haver algunes activitats, 
principalment organitzades per 
la Biblioteca.

GastroFest amb espectacles i 
música i Punt d’Informació de 
la Festa Major
L’espai de referència de la Festa 
Major va ser el GastroFest, situat 
al carrer del Torrent de Can 
Bosc, al costat de l’Ajuntament. 
En aquest espai es van poder 
degustar especialitats culinàries 
ofertes per les entitats i gaudir 
d’espectacles de petit format, 
des del dijous fins al diumenge, 
de les 20h a les 0.30h: concerts 
de la cantautora Eipriil i el grup 
de versions Harpo, l’espectacle 
“Humor para inadaptados” del 
còmic, actor i monologuista 
David Barragán i vermut musical 
de Festa Major amb els combos 
de l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes Shining Lies i Blues by 
Six (al migdia).  
Com a novetat, es va instal·lar 
un Punt d’informació a l’espai 
GastroFest, on es podien adquirir 
entrades de forma presencial, 
sempre i quan n’hi haguessin de 
disponibles. 

Concerts i espectacles
L’Institut Lliçà va ser un altre 
espai de referència on es 
van portar a terme concerts 
i espectacles de tarda i nit: 
concerts del grup de rap Los 
niños del balcón, la banda de 
versions Hotel Cochambre i el 
grup d’electropop Els amics de 
les Arts amb “Gira, el senyal 
que esperaves”. També estava 
previst fer-hi el joc inspirat en els 
concursos de televisió dels anys 
90 Loco Bongo, però la previsió 
de pluges va obligar a traslladar-
lo a la pista coberta del Pavelló 

d’Esports. L’institut també 
va ser la seu de l’espectacle 
piromusical “Gaman”, que va 
cloure la Festa Major i amb el 
qual es va homenatjar tota la 
ciutadania que amb estoïcisme 
ha sabut treure el millor de 
cadascú en aquests moments 
difícils que ens ha tocat viure; 
Gaman en japonès vol dir 
perseverança. 

Sopar de les Àvies
La previsió de pluges també va 
obligar a traslladar el muntatge 
de la plaça de Catalunya a la pista 
polivalent del Pavelló d’esports, 
que es va vestir de gala, la nit del 
dijous 9 de setembre, per acollir 
el Sopar de les Àvies, en la seva 
34a edició, que va aplegar 400 
persones.
En el seu discurs, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va tenir paraules 
de record per a les àvies cuineres 
i excuineres d’aquest acte 
emblemàtic de la Festa Major 
que ja no són entre nosaltres. 
I va donar les gràcies a totes 
les àvies cuineres participants 
per aquesta manera que tenen 
d’expressar l’amor que senten 
vers els altres a través de la 
cuina amb àpats de la tradició 
culinària catalana. 
L’acte va comptar amb un 
convidat d’excepció, el 
compositor, pianista, cantant 
i productor Manu Guix, que 
també va oferir l’espectacle 
final, on va tocar el piano i va 
cantar diferents temes musicals 
a petició del públic. 

Homenatge a la Vellesa
La Festa d’Homenatge a la 
Vellesa, en la seva 44a edició, 
es va celebrar el dissabte 11 
de setembre. Després de la 
missa de les 12h a l’Església de 
Sant Julià, organitzada per la 
Parròquia i dedicada a la gent 
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Festa Major: “Ja ens feia falta!”
gran, 300 persones a partir de 74 
anys i empadronades al municipi 
es van aplegar en un dinar a 
la pista coberta del Pavelló 
d’Esports. L’Alcalde, en el seu 
discurs, va felicitar la gent gran 
per la conducta exemplar que 
han tingut durant la pandèmia, 
seguint les recomanacions 
de les autoritats competents. 
També els va encoratjar 
a reprendre les activitats 
ordinàries, amb respecte però 
sense por, adaptant-se a les 
mesures preventives de la nova 
normalitat. Finalment, els va 
donar les gràcies pels valors 
que transmeten d’esforç, justícia 
social i protecció de la família, a 
més de convivència i tolerància.

Activitats infantils i Fira 
d’Atraccions
La companyia deParranda 
va oferir l’espectacle “Taulell 
d’estiu”, un espectacle sobre 
la Festa Major amb pregó, 
havanera, cinema a la fresca, 
ball de jovent, espectacle 
familiar, concert de guitarres, 
tómbola... I, els Xiula van portar 
l’espectacle “Big Chicken”. A 
més, es va organitzar un circuit 
d’obstacles inflables, “Xtrem 
Race”, amb bany a la piscina 
municipal. 
Per altra banda, la Fira 
d’atraccions es va ubicar, com 
en anys anteriors, a l’esplanada 
de l’Institut Lliçà, però l’espai 
estava delimitat, només hi havia 
dos accessos i es controlava 
l’aforament. 

Diables
La Colla de Diables de la Vall 
del Tenes va organitzar un 
espectacle de pirotècnia i foc 
anomenat “La llegenda de la 
Bastarda” i la Colla de Diables 
de Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia 
La Sella, en la seva presentació, 
també va oferir un espectacle 
de pirotècnia i foc. 

Concert de Festa Major 
L’orquestra La Principal de la 
Bisbal va oferir un Concert i 
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tenia previst amenitzar el Ball de 
Festa Major, que no es va poder 
celebrar degut a les restriccions 
vigents.

Trobada Gegantera i Ball de 
Gitanes
La Colla de Gegants va 
organitzar “Una tarda gegant”, el 
dissabte 11 de setembre a l’era 
de la Biblioteca, on van explicar 
el conte dels gegants, van 
exposar totes les figures i van 
fer una ballada, que va acabar 
amb un berenar popular.  El 
diumenge van organitzar la 36a 
Trobada gegantera, juntament 
amb les colles convidades de 
Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 
de Vall, Montmeló i Balsareny, 
amb exposició i ballada de 
gegants. 
Per altra banda, el Ball de 
Gitanes va fer una actuació que 
va dedicar a Joan Cladellas, 
el Comandant, president de 
l’entitat durant molts anys, 
que ens va deixar recentment; 
l’actuació va comptar amb 
acompanyament musical de 
l’orquestra La Catxutxa.

Activitats juvenils
La Regidoria d’Infància i 
Joventut, juntament amb 
l’associació juvenil Tricric, va 
organitzar un joc de Festa Major 
semblant a un Room Scape, 

l’Enigma Street, on els i les 
participants es van convertir en 
detectius per uns dies i havien 
de seguir unes pistes i resoldre 
diferents proves i enigmes 
que hi havia per tot el poble 
amb l’objectiu de resoldre la 
desaparició fictícia d’una noia. 
El joc es realitzava per equips 
d’entre 2 i 6 persones (a partir de 
12 anys); l’equip que va resoldre 
el cas de forma més ràpida i 
eficient va ser l’equip guanyador 
de l’Enigma Street.  
Per altra banda, Tricric també 
va organitzar una jornada de 
jocs de rol en línia a través de la 
plataforma Discord. 

I, l’escola de ball TrackDance va 
oferir l’espectacle de ball “Urban 
Dance Show”. 

Podeu veure la galeria 
completa de fotos de 
la Festa Major al web 
municipal: 
llam.cat/galeriafm21
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Punt Lila i Programa 
de Prevenció de Drogues 
de la Vall del Tenes
Com en edicions anteriors, 
aquesta Festa Major, en el 
marc de les activitats noc-
turnes que es van realitzar 
els dies 9, 10 i 11 de setem-
bre, va comptar amb el Punt 
Lila, que es va ubicar al pati 
de l’Institut Lliçà. Es tracta 
d’un espai de seguretat per a 
la prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals 
i masclistes als espais lúdics 
de la Festa Major, així com 
d’assessorament i actuació 
en cas que se’n produïssin. 
Unes 250 persones es van 
acostar al Punt Lila buscant 
informació, per agafar polse-
res, ventalls i xapes amb mis-
satges de sensibilització, o 
per jugar a un trivial de temà-
tica Dona i LGTBI+ amb premi 
d’una motxilla per al guanya-
dor/a.
El Punt Lila va estar organitzat 
per les regidories d’Acció So-
cial, Igualtat, gènere i LGTBI i 
Infància i joventut, amb el su-
port de la Diputació i de l’nsti-
tut Català de la Dona.
L’Ajuntament segueix treba-
llant en la prevenció, sensibi-

lització, detecció i intervenció 
de les agressions sexistes a 
les festes del nostre municipi. 
Perquè “Només SÍ és un SÍ”. 
Juntament amb el Punt Lila 
es va instal·lar una persona 
de referència del Programa 
de Prevenció de Drogues 
(PPD) de la Vall del Tenes per 
oferir un espai segur, prevenir 
i conscienciar els i les més jo-
ves i a la comunitat en general 
sobre les conseqüències del 
consum de drogues.

L’Ajuntament va organitzar un 
acte de presentació de la Fes-
ta Major, que va tenir lloc el 
passat 3 de setembre, al mig-
dia, a la Biblioteca Ca l’Olive-
res. 
L’acte va comptar amb l’assis-
tència de representants de les 
entitats locals i de les empre-
ses patrocinadores. 
El regidor de Cultura, Albert 
Iglesias, va explicar la progra-
mació de la Festa Major d’en-
guany i el format dels actes 
tenint en compte la crisi sani-
tària  i les mesures restrictives 
vigents. 
També es va fer la presentació 
de la imatge de la Festa Major 
2021, una imatge molt colorida 
sota el lema “Ja ens feia falta!”, 

a càrrec del dissenyador. 
Iglesias també va parlar 
del cost de la Festa Major: 
182.000€, dels quals 100.000€ 
són del pressupost de la regi-

doria de Cultura de l’Ajunta-
ment,  50.000€ del patrocini 
de les empreses i els 32.000€ 
restants de la venda de tiquets, 
gots i canons d’explotació de 
la fira d’atraccions.
Tant el regidor de Cultura com 
l’Alcalde, Ignasi Simón, van 
donar les gràcies a les entitats 
locals per la seva participació 
en la programació d’actes i a 
les empreses patrocinadores 
per la seva col·laboració eco-
nòmica, als quals es va repar-
tir un obsequi d’agraïment. 
L’acte també va comptar amb 
l’assistència d’altres regidors 
de l’Ajuntament.  

notíciesde l’Ajuntament

Presentació de la Festa Major
L’Ajuntament va presentar la programació i la imatge de la Festa 
Major 2021 davant d’entitats i patrocinadors.  



16 - 

Manifest
La Diada Nacional és mo-
ment de reflexió, d’afirmació 
de pertinença i també de 
mirada al passat, al present 
i al futur.
Un any més, Lliçà d’Amunt 
celebra la Diada Nacional 
de Catalunya i es produeix, 
encara,  en un context sani-
tari excepcional a Catalunya 
i arreu. La societat catala-
na té un deure de gratitud 
amb les persones que han 
sostingut, sostenen i sostin-
dran encara l’atenció sani-
tària, les cures i els treballs 
essencials.

En aquesta celebració rei-
vindiquem junts les nostres 
llibertats, les nostres insti-
tucions, la nostra llengua, la 
nostra cultura i el nostre au-
togovern, que és tot allò que 
ens uneix com a catalans i 
catalanes per damunt de les 
lògiques diferències pròpi-
es d’una societat diversa i 
democràtica. Som un po-
ble i un país plural i hem de 
preservar aquesta pluralitat 
com un tresor, i defensar la 
cohesió i un sentit de per-
tinença unitari.

Cada 11 de setembre no 
commemorem una derrota 
sinó la capacitat de resili-
ència d’un poble, d’un país, 
davant les adversitats i els 
atacs per part d’aquells 
qui ens volen en silenci. 
Celebrem la perseverança 
i la tenacitat per sobre de 
l’opressió, de l’esperança 
per damunt de la por.

El municipalisme català 
sempre ha estat, està i es-
tarà compromès amb les 
llibertats de les nostres ve-
ïnes i veïns; som un baluard 
democràtic al servei de la 
gent. Som el primer esglaó 
del país, les parets mes-
tres d’una societat més lliu-
re, democràtica i moderna. 

Perquè justament el país no 
és sinó la suma de les diver-
sitats que ens fan ser poble, 
la conjunció plural i enriqui-
dora de persones, sensibi-
litats, visions compartides i 
horitzons d’esperança. 

Precisament aquesta és la 
definició de poble o ciutat, 
el conjunt d’homes i do-
nes lliures, que formen part 
d’una comunitat, que se’n 
senten i volen treballar pel 
progrés, la cohesió i la lli-
bertat de les persones que 
en formen part.

 Els pobles i ciutats hem tor-
nat a demostrar, en un con-
text d’extrema dificultat i ple 
d’adversitats, que ser al peu 
del canó és la nostra manera 
d’entendre el servei públic, 
que els regidors i regidores 
i alcaldes i alcaldesses són 
la columna vertebral d’un 
país que davant els reptes, 
dificultats i problemes s’es-
merça en esdevenir útils per 
a la ciutadania. Aquest és 
el camí que fa anys que el 
municipalisme emprèn i que 
estem fermament conven-
çuts en seguir fent.

La Diada Nacional també és 
moment d’alçar la veu i rei-
vindicar més i millors eines, 
recursos i autonomia pels 
nostres pobles i ciutats, 
perquè només així, des de 
la necessària i eficaç proxi-
mitat, podrem contribuir a 
l’horitzó de pau, de progrés 
social i econòmic, i de lliber-
tat que ens aplega a totes i 
a tots cada Diada Nacional.

Fem de la senyera el símbol 
de la unitat, fem del nostre 
himne un cant a la confian-
ça, i fem de la nostra Diada 
un gest inequívoc de com-
promís cívic i democràtic.
 
Visca Catalunya!

Celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya 
L’acte institucional, amb assistència limitada, va comptar amb la 
lectura del manifest, la hissada de la Senyera i l’ofrena floral. 

Aquest any, amb motiu del 
context de crisi sanitària que 
estem vivint, l’acte institucional 
de la Diada Nacional de 
Catalunya es va portar a terme 
amb alguns canvis per garantir 
la seguretat de tots i totes, però 
mantenint l’essència d’aquesta 
celebració. 
Enguany, l’assistència va estar  
limitada, per aquest motiu 
només hi podien assistir dues 
persones representants de 
cadascuna de les entitats que 
desitgessin participar. I, per 
controlar l’aforament, calia 
confirmar l’assistència.
L’acte va tenir lloc el dissabte 11 
de setembre, a les 11h, al Parc 
del Tenes, on es va habilitar un 
espai reservat per a totes les 
persones assistents, prèviament 
confirmades. Un cop finalitzat, 
es va poder visualitzar el vídeo 
de la celebració al canal de 
YouTube municipal.

La celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya va 
comptar, com cada any, amb la 
Lectura del Manifest, la Hissada 
de la Senyera i l’Ofrena floral 
dels grups polítics i entitats 
del municipi al monument del 
Tricentenari. 
L’acompanyament musical 
havia d’anar a càrrec de la Cobla 
La Principal de la Bisbal que, 

a les 12h al mateix Parc del 
Tenes, havia d’oferir una Ballada 
de sardanes. Per un tema aliè 
a l’Ajuntament, la cobla no va 
poder fer l’acompanyament 
musical de les 12h i Els Segadors 
i El Cant de la Senyera van haver 
de sonar amb música gravada, 
però la ballada de sardanes 
es va traslladar a les 17h a la 
mateixa ubicació.

Concurs d’Instagram #Lliçàdefesta
Un any més, l’Ajuntament va 
posar en marxa un concurs a 
Instagram amb motiu de la Festa 
Major. Del 7 al 12 de setembre, 
les persones que seguien el 
perfil de l’Ajuntament i que 
comentaven la publicació del 
concurs d’Instagram etiquetant 
amb qui gaudirien de la Festa 
Major, tenien la possibilitat de 
guanyar una capsa regal Fent 
País amb multitud de propostes 
de lleure (escapades, aventura, 

gastronomia etc.).
D’entre totes les persones que 
van deixar els seus comentaris, 
361, es va fer un sorteig, el 
dimecres 15 de setembre, i la 
persona guanyadora va ser @
duquekas.
L’Ajuntament agraeix la 
implicació de totes les 
persones participants, felicita 
especialment el guanyador del 
concurs i dona la benvinguda 
a totes les persones que han 

començat a seguir el perfil de 
l’Ajuntament a Instagram. 

notícies de l’Ajuntament
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L’equip Powered by JG - 
Motos Chesca guanya la XLI 
edició de les 24 Hores
Autoescola Granollers va ser el millor equip de la Vall del Tenes.

La XLI edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotor de la Vall del Te-
nes - Gran Premi Barnasfalt es 
va dur a terme els dies 3, 4 i 5 
de setembre en un nou empla-
çament situat a Can Montcau, 
en un nou circuit i amb totes 
les mesures per poder cele-
brar aquesta mítica carrera de 
manera segura malgrat la situ-
ació actual.
Després de 24 hores i 591 vol-
tes l’equip Powered by J6 Mo-
tos Chesca va aconseguir la 
victòria amb els pilots catalans 
Oriol Mena, que ha participat 
diverses vegades en el Dakar, 
Albert Arjonilla, Francesc Ma-
taró i Adrià Sánchez. El segon 
i tercer equips clasificats, RRB 
Racing i l’equip francès MMR 
Parts, van acabar amb les ma-
teixes voltes (587) i van lluitar 
fins al final per a la segona po-
sició del podi.
L’equip Autoscola Granollers, 
dirigit per Dani Catalán (Gra-
nollers) i pels pilots de la Man-
comunitat de la Vall del Tenes 

Albert Martí, Albert Batlles 
(Santa Eulàlia de Ronçana), 
Xavi Martínez (Bigues i Riells) i 
Nicolás Garcia (Lliçà d’Amunt), 
va proclamar-se campió a la 
categoria de la Vall del Tenes 
amb 572 voltes. Team la Vinya 
va quedar en segona posició 
de la categoria Vall del Tenes 
(556 voltes) i, en tercer lloc, 
l’equip Concos competició 
(459 voltes).
L’equip MMR PARTS integrat 
per pilots francesos va ser  el 
primer de la categoria inter-
nacional. A la categoria mixta 
va guanyar l’equip ZUMZUM 
integrat per Laia Manté, refe-
rent en el món del motor feme-
ní. Els primers classificats de 
Master40 van ser l’equip Zona 
Motor Ametlla Parc. I, dels dos 
equips Sub20, el primer clas-
sificat va ser el GCR Autotaller9 
Team. En relació a les categori-
es més tècniques, l’equip GMS 
va ser el guanyador de Promo 
Cup 2 temps i Team Motorot-
toBCN del grup 2 categoria aire.
La gran novetat de la 41a edició 

de les 24 Hores Internacionals 
de Resistència en Ciclomo-
tor de la Vall del Tenes va ser 
la nova ubicació i, per tant, el 
nou circuit, de 1.450 metres de 
llargada (uns 300 metres més 
curt que l’anterior), amb un nou 
traçat, sense cap zona d’asfalt, 
que va permetre fer moltes més 
voltes que en edicions pas-
sades, però el circuit era més 
tècnic i dur, i va comportar més  
espectacle. 
Enguany, hi van participar un to-
tal de 36 equips. Una molt bona 
participació, després d’un any 
sense poder celebrar la cursa 
a causa de la situació pandè-
mica. Només 3 equips menys 
que l’any 2019, però la 5a edició 
amb més inscrits dels darrers 
anys. 
No es van registrar accidents 
d’importància i només tres 
equips van abandonar abans de 
finalitzar les 24 hores.
Com cada any, la cursa va anar 
acompanyada d’activitats para-
l·leles com la tradicional tirolina 
solidària i l’exhibició infantil.
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L’Ajuntament va treure una 
convocatòria de subvenci-
ons d’emergència, en règim 
de concurrència competitiva, 
per al teixit productiu de Lli-
çà d’Amunt afectat econòmi-
cament per la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 
En aquest sentit, l’Ajunta-
ment ha repartit un total de 
17.600 euros en ajuts per a 
autònoms i microempreses 
afectats econòmicament per 
la crisi sanitària de la Co-
vid19.
La convocatòria va rebre 36 
sol·licituds. D’aquestes  36 
sol·licituds, 35 complien amb 
els requisits, van aportar o 
esmenar la documentació re-
querida, i el càlcul econòmic 
era favorable. L’única sol·lici-
tud denegada va ser per in-
compliment dels requisits de 

les bases. 
En relació a l’àmbit de la res-
tauració, l’administració local 
també va aprovar la modifi-
cació de l’Ordenança regula-
dora de la taxa per parades, 
espectacles i atraccions situ-
ades en terrenys d’ús públics 
i indústries del carrer i ambu-
lants, mitjançant la incorpo-
ració d’una disposició tran-
sitòria en relació a la “tarifa 
13.- Llicència per l’ocupació 
de la via pública amb la ins-
tal·lació de taules, cadires, 
gènere propi del comerç, en 
l’àmbit de la restauració”, 
quedant suspesa pel període 
comprès entre l’1 de gener de 
2021 i el 31 de desembre de 
2021. L’import de la mitjana 
dels ingressos obtinguts per 
aquest motiu en els exercicis 
2017, 2018 i 2019 s’ha impu-

tat a la partida pressupostà-
ria de l’Oficina Covid (Cost 
3.000€).
Per altra banda, el cost deri-
vat de la necessitat de vigi-
lància i control d’accés i afo-
rament del mercat municipal, 
a través de la contractació 
d’una empresa de seguretat, 
s’ha imputat a la partida pres-
supostària de l’Oficina Covid 
(Cost:  11.434,50€), on també 
s’han imputat els ingressos 
no obtinguts de les parades 
de serveis no essencials que, 
durant un temps, no van po-
der vendre en el mercat (Cost: 
3.000€).

17.600€ d’ajuts al teixit productiu 
afectat econòmicament per la crisi 
sanitària de la Covid-19
La convocatòria de subvencions ha rebut 36 sol·licituds, de les 
quals 35 complien tots els requisits.

Contractació de 20 persones a través 
de Plans d’Ocupació
Netejadors/es, oficials/es de 1a i 2a pel canvi de lluminàries, 
operaris/es de gestió de residus i operaris/es de brigada 
d’obres. 

Més de 5 mil euros d’ajuts 
per a subministraments
18 famílies vulnerables a causa de la 
pandèmia han rebut ajuts per a deutes 
pendents del consum d’aigua i llum. 

L’Ajuntament ha assumit el 
deute pendent amb Sorea 
derivat del consum d’aigua 
d’11 famílies vulnerables a 
causa de la pandèmia. La 
regidoria d’Acció Social ha 
assumit la part que pertoca 
a usuaris/es habituals i s’ha 
aprofitat l’Ajut del Fons Sorea 
de 5.000€ anuals per a la res-
ta; i el que no s’ha cobert amb 
aquest fons, s’ha cobert amb 

la partida pressupostària de 
l’Oficina Covid (3.132,09€). De 
la mateixa manera, s’han des-
tinat 824,14€ per cobrir deu-
tes pendents dels subminis-
traments de llum de 7 famílies. 
L’Oficina Covid també ha as-
sumit una bonificació d’im-
postos a una persona afec-
tada per la crisi sanitària per 
valor de 835,19€ i la compra 
d’una rentadora per 329€.

L’Ajuntament ja ha destinat més de 430 mil euros 
per ajudar la població més afectada per la crisi 
econòmica derivada de la pandèmia

En el marc de l’Oficina Covid, 
l’Ajuntament ha contractat 20 
persones a través de Plans 
d’Ocupació:  
- 4 netejadors/es a jornada 
completa que van finalitzar 
el contracte el passat 30 de 

juny.
- 3 oficials/es de 1ª i 3 ofici-
als/es de 2ª per al projecte 
de canvi de lluminàries a Led, 
que tenien una contractació 
inicial de 6 mesos i s’ha pror-
rogat 6 mesos mes, fins a fe-

brer de l’any vinent.
- 3 operaris/es de gestió de 
residus, contractes laborals 
vigents de 6 mesos de dura-
da.
- 2 operaris/es de brigada 
obres, contractes laborals vi-

Increment de l’import de 
les targetes moneder
S’han augmentat 20€ per unitat familiar. 

A causa de la situació d’ur-
gència social causada per la 
crisi de la  Covid-19 i les afec-
tacions d’aquesta sobre el 
benestar i l’estabilitat econò-
mica de les famílies, la Junta 
de Govern Local va aprovar 
d’augmentar 20€ les quan-
titats de la targeta moneder 
per cobrir les necessitats bà-
siques d’alimentació i higiene 
de les unitats familiars d’1 a 
5 membres, i afegir 20€ més 
per cada membre addicio-
nal. També es va decidir que 
les famílies amb ajut aprovat 

d’alimentació i higiene podri-
an comprar mascaretes i  gel 
hidroalcohòlic amb la targeta 
moneder.
Des d’aquest acord fins 
aquest estiu, aquest fet ha 
suposat una despesa de 
6.780€ imputats a la partida 
pressupostària de l’Oficina 
Covid, a la qual s’afegirà la 
despesa des de l’estiu fins 
a finals d’any d’aquest con-
cepte. 
Actualment, hi ha 75 unitats 
familiars que reben aquest 
ajut de targetes moneder. 

gents de 6 mesos de durada.
- 4 netejadors/es a jornada 
completa i 1 a 20 hores la 
setmana a partir de setem-

bre.
El cost d’aquests contractes 
durant l’any 2021 serà d’uns 
340.000€.
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Enguany, PSC, ERC i En Comú Podem van arribar a un acord de pressupost amb la incorporació d’un 
Pla de reconstrucció social municipal de 300.000€ per ajudar la població més afectada per la crisi 
econòmica derivada de la pandèmia. El Pla inclou ajudes educatives, al comerç local, a habitatge i/o 
subministraments, dinamització econòmica, etc. També es va acordar de crear una Oficina Covid per 
centralitzar tots aquests ajuts i una taula de treball tècnic-política per fer-ne el seguiment. 

44 infants i joves en risc 
d’exclusió social, becats 
per als Casals d’estiu

La regidoria d’Acció social 
va convocar beques per als 
Casals d’estiu destinades 
a infants i joves en risc 
d’exclusió social. El període 
de sol·licitud d’aquestes 
beques era del 3 al 14 de 
maig. Un cop valorades les 52 
sol·licituds rebudes, segons 
els barems econòmics i 
socials establerts a les 
bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern Local  del 
passat 9 de juliol va aprovar 
atorgar un ajut per als Casals 
d’estiu a 44 infants i joves, 
la qual cosa suposa un total 
d’11.248,81€.
Aquestes beques també 

inclouen el menjador ofert 
dins dels Casals.
Aquest any, la convocatòria 
incorporava criteris 
relacionats amb la Covid-19, 
per això els diners atorgats 
s’han imputat a la partida 
pressupostària de l’Oficina 
Covid. 

56 infants i joves en risc 
d’exclusió social reben 
l’ajut extra carmanyola

La Junta de Govern Local 
del passat 16 de juliol va 
aprovar repartir un total 
de 7.025€ a 56 infants i 
joves en risc d’exclusió 
social, segons els barems 
econòmics i socials 
aprovats per la regidoria 
d’Acció social, en concepte 
d’ajuts econòmics o targeta 
moneder extra carmanyola 

per als mesos de juliol, 
agost i setembre, mesos 
d’estiu en què no hi ha 
menjador escolar.
Aquest any, la convocatòria 
incorporava criteris 
relacionats amb la Covid-19, 
per això els diners atorgats 
s’han imputat a la partida 
pressupostària de l’Oficina 
Covid. 

Les escoles reben material multimèdia 
per valor de més de 27 mil euros
L’Ajuntament els ha repartit 40 tauletes i els respectius cànons, 
48 chrombooks, les llicències i una maleta per carregar tauletes.

Després de consultar a les es-
coles i instituts les seves ne-
cessitats reals, els instituts van 
manifestar que no tenien cap 
necessitat d’aquest tipus ja 
que la Generalitat els havia fet 
una aportació extraordinària 
de material multimèdia. Per la 
seva banda, les escoles van fer 
la seva demanda i l’Ajuntament 
els ha repartit 40 tauletes i els 

respectius cànons, 48 chrom-
books, les llicències i una male-
ta per carregar tauletes, per un 
valor total de 27.405,74€.  
Sobre l’adquisició de punts 
MIFI per a famílies sense con-
nexió a Internet, actualment i 
fruit d’una inversió feta durant 
el confinament, l’Ajuntament 
disposa de 17 punts MIFI: 10 
distribuïts ja i 7 en reserva. I, en 

cas de necessitat, l’adquisició 
de més punts MIFI és molt àgil.
Sobre incentivar la realització 
d’una trobada per a la forma-
ció del professorat interessat 
en E-learning, després de fer la 
consulta amb el professorat, la 
resposta va ser que no tenien 
necessitat d’aquest tipus de 
formació, que ja els la oferien 
des d’altres vies.   

14 tones d’aliments per a “El Rebost 
Solidari”
L’Ajuntament i El Rebost Solidari van organitzar un recapte 
d’aliments propi, “Omplim El Rebost”.

L’Ajuntament, en col·labora-
ció amb l’associació  “El Re-
bost Solidari”, va organitzar 
un recapte d’aliments propi 
del nostre municipi, comple-
mentari i similar al Gran Re-
capte d’Aliments que el Banc 
d’Aliments porta a terme al 
novembre arreu de Catalu-
nya, amb l’objectiu d’omplir 
el Rebost Solidari de Lliçà 
d’Amunt. Aquesta iniciativa 
solidària, que es va anomenar 
“Omplim el Rebost”, va tenir 
lloc el divendres 7, dissabte 8 

i diumenge 9 de maig a dife-
rents establiments col·labora-
dors de Lliçà d’Amunt.
La solidaritat dels lliçanencs 
i lliçanenques durant la cam-
panya municipal “Omplim el 
Rebost” va aconseguir omplir 
el Rebost Solidari de més ali-
ments per a les famílies més 

vulnerables del poble: més de 
14 tones d’aliments. Els re-
sultats obtinguts en aquesta 
campanya de recollida d’ali-
ments municipal ha permès 
continuar donant un cop de 
mà a les famílies més vulne-
rables de Lliçà d’Amunt, que 
tenen dificultats per cobrir les 
seves necessitats bàsiques 
d’alimentació, i que la crisi de 
la Covid-19 ha fet augmentar 
considerablement.
El cost d’aquesta campanya 
va ser de 6.755,67€.

notíciesde l’Ajuntament

S’han repartit un total de 7.025€. 

Le beques han suposat una despesa de 
11.248,81€.
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llac.cat
Troba aquí 
el teu comerç local!

Vall del Tenes Agrària, un projecte de dinamització 
agrària de la Vall del Tenes
La Mancomunitat de la Vall del Tenes, a través del Servei 
d’Empresa i Ocupació, ha engegat el projecte Vall del Tenes 
Agrària, promogut pels quatre ajuntaments de la mancomunitat. 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
participa en el Pla de dinamització 
agrària de la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes, que busca 
impulsar el desenvolupament 
econòmic de la Vall del Tenes, 
especialment del sector agrari. 
Vall del Tenes Agrària és un 
projecte comunitari participatiu 
amb l’objectiu principal de fer 
més justa l’activitat econòmica 
agrària i ramadera a la Vall del 
Tenes, destacant el paper de la 
pagesia en la conservació d’un 
territori divers i fent accions de 
suport a les iniciatives agràries. 
 Es treballarà sobre tres eixos:
 Eix 1. L’eix comunicatiu del 
projecte. 
En aquest sentit, s’ha creat una 
base de dades d’explotacions 
agràries de la Vall del Tenes amb 
els productes que fan i amb 
els punts de venda d’aquests 
productes i s’ha creat el lloc  web 
www.valldeltenesagraria.cat, 
on hi ha tota aquesta informació. 
La web, que està pensada 
per divulgar les empreses 
productores, s’ha complementat 

amb xarxes socials pròpies per 
fer més difusió del projecte.
Aquest lloc web també inclou un 
apartat destinat a la producció 
ecològica. 
El passat mes de setembre es 
van  col·locar bales de palla amb 
una pancarta que anuncia el nou 
web als quatre municipis que 
integren la Mancomunitat: Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa 
Eulàlia de Ronçana i Bigues i 
Riells del Fai. 
Eix 2. L’eix de promoció del 
consum de productes locals 
de proximitat. Aquest 2021 es 
pretén:
- Realització activitats escolars 
d’educació rural
- Promoure els productors locals 
en els menjadors escolars de la 
Vall del Tenes
- Promoure les fires agrícoles 
existents
- Organitzar activitats de 
coneixença de la pagesia
- Assessorar i acompanyar 
en nous canals curts de 
comercialització
Eix 3. L’eix de suport tècnic a la 

pagesia. Aquest 2021 també es 
vol:
- Coordinar les accions per 
reduir els danys de fauna
- Acompanyament tècnic als 
projectes agraris
- Impulsar una estratègia 
territorial de silvopastura

Productors locals
Entre les explotacions agràries 
de la Vall del Tenes, n’hi ha de 
Lliçà d’Amunt:
- Can Joans: iogurts ecològics 
de vaca de diversos gustos. 
Venen directament des de casa. 
https://www.valldeltenesagraria.
cat/can-joans
- El Meu Hortet: Horta sense 
presticides ni adobs químics.
https://www. valldeltenesagraria.
cat/el-meu-hortet
- La Kosturica: Horta i fruita 
agroecològiques. Fan cistelles 
i venda directa des de Can 
Marquès. 
https://www.valldeltenesagraria.
cat/la-kosturica
- Can Canadell: Horta de 
temporada. Especialitat en 

calçots.
https://www.valldeltenesagraria.
cat/can-canadell
- Can Tarabal: Ramat que 
pastura la Vall del Tenes. Xai de 
qualitat.
https://www.valldeltenesagraria.
cat/can-tarabal
- Can Quimet Gall: Horta i ous 
ecològics. Fan venda directa, 
mercats i entrega a domicili.
https://www.valldeltenesagraria.
cat/can-quimet-gall
- El Crestall: Horta de temporada 
i llegums cruis i cuits. Entrega a 
domicili i botiga a Granollers.
https://www.valldeltenesagraria.
cat/el-crestall
- Can Canyelles: Xais i cabrits 

certificats ecològics. Venda 
directa i a botigues i restaurants. 
https://www.valldeltenesagraria.
cat/xais-i-cabrits-canyelles
- Can Mas Pascual: Granja 
bovina i aula rural per a visites 
escolars. 
https://www.valldeltenesagraria.
cat/can-mas-pascual

Producció ecològica
La producció ecològica a la Vall 
del Tenes creix. Verdura, fruita, 
fruits secs, ous, infusions, carn, 
iogurts...  Fa vint anys neixia 
la primera explotació agrària 
ecològica a la Vall del Tenes 
amb 4 o 5 hectàrees, avui dia, 
gairebé 200 hectàrees.
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Ignacio Serrat liderarà el pla 
d’expansió del grup Buddy
El grup de distribució d’alimen-
tació i altres articles per a ani-
mals de companyia Buddy ha 
nomenat com a nou director 
general Ignacio Serrat. Buddy 
ha establert el principal centre 
logístic a Lliçà d’Amunt.

Mango acaba la integració de 
la marca de talles grans Vio-
leta by Mango
La multinacional Mango, amb 
centre logístic a Lliçà d’Amunt, 
ha culminat la integració de la 
seva nova firma Violeta by Man-
go –amb talles de roba més 
grans– incloent-la en la seva 
col·lecció general de dona.

Mango preveu superar els 
guanys obtinguts el 2019
La companyia d’articles de 
moda Mango ha superat en 
un 21% les vendes obtingudes 
durant el primer trimestre res-
pecte a les que havia sumat el 
2019 a aquestes altures de l’any. 
Aquesta evolució de les vendes 
porta la companyia, amb seu 
logística a Lliçà d’Amunt, a revi-
sar a l’alça la projecció de resul-
tats i preveu superar els guanys 
que va obtenir el 2019, quan va 

tancar amb beneficis després 
d’alguns exercicis en pèrdues, 
que es van reproduir l’any pas-
sat a causa de la pandèmia.

Resol preveu recuperar les 
xifres de facturació prèvies 
a la pandèmia
El fabricant de mobiliari de 
disseny per a habitatge, ho-
tels i infraestructures Resol 
preveu recuperar aquest 2021 
els nivells de vendes previs a 
la pandèmia, amb uns 29,5 
milions d’euros, que suposa-
rien un creixement del 30% 
respecte a l’any anterior. L’em-
presa, que recentment ha 
traslladat a Lliçà d’Amunt les 
oficines de serveis que tenia a 
Granollers, treballa per fer un 
salt en la facturació i superar 
els 50 milions en un termini de 
cinc anys.

Mango continua el seu crei-
xement al món amb una boti-
ga a l’Uruguai
La cadena de moda Mango 
prossegueix l’expansió inter-
nacional i projecta obrir aquest 
novembre la primera botiga a 
l’Uruguai.
Societats constituïdes
- Distrilife, SL, dedicada al co-

merç al detall de mobles, 
aparells d’il·luminació i altres 
articles d’ús domèstic en es-
tabliments especialitzats, etc.
- Fruit Braut, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs i al detall de 
productes d’alimentació, frui-
tes i verdures.
- Teaming Labs, SL, dedica-
da a altra educació; agències 
de publicitat; serveis tècnics 
d’arquitectura; organitza-
ció de convencions i fires de 
mostres.
- Fórmula Ràpida Network, 
SL, dedicada a les activitats 
pròpies d’una agència de pu-
blicitat, relacions públiques 
i comunicació i compraven-
da de béns immobiliaris per 
compte propi.
- Tannhauser Games Studio, 
SL, dedicada a les activitats 
de les societats hòlding; ac-
tivitats de programació infor-
màtica; gestió i administració 
de la propietat immobiliària.

Defuncions 
- Antonio Sánchez Martínez, 
59 anys. 07-08
- Antonia Subires Aguilar, 90 
anys. 07-08
- Alberto Callizo Royo, 56 
anys. 18-08

Què ha dit la premsa? Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
J. Torras (Bigues): de l’1 al 7 d’octubre
P. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 8 al 14 d’octubre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 15 al 21 d’octubre
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 22 al 28 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 29 d’octubre al 4 de novembre

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del 
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia 
del nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la 
primera setmana del mes anterior a la publicació, a través 
del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, per 
fax (938 414 175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 
73 - 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria 
de Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de 
passar per l’Ajuntament a signar un full d’autorització per 
a la publicació d’imatges de menors.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Pagament del nou impost sobre 
emissions de CO2 dels vehicles
La consulta del padró definitiu 
de l’impost sobre les emissi-
ons de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica 
corresponent a l’exercici 2020 
es pot fer a la seu de l’Agència 
Tributària de Catalunya acce-
dint-hi amb l’idCAT Mòbil (o 
altres sistemes d’identificació 
digital) o amb NIF i matrícula. 
La mateixa pantalla de consul-
ta permet fer el pagament. 
A partir del mes d’octubre, 
quan el contribuent rebi la 
notificació amb la carta de 
pagament on consta la quota 
que ha de pagar, també podrà 

abonar l’import a través de di-
verses vies disponibles: la seu 
electrònica de l’ATC; totes les 
oficines i delegacions de l’ATC; 
el telèfon 012; el telèfon L’ATC 
us truca: 93 551 51 51; les en-
titats financeres col·laborado-
res, i les oficines de Correus.
L’impost sobre les emissions 
de CO2 dels vehicles de trac-
ció mecànica és un impost 
verd que la Generalitat de Ca-
talunya ha creat davant la si-
tuació d’emergència climàtica 
que viu el planeta, en línia amb 
les recomanacions de la Unió 
Europea. La recaptació es 

destinarà íntegrament al Fons 
climàtic i al Fons del patrimo-
ni natural amb l’objectiu d’in-
vertir en accions de millora de 
l’entorn i del transport públic, 
fomentar les energies renova-
bles i els vehicles nets, i impul-
sar la mobilitat sostenible, la 
gestió dels parcs naturals i la 
recerca.
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Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA

Dejamos atrás el mes de septiembre y seguimos, poco a poco, recuperando la normalidad. Las pasadas fiestas de Lliçà nos dejaron estampas de esa normalidad 

que queremos recuperar durante este nuevo curso. Como normalidad fue ver, en las 24 horas de la Vall del Tenes, izada la senyera catalana después de años 

de ver en su sitio una estelada presidiendo la prueba deportiva más importante que se realiza en nuestro pueblo. Nos congratulamos que, después de haberlo 

denunciado nuestro partido públicamente varias veces, los organizadores y el ayuntamiento hayan corregido esta situación.

La LLUM és un servei essencial, no és un luxe; encara que ho sembla veient les factures que paguem els consumidors. Avui 16-9-21 s’anuncia que el preu del 
MWh arribarà a 188 € un 268% més que el mateix dia de l’any passat.
Diuen que la culpa és, la forta revaloració del gas en els mercats i la pujada dels drets d’emissió de CO2.
El Govern Espanyol parla de la necessitat de canvis estructurals -sense concretar quins, ni quan- i encara que tard, ha proposat mesures com la rebaixa d’impostos 
i la retallada dels “beneficis extraordinaris” de les empreses energètiques. 
És hora d’abordar com més aviat la recuperació de les Hidràuliques, major ús de renovables, la generació descentralitzada i, de forma immediata la reforma dels 
preus elèctrics.
Veurem si les propostes realitzades arriben a tots els consumidors i especialment als milers de famílies vulnerables.
La pujada del preu de la llum ha indignat ciutadans, però també municipis. Alguns consistoris han començat a tirar endavant ordenances que limiten o graven 
l’activitat de les empreses elèctriques, que es beneficien d’aquestes pujades. Podríem seguir l’exemple?

Dejamos atrás Septiembre, donde -entre otras cosas- hemos tenido nuestra Fiesta Mayor. Una Fiesta Mayor en la que ha habido unos criterios en su organización, 
cuanto menos, difíciles de entender para muchas vecinas y vecinos. Otro de los motivos de crítica, por parte de nuestro grupo municipal, es la visión centralista 
de este equipo de gobierno. Ni una sola de las actividades de la Fiesta Mayor se ha realizado en nuestros barrios. Éste no es un hecho aislado; podríamos poner 
diferentes ejemplos donde se muestra esta visión centralista del Partido Socialista, como por ejemplo el Plan de Movilidad recientemente aprobado. Un plan, donde 
a pesar de que más del 80% de kilómetros de calles de nuestro municipio están en nuestros barrios, sólo se destina un 3% de las actuaciones en ellos.  Nosotras 
y nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando por un Lliçà más descentralizado, donde cada barrio y cada calle cuente con el mismo interés para el gobierno 
de nuestro municipio.
Señores y señoras del gobierno de la mayoría absoluta Socialista, ¡los barrios también existen!

Ja fa uns dies que va acabar la Festa Major i tal com pensàvem en el darrer Informa’t no ha tingut res a veure amb la Festa Major a que estàvem acostumats. Bé, 
per alguns sí que ho ha estat. S’han mantingut actes com El sopar de les Àvies i el dinar d’Homenatge a la Vellesa que, tot i que les persones que majoritàriament hi 
participen son de risc, per l’Ajuntament aquesta condició no ha estat rellevant . Sabíem que fer una Festa Major en la situació de pandèmia que ens trobem no era 
fàcil, però potser els canvis que han plantejat, com el canvi d’ubicació i mida de l’Espai Barraques per controlar l’aforament i s’ha constatat que no ha funcionat, de 
fet ha estat un desastre. Tampoc s’ha tingut en compte en cap moment el jovent d’aquest poble que s’ha acabat muntant la seva Festa Major alternativa, el que ha 
portat en alguns casos situacions de caos pels carrers de Lliçà. El grup d’ERC va decidir no assistir als actes oficials de la Festa Major per que no estàvem d’acord 
com l’Ajuntament l’havia plantejat i una vegada passada ens refermen encara més en la nostra decisió. Hem constatat que no ha estat la Festa Major per tothom si 
no per uns quants, aquells que l’equip de govern vol mantenir fidels.

El passat mes de setembre vam celebrar una atípica Festa Major de Lliçà d’Amunt, adaptada a les restriccions per la Covid-19, que han pogut gaudir tots els pú-
blics: els infants amb una dotzena d’activitats familiars; el jovent (malgrat les restriccions de la Generalitat) amb concerts, enigmes, jocs en línia, activitats esportives, 
etc; els adults amb activitats culturals i tradicionals, monòlegs, etc; i la gent gran amb el tradicional concert de festa major, l’homenatge a la vellesa, etc. Totes elles 
amb un èxit rotund de participació. Celebrem i agraïm l’actitud comprensiva de la ciutadania per adaptar-se a aquesta realitat canviant.
L’Equip de Govern socialista continua apostant per recuperar l’activitat al carrer i als equipaments municipals, amb respecte a la Covid-19 però sense por. D’aques-
ta manera, durant el mes d’octubre els Centres Cívics, Locals Socials, Espai Jove, Espai Obert i Biblioteca començaran la seva nova, diversa i àmplia programació 
d’activitats.
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Inscripció a la catequesi 
2021 

La Parròquia de Sant Julià de 
Lliçà d’Amunt ofereix, un curs 
més, la catequesi per a aquells 
infants que vulguin rebre la pri-
mera comunió, a partir del 3r 
curs de primària. És una oferta 
formativa en valors: humanitat, 
solidaritat, generositat, fe…  
Us animem a inscriure els vos-

tres fills. Els dies per a fer-ho 
als locals parroquials: dilluns 
de 19.30 a 20.30 hores, fins a 
l’11 d’octubre. Us hi esperem!
Per a més informació: parro-
quiesvalldeltenes@gmail.com 
o tel. 678782429.

Parròquia de Sant Julià

opinió Entitats i Bústia del lector
Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu 
electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari (c. d’Anselm 
Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió 
màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut 
de les opinions signades.

Síl·labes de vidre: Compàs de 
Renaixença

Ha sortit d’entre la nostra 
gent qui, projectant-se amb 
encert, va crear i proposar 
com a lema de l’Ateneu Cin-
gles de Bertí per la Tempo-
rada 2021-2022 el que figura 
com a títol d’aquesta breu 
comunicació. La il·lustració 
que la guarneix esperona la 
imaginació amb significats 
potents, substanciosos i 
adequats al que volem sigui 
ara el nostre ritme i direcció.
Seguidament, us fem un breu 
resum del les activitats i tro-
bades d’aquest, el nostre, 
inici de la temporada 2021-
2022:
- En Lluís Olivan va obrir, el 

dimarts 7 de setembre, el 
Club de Lectura de la Bi-
blioteca Ca l’Oliveras, amb 
Vladivostok, la seva darrera 
novel·la publicada per Peris-
copi i que ha estat la nostra 
lectura d’estiu.  
- El divendres 24 del mateix 
mes de setembre vàrem te-
nir l’Assembla General Anual 
Ordinària de la nostra Asso-
ciació Cultural i, tot seguit, la 
presentació de totes les acti-
vitats de l’Ateneu Cingles de 
Bertí per aquest curs. L’acte 
es va cloure amb Tenors, un 
espectacle que transformava 
el “bel canto” en una diverti-
da paròdia.
Pel mes d’octubre tenim pre-
vist dur a terme:
- 19/10/2021 Club de Lec-
tura: presentació de la nova 
temporada i tertúlia sobre La 
impaciència del cor de Stfan 
Zweig. Tot als locals de la Bi-
blioteca a les 18h.
- 13 i 26 /10/2021 Formació 
de lectors i Taller d’Es-
criptura en la Biblioteca de 
l’Ametlla del Vallès. Sessions 
obertes a tothom.
- 23 i 24 /10/2021 Ruta Lite-
rària a Olot
- 18/10/2021 Llegir teatre 
en la Biblioteca de Sta. Eu-
làlia de Ronçana a les 18h. 

En aquesta activitat prepara-
rem la nostra anada al Teatre 
Nacional de Catalunya per 
gaudir de la representació 
de l’obra intitulada Víctor C. 
(Víctor Català) la tarda del 5 
de novembre de 2021.
Podeu accedir a tots els de-
talls de la nostra programa-
ció consultant el nostre Web 
www.ateneucb.cat,  dema-
nant informació als coordi-
nadors locals de l’Ateneu 
Cingles de Bertí i recavant-la 
per correu email a l’adre-
ça ateneu.cinglesdeberti@
gmail.com.

Direu: flor d’un dia, engabiada 
per la faixa d’un test opressor. 
En sabem massa d’això!

Programació d’octubre de 
l’Ateneu l’Aliança 
Dissabte 2: 
- Matins tranquils: Taller de 
Meditació
- Escola de natura: Tarda i nit 
de ratpenats
Dissabte 9:
- Taller d’estiraments i cade-
nes musculars
Divendres 15:

- Xerrada: La fortuna de la vida
Diumenge 17:
- Activitat familiar: Clowntífics, 
la ciencia más payasa
Diumenge 31: 
Escola de natura: Caminada 
per observar plantes
Més informació: www.lalianca.
cat

Des d’aquestes modestes 
lletres, us voldríem traslladar 
a una decidida i compassada 
renaixença. Fem-nos cos-
tat estret prescindint de les 
nostres esquerdes i fiblades; 
comprometem-nos a pujar 
a les nostres teulades per 
oferir, cada dia, la flor que 
ompli de sentit el firmament. 

Llavors, fruitaran els amet-
llers i les oliveres, el camp 
serà un mar d’ones verdes 
o grogues, el bosc escalfarà 
els ulls de l’esperança i, fins i 
tot, les muntanyes, traient el 
nas en l’infinit, alçaran llurs 
cants al cel. 

Ateneu Cingles de Bertí

 VENTA DE 12 PISOS DE OBRA NUEVA EN LLIÇÀ D’AMUNT  
DE 1-2 y 3 HABITACIONES, BAJOS CON JARDINES DE MÁS DE 100m2
DUPLEX CON GRANDES TERRAZAS - PLAZAS DE APARCAMIENTO -

DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 
LLIÇÀ

Tel. 938 414 107
Mòb. 639 770 703

C/ ANSELM CLAVÉ 74 DAVANT DE L’AJUNTAMENT info@gestionsimmobiliaries.cat



Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

OCTUBRE

genda’t

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Presentació de la temporada 2021-22 i tertúlia del 
llibre La impaciència del cor de Stefan Sweig. A càr-
rec de Lola Tresserras.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Aforament limitat. 
Gratuït. 

TARDA DE HALLOWEEN
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
Posa’t una disfressa per a la Festa de Halloween del 
Galliner. Hi haurà pica-pica, jocs, música, concurs 
de disfresses i moltes sorpreses més!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït. 

Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de setembre. Inclou ac-
tivitats per a l’octubre, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària de la  
Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu seguir l’actualitat im-
mediata a través del web i les xarxes socials municipals.

19
Dimarts

AULA TECNOLÒGICA
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves 
tecnologies. Un professional a disposició de la 
població durant una hora per resoldre dubtes 
sobre el maquinari (ordinador, mòbil, tauleta…) 
o sobre el programari (programes o app’s). A 
càrrec de José Maqueda.
Inscripció prèvia a la biblioteca. Gratuït. 

Dilluns

25

TALLER DE MAQUILLATGE
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
S’aproxima Halloween i tenim ganes de veure’ns 
terrorífics! Al taller de maquillatge utilitzarem dife-
rents eines i tècniques per aconseguir-ho!
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

21
Dijous CONCURS DE CARBASSES

Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 20h
Ja tenim aquí el III Concurs de Carbasses del Ga-
lliner! Vine a crear la teva, potser serà la guanya-
dora! 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït. 

NIU DE PARAULES: “A-ANIMAL”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Guiats per la Gisela aprendrem els sons dels ani-
mals, cantarem alguna cançó on els protagonistes 
són ells i viatjarem amb els més petits pel món de 
les bèsties d’una manera sensorial. Colors, can-
çons, sons… ens ajudaran a conèixer i reconèixer 
els animals per aprendre a estimar-los i respec-
tar-los ja des de ben petits. Contes de creació, 
acompanyats de cançons i jocs de falda. A càrrec 
de Gisela Llimona. Adreçat a famílies amb infants 
fins als 3 anys.
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 d’oc-
tubre. Aforament limitat. Gratuït.

9
Dissabte

CONTES AL VOL: “CASTANYES I BOLETS, 
CARBASSES I BARRETS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Una sessió de contes? Una celebració? Qui 
sap... que a la tardor ni fred ni calor? que la 
tardor porta tristor? No pas a mi. A càrrec d’In-
grid Domingo. Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 3 anys.
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 d’octu-
bre. Aforament limitat. Gratuït. 

23
Dissabte

TARDES DE CINEMA
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 20h 
Terror. Vine a passar una bona estona amb la 
sessió de cinema del Galliner. Vosaltres trieu 
la pel·lícula i nosaltres posem les crispetes!. 
Inscripció prèvia trucant al 938607001 o en-
viant un WhatsApp al 673930937. Gratuït.

22
Divendres TALLER DE MANUALITATS: “FES-T’HO TU MA-

TEIX”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
“Banderola de tardor”. A càrrec de la Vicky de La 
Botiga. Cal portar una foto de 10x10 cm aprox. 
Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 d’oc-
tubre. Aforament limitat. Gratuït. 

13
Dimecres

29
Divendres

8
Divendres

PÍNDOLA TECNOLÒGICA: “COM OBTENIR EL 
CERTIFICAT DIGITAL I LA SEVA UTILITZACIÓ: 
IDCAT I IDCAT MÒBIL”
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 20h
Coneixerem com podem sol·licitar el certificat di-
gital IdCAT i la seva instal·lació. A càrrec de José 
Maqueda. 
Inscripció prèvia a la biblioteca. Aforament limitat. 
Gratuït.

18
Dilluns

TALLER CREATIU
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Farem un ninot articulat. Adreçat a infants a 
partir de 4 anys.
Inscripció prèvia a la biblioteca a partir de l’1 d’octu-
bre. Aforament limitat. Gratuït. 

26
Dimarts

EXPOSICIÓ: “LES EXPRESSIONS ARTÍSTI-
QUES DE L’AIGUA”
Primera planta de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
Horari: en horari de biblioteca
L’aigua és l’element essencial que utilitzen els 
tres artistes per dur a terme el treball de les 
seves obres i que fa de nexe entre obres rea-
litzades amb tècniques ben diferents.  Carles 
Florenza (ceramista), Felipe Garcia (aquare-
l·lista) i Xavier Roig (acrílic).
Inauguració de l’exposició el dissabte 2 d’oc-
tubre a les 12h a càrrec dels mateixos artistes. 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia.

1-30
De ... a ...


