
Pàg._5 Pàg._7 Pàg._11

Número 165

SETEMBRE 2022
Periodicitat mensual

Publicació gratuïta

sumari
Torna la Festa Major tradicional, 
amb l’Embarraca’t i La Juguesca

Nou programa a les escoles: “Anem a 
la piscina”

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.

Continuen disminuint les avaries a la 
xarxa d’aigua

inform    ’t

Pàg._3

Obertura del nou Institut escola 
a Palaudàries 



2 - 

Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 

Alcalde

Quan tots remem en un 
mateix sentit i posem tota 
la llenya al foc les probabi-
litats d’èxit són altíssimes.

Aquest juny passat la 
planta de la multinacional 
BOSCH ubicada a Lliçà 
d’Amunt va tancar portes 
per traslladar la seva pro-
ducció a Polònia. Portem 
més d’un any treballant 
colze a colze amb els re-
presentants sindicals, 
l’empresa, la Generalitat i 
nosaltres mateixos, l’Ajun-
tament, per trobar una sor-
tida laboral als treballadors 
i treballadores, i donar 
continuïtat a la nau amb 
una nova activitat produc-
tiva.

Podem dir i ens podem 
felicitar tots plegats del 
resultat de tots aquest me-

opinió
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sos de negociació, perquè 
l’empresa del sector ferro-
viari BARAT ALTE, de ca-
pital Francès i dedicada a 
la fabricació d’elements de 
trens, ha signat un acord 
amb BOSCH per que-
dar-se les instal·lacions de 
Lliçà d’Amunt i, a més, ha 
arribat a un acord vincu-
lant amb els sindicats per 
recol·locar com a mínim 
60 dels treballadors i les 
treballadores que fins ara 
treballaven per la multina-
cional alemanya.

L’aposta municipal ha estat 
pro activa des del primer 
dia com també va ser quan 
vàrem apostar per tirar en-
davant el polígon industrial 
de Can Montcau o  quan 
fa més de dos anys també 
ens vàrem implicar activa-
ment en trobar una sortida 
per l’empresa i els treballa-

dors i treballadores de la 
fàbrica “Industrias Figue-
ras Seating” quan va entrar 
en concurs de creditors, i 
després d’un temps d’esti-
ra i arronsa se la va quedar 
el grup empresarial Brand 
Corner, que inclou Caran-
dini, Industrias Figueras i 
Vilagrasa, entre altres.  

Hem demostrat capacitat 
de planificació, seriositat, 
implicació, capacitat i ini-
ciativa en tot el que envolta 
al món productiu del nos-
tre poble, des del sector 
primari fins al quart sector, 
perquè tenim molt clar que 
és font de riquesa, llocs de 
treball i desenvolupament.
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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.

L’obertura del nou Institut escola a Palaudàries, 
principal novetat del nou curs escolar 
Una altra novetat del curs escolar 2022-2023 és l’ampliació de l’oferta de Formació Professional. 

NOVETATS

El curs escolar 2022-2023 co-
mençarà aquest mes de setem-
bre, uns dies abans de l’habitual, 
amb algunes novetats a banda 
d’aquesta de la data d’inici. 

Institut-escola 

El projecte del centre escolar 
Miquel Martí i Pol com a institut 
escola, de 3 a 16 anys, ja és una 
realitat. La primera promoció de 
l’institut escola de Palaudàries 
començarà 1r d’ESO aquest se-
tembre.
L’ESO s’iniciarà en una planta 
en desús de l’edifici. Dels tres 
professors, els específics (músi-
ca i educació física) seran com-
partits amb Primària. D’aquesta 
manera, els nens i nenes conti-
nuen mantenint dos dels seus 
referents educatius i es crea un 
treball col·laboratiu entre l’edu-
cació primària i la secundària. 
Segons el regidor d’Educació, 
Fran Sánchez, la creació del 
projecte de l’institut escola res-
pon a l’objectiu de millorar la 
distribució de l’oferta educativa 
en el nostre poble. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment el Projec-
te bàsic d’ampliació d’una línia 
d’ESO de l’Escola Martí i Pol per 
acollir l’Institut Escola de Lliçà 
d’Amunt de dues línies d’infan-
til i primària i d’una línia d’ESO, 
que està en exposició pública 
fins al 15 de setembre. La su-
perfície de construcció de l’am-
pliació és d’uns 720m2 més uns 
64m2 de porxos.
  
Ampliació de l’oferta de cicles 

formatius

Com ja anunciàvem en el butlletí 
de maig, l’INS Lliçà ha ampliat 
l’oferta d’estudis de Formació 
Professional (FP) i incorpora el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
“Guia en Medi Natural i Temps 
de Lleure” i el Cicle Formatiu de 
Grau Superior “Administració 
de Sistemes Informàtics en Xar-
xa, perfil professional Ciberse-
guretat”. Dins de l’ensenyament 
post-obligatori, aquests dos 
nous cicles formatius s’afegiran 
al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
“Sistemes Microinformatics i 
Xarxes”, al Pograma de Forma-
ció i Inserció (PFI-PTT) “Auxiliar 
d’Hoteleria: Cuina i Serveis de 
Restauració” i a l’Itinerari For-
matiu Específic (IFE) “Auxiliar 
en Manteniment d’Instal·lacions 
Esportives”, que ja es duien a 
terme. Tota aquesta oferta edu-
cativa de FP es concentrarà a 
l’edifici de l’antiga escola Sant 
Baldiri. 

MATRICULACIÓ

Escoles

L’escola Miquel Martí i Pol, que 
aquest curs escolar 2022-2023 
s’estrena com a centre escolar 
3/16 i comença a acollir alumnes 
de 1r d’ESO, ha vist augmenta-
des les matrícules de Primària, 
cosa que ha portat a desdoblar 
alguns cursos. 
Moltes famílies, sobretot de la 
zona de Palaudàries, matricula-
ven els fills i filles a escoles d’al-
tres municipis, principalment de 
Palau Solità i Plegamans, per 
poder després passar a insti-

tuts d’aquells pobles, perquè 
l’INS Lliçà i l’INS Hipàtia d’Ale-
xandria els quedaven molt lluny. 
Ara, amb l’inici del projecte 3/16 
a Miquel Martí i Pol, s’ha incre-
mentat la matrícula en cursos 
que no són habituals (matrícula 
viva); el fet de tenir l’institut més 
a prop ha fet recuperar aquesta 
fuga de nens i nenes.
Davant de l’increment del nom-
bre de matriculacions d’alguns 
cursos, l’Ajuntament va dema-
nar al Departament d’Educació 
de la Generalitat el desdobla-
ment de línies en alguns cursos, 
entre els quals P3 i 1r d’ESO.
Aquest nou curs escolar, un 
72,16% dels nens i nenes cen-
sats a Lliçà d’Amunt nascuts 
entre els anys 2011 i 2019, un 
total de 977 alumnes, estaran 
escolaritzats a les tres escoles 
de Primària del nostre municipi: 
Els Picots, Miquel Martí i Pol, i 
Rosa Oriol i Anguera. 

Instituts

Ensenyament Secundari Obli-
gatori (ESO)

El centre escolar Miquel Martí 
i Pol s’estrenarà com a institut 
escola amb 25 alumnes a 1r 
d’ESO. Per això, aquest curs 
escolar 2022-2023 l’INS Hipà-
tia d’Alexandria només tindrà 
alumnat de 2n a 4t d’ESO i 
cada any anirà perdent un curs 
fins a unificar-se els quatre cur-
sos d’ESO a l’institut-escola. El 
projecte educatiu del nou insti-
tut escola serà el resultat de la 
suma dels dos centres. 
Aquest curs escolar 2022-2023, 
un total de 605 nois i noies, un 

75,16% dels censats, cursa-
rà l’ESO entre l’INS Lliçà, l’INS 
Hipàtia i l’Institut escola Miquel 
Martí i Pol. 

Batxillerat

L’INS Lliçà tindrà un total de 
172 alumnes cursant 1r i 2n de 
Batxillerat aquest curs escolar 
2022-2023, que representa un 
39,45% dels joves censats al 
municipi en aquestes edats. 

Formació Professional (FP)

L’INS Lliçà ha ampliat l’oferta 
d’estudis de Formació Professi-
onal (FP).
33 alumnes s’han matriculat 
al nou Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Guia en Medi Natural i 
Temps de Lleure i  28 alumnes 
ho han fet al nou Cicle Formatiu 
de Grau Superior d’Administra-
ció de Sistemes Informàtics en 
Xarxa, perfil professional Ciber-
seguretat. Per la seva banda, 
el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Sistemes Micro informatics i 
Xarxes tindrà 116 alumnes entre 
1r i 2n curs; el PFI-PTT d’Auxi-
liar d’Hoteleria comptarà amb 
15 alumnes; i l’IFE d’Auxiliar de 
Manteniment d’Instal·lacions 
Esportives acollirà un total de 26 
alumnes de 1r a 3r curs. 

Escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals 
Nova Espurna i Palaudàries es-
colaritzaran aquest curs 2022-
23 un 56,67% dels infants fins 
a 3 anys censats al municipi. 
Un total de 153 alumnes s’han 
matriculat entre les dues es-
coles bressol municipals Nova 
Espurna i Palaudàries per al 
proper curs escolar, que dividi-
ran l’alumnat en 12 grups: 2 de 
lactants, 5 d’1 a 2 anys i 5 de 2 
a 3 anys. 

Escola de Persones Adultes i 
Escola de Música de la Vall del 
Tenes

L’Escola de Persones Adultes de 
la Vall del Tenes ha comptat amb 
38 matrícules per aquest curs 
escolar 2022-2023. Per la seva 
banda, l’Escola de Música La 
Vall del Tenes ha comptat amb 
127 matrícules a Lliçà d’Amunt; 
en general,  entre tots els mu-
nicipis de la mancomunitat, les 
matrícules han crescut respec-
te al curs passat, cosa que la 
regidoria d’Educació atribueix a 
l’èxit del projecte mancomunat 
Crea que introdueix la pràctica 
dels instruments musicals dins 
l’escola amb l’alumnat de 1r a 4t 
de Primària.
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Nova edició del Programa d’Activitats 
Educatives per al curs escolar 2022-2023
La nova edició del Programa 
d’Activitats Educatives (PAE) 
per al curs 2022/2023 ja ha 
arribat als centres escolars 
del municipi, amb un ampli 
ventall d’activitats que ofe-
reixen diferents regidories 
de l’Ajuntament destinades a 
l’alumnat i al personal docent.
L’objectiu d’aquest programa 
és proporcionar una eina de 
suport que sigui interessant 
per a tothom i, per tant, any 
rere any, s’adapta a les ne-
cessitats del moment, canvi-
ant o oferint noves activitats.
Destaquem com a novetats 
d’enguany,  les activitats rela-
cionades amb la salut sexual 
per al jovent proposades per 
l’Àrea Bàsica de Salut i inclo-
ses en el programa d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproducti-

va (ASSIR), i una activitat pro-
posada pel Grup l’Abans per 
descobrir històries, persones, 
llocs i fets que formen part de 
les arrels del nostre poble, per 
aprendre a valorar i estimar la 
nostra història i l’entorn que 
ens envolta.
Però, tot i la diversitat de 
l’oferta, el fil conductor del 
PAE segueix sent el coneixe-
ment de l’entorn com a base 
del creixement personal i in-
tel·lectual de l’alumnat.
LAjuntament té la voluntat 
de generar un poble educa-
dor, en millora constant i amb 
capacitat per poder donar 
resposta a les inquietuds de 
tota la comunitat educacativa.
Podeu consultar el PAE 2002-
2023 al web municipal: llam.
cat/pae22

Lliçà d’Amunt s’adhereix a l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores
El Ple ordinari de 26 de maig 
va aprovar per unanimitat 
l’adhesió de Lliçà d’Amunt a 
l’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE), 
que es va fer efectiva el pas-
sat mes de juliol.
La regidoria d’Educació va 
impulsar aquesta adhesió 
dins del marc d’acció del Pla 
Local d’Educació, EDUC360, 
que té per objectiu millorar 
la situació i les oportunitats 
educatives que ofereix Lliçà 
d’Amunt des d’una visió inte-
gral de l’educació afavorint el 
treball en xarxa i transversal.
L’Associació Internacional de 
Ciutats Educadores (AICE) és 
una organització sense ànim 
de lucre integrada per go-
verns locals d’arreu del món 
compromesos amb l’educa-
ció com a eina de transfor-

mació social, que promou 
l’intercanvi d’idees, reflexi-
ons i bones pràctiques.
En aquest sentit, formar part 
de l’AICE  brinda l’oportuni-
tat de conèixer i compartir 
experiències amb moltes 
ciutats, culturalment i social-
ment diverses, amb l’objec-
tiu comú de treballar perquè 
l’educació esdevingui un eix 
transversal de totes les polí-
tiques locals.
Actualment, 483 ciutats, in-
cloent Lliçà d’Amunt, formen 

part de l’Associació, al web 
de la qual es pot consultar el 
llistat de membres associats, 
publicacions, recursos i més 
de 500 experiències educa-
dores desenvolupades per 
les diverses ciutats que en 
formen part: http://www.ed-
cities.org/ca.
L’AICE disposa d’una Carta 
que expressa el compromís 
de les ciutats que la subscri-
uen amb tots els valors i prin-
cipis que s’hi manifesten. La 
Carta es va revisar per últim 
cop l’any 2020 per adaptar 
els seus plantejaments als 
nous reptes i necessitats so-
cials. 

Comença el curs 2022-
2023 a l’Espai Creix de Can 
Godanya
A l’Espai Creix de Can Goda-
nya, adreçat a infants i adoles-
cents derivats d’agents soci-
als, es duen a terme diverses 
activitats durant el curs aca-
dèmic: suport i orientació edu-
cativa a l’alumnat, adquisició 
d’hàbits i activitats socioedu-
catives.
Actualment, l’equip d’atenció 
directa està format per la Lau-
ra i l’Ariadna, que treballen mà 
a mà amb les famílies, els in-
fants, els joves i altres serveis 
educatius i socials de l’entorn 
com les escoles, els instituts i 
Serveis Socials.  
Aquest servei, situat a Can 
Godanya, ofereix un lloc obert, 
estimulant per a l’aprenen-
tatge en el qual es reforcen 
les metodologies educatives i 
l’acompanyament individualit-
zat, adaptant-se a les neces-
sitats de tothom. 
L’Espai Creix ofereix els seus 
serveis de dilluns a dijous de 
16.30h a 19.30h (dilluns i dime-
cres per a Primària i dimarts i 
dijous per a Secundària). 
Contacte: 
C/ de la Fàbrica, s/n
llam.cangodanya@llicamunt.
cat
93 841 52 25 / 673 37 53 18

Reunió informativa i inici del 
curs: 

Reunió informativa:
Dilluns 5 de setembre
Grup de Primària: de 17 a 

18.30h
Grup de Secundària: de 18.30 
a 20h

Inici del curs:
Grup d’infants: Dimarts 13 de 
setembre
Grup de joves: Dilluns 12 de 
setembre

Instagram

A mitjan juliol, l’Espai Creix de 
Can Godanya va estrenar per-
fil a la xarxa social Instagram: 
@espaicreix.



setembre_ 2022_ 5

notícies de l’Ajuntament

Nou programa a les 
escoles: “Anem a la 
piscina”
Els beneficiaris d’aquest programa d’iniciació al medi aquàtic 
són els alumnes de P5 de les tres escoles del municipi.

Les regidories d’Educació i 
Esports inicien un nou pro-
grama, adreçat als alumnes 
d’infantil de les escoles del 
municipi: “Anem a la pisci-
na”.
Aquest programa, inclòs 
en el Pla Local Educatiu 
Educ360, té  l’objectiu d’ini-
ciar els infants en el  medi 
aquàtic.
“Anem a la piscina” co-
mençarà el primer trimestre 
d’aquest curs escolar 2022-
23 i es concretarà en una 
hora a la setmana de nata-
ció dins de l’horari lectiu per 
als alumnes de P5 de les 
tres escoles del poble.
La natació és un dels es-
ports més complets que 
existeixen on els infants po-
den millorar les capacitats 
físiques, adquirir experi-
ències motrius que no són 
possibles en el medi terres-
tre o no es poden fer amb la 
mateixa seguretat, desen-
volupar funcions intel·lec-
tuals i capacitats psicomo-
trius, tenir un millor domini 
pulmonar i també inculcar 

hàbits saludables i higiènics  
Però, és important introduir 
aquest esport en edats pe-
tites i progressivament, per 
ajudar a la seva familiaritza-
ció i a la pèrdua de la por.
El pressupost d’aquest pro-
jecte per tres mesos del 
curs escolar, de setembre a 
desembre, és de 13.470 eu-
ros, que inclou les tarifes de 
la piscina i del transport, ja 
que s’anirà a la piscina de 
Caldes de Montbui. 
L’Ajuntament assumirà una 
part del cost i l’altra part 
anirà a càrrec de les famí-

lies dels alumnes que realit-
zin l’activitat; s’ha establert 
un preu públic de 10€.  
Les escoles bressol muni-
cipals Nova Espurna i Pa-
laudàries també inclouen 
l’activitat de piscina en el 
seu projecte educatiu per 
als infants més grans, de 2 
a 3 anys. Aquesta activitat 
es realitza durant el tercer 
trimestre del curs escolar, 
un cop per setmana i en ho-
rari lectiu, al centre esportiu 
municipal Ègora Canove-
lles. El projecte té un cost 
de 1.717,09€. 

L’Ajuntament reparteix 
més de 13 mil euros 
entre 61 infants i joves en 
beques per participar als 
casals d’estiu municipals

Enguany, l’Ajuntament ha ator-
gat 61 ajuts per als Casals d’es-
tiu municipals, amb un cost to-
tal de 13.141,66 euros.
L’Ajuntament, a través de la re-
gidoria d’Acció Social, treballa 
per donar resposta a la neces-
sitat d’ajuts per accedir a les 
activitats d’estiu organitzades 
per les regidories de Joventut i 
Esports (Casals d’Estiu, Espor-
tiu i Jove).
Amb aquest objectiu, en els 

darrers anys, s’atenen i es valo-
ren les sol·licituds de les famí-
lies que necessiten aquest su-
port econòmic, s’assignen les 
places pels diversos casals mu-
nicipals i se n’assumeix el cost.

Més de 15 mil euros en beques de 
material i sortides escolars per a 122 
alumnes 
Un cop valorades les sol·li-
cituds de 184 alumnes amb 
els criteris econòmics i so-
cials establerts a les bases, 
l’Ajuntament ha concedit 
122 beques de material 
i sortides escolars per al 
proper curs escolar 2022-
23 per un import total de 

15.686,67€. S’han denegat 
62 beques per superar els 
ingressos econòmics o per 
manca de documentació; 
tot i això, s’ha fet el requeri-
ment per poder aportar do-
cumentació fins a 10 dies 
hàbils després de rebre la 
notificació. 

L’Ajuntament aposta per 
donar suport econòmic a 
les famílies per cobrir les 
despeses que es generen a 
l’inici del curs escolar, així 
com també aposta per la 
socialització de llibres, per 
tal que hi hagi menys des-
pesa de diners.

166 alumnes lliçanencs 
sol·liciten ajuts individuals 
de menjador escolar per al 
curs 2022/23
La Comissió de Govern del 
Consell Comarcal, celebrada el 
passat 3 d’agost, va aprovar els 
ajuts individuals de menjadors 
escolars per al curs 2022/23, 
per un import de 5.255.200,54€ 
euros.
En aquesta fase inicial de la con-
vocatòria s’han rebut un total de 
9.111 sol·licituds tramitades pels 
ajuntaments.
De les sol·licituds rebudes, s’han 
resolt favorablement 6.493, de 
les quals 6.024  tindran un ajut 
garantit del 70% i 469 del 100% 
del cost del servei de menjador 
i sempre tenint en compte el 
preu màxim de 6,54 € per dia, 
topall establert pel Departament 
d’Educació.
Han estat desestimades 1.713 
sol·licituds per no complir els 
requisits establerts a les bases, 
en la majoria dels casos per su-
perar el llindar de renda familiar 
anual màxim establert o el llindar 
de rendiments patrimonials. 
Resten pendents de resoldre 

905 sol·licituds, pendents d’es-
menar o de valorar per manca 
de dades.
A Lliçà d’Amunt hi ha hagut 156 
alumnes sol·licitants d’ajuts de 
menjador escolar per al curs es-
colar 2022-2023 (infantil, primà-
ria i secundària obligatòria), en-
tre els quals 8 alumnes refugiats 
ucraïnesos.
A l’e-tauler del Consell Comarcal 
s’ha publicat l’enllaç per consul-
tar les resolucions provisionals 
de les beques aprovades i dene-
gades perquè els infants puguin 
fer ús del menjador des del pri-
mer dia del curs: 
h t t p s : / / t a u l e r . s e u . c a t /
p a g D e t a l l . d o ? i d E d i c -
te = 8104190 0 04_15943& i -
dens=8104190004
En aquells casos que hagin que-
dat exclosos dels ajuts, es podrà 
interposar un recurs administra-
tiu a partir del dia següent a la 
publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barce-
lona (BOPB).
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(de)Mostra’t, un projecte d’inserció laboral per a 
l’alumnat de la formació professional 

El passat curs escolar 2021-
2022, l’Ajuntament i l’Institut 
Lliçà van portar a terme un 
projecte anomenat (de)Mos-
tra’t amb els alumnes del 
PFI-PTT d’Auxiliar de Cuina i 
Serveis de Restauració. 
Coincidint amb la celebració 
del fi de curs d’aquests estu-
dis, el passat 21 de juny a la 
tarda a l’antiga escola Sant 
Baldiri, es va fer la presenta-
ció del resultat d’aquest pro-
jecte. 
La formació d’Auxiliar de 
Cuina i Serveis de Restaura-
ció és un Pla de Transició al 
Treball, adreçat a joves d’en-
tre 16 a 21 anys que no han 
finalitzat l’ESO i aquests es-
tudis els capaciten per a dur 
a terme operacions bàsiques 
de preparació i conserva-
ció d’elaboracions culinàries 
senzilles, així com les opera-
cions de preparació i presen-
tació d’aliments i begudes en 
establiments de restauració, 
assistint en els processos de 
servei i atenció al client. 
Per la seva banda, (de)Mos-
tra’t és un projecte basat en 
l’Ocupa’t BCN, una iniciativa 
innovadora de co-creació 
i comunicació estratègica, 
que es va realitzar durant 
tres anys al Centre formatiu 
Sant Jordi PES Cruïlla, situat 
al barri Ciutat Meridiana de 
Barcelona, per part de l’as-
sociació ElParlante amb el 
suport de BCN Activa.  L’ob-

jectiu general d’aquest pro-
jecte és millorar l’ocupabilitat 
dels joves del PFI-PTT i afa-
vorir el seu accés al mercat 
laboral.
El projecte, a càrrec de la 
mateixa associació ElParlan-
te, va consistir en diferents 
sessions on l’alumnat va 
aprendre  eines vinculades 
a la intel·ligència emocio-
nal (comunicació assertiva, 
resolució de conflictes...) i 
eines comunicatives (identi-
tat, imatge, màrqueting rela-
cional...) per tal que puguin 
exposar millor les seves prò-
pies qualitats professionals 
davant els seus possibles 
ocupadors i/o clients. Com 
a part final d’aquest procés, 
l’alumnat va preparar unes 
peces audiovisuals indivi-
duals on es presenten i es 
promocionen, que es poden 
visualitzar a través de l’en-
llaç llam.cat/demostrat. Amb 
aquests vídeo-currículums, 
els empresaris del sector 
que cerquen personal po-
den veure les competències 
d’aquests joves i contac-
tar-hi.

Segons la regidoria de Pro-
moció econòmica, la idea 
és poder dur a terme aquest 
projecte també en els darrers 
cursos de la resta d’estudis 
de formació professional del 
municipi. 
Per altra banda, a més de la 
presentació del resultat del 
projecte (de)Mostrat’ i de les 
entrevistes ràpides, l’alumnat 
va mostrar els coneixements 
de restauració adquirits, cui-
nant i servint un berenar per 
a tots els assistents, entre 
els quals hi havia els seus 
familiars; representants de 
l’equip directiu de l’INS Lliçà, 
ja que aquests estudis estan 
vinculats a aquest institut; els  
formadors de l’associació El-
Parlante i del propi PFI-PTT; 
empresaris del sector; i re-
presentants del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
i de l’Ajuntament, encapça-
lats per l’Alcalde i regidors de 
l’equip de govern. L’Alcalde, 
Ignasi Simón, va lliurar un di-
ploma a tot l’alumnat del curs 
escolar 2021-22 del PFI-PTT 
d’Auxiliar de Cuina i Serveis 
de Restauració.

Aquest projecte s’ha estrenat amb l’alumnat del PFI-PTT d’Auxiliar de Cuina i Serveis de Restauració.
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Torna la Festa Major més tradicional
De l’1 a l’11 de setembre tornarem a gaudir de la Festa Major de la manera tradicional, recuperant l’espai festiu 
i gastronòmic de  l’Embarraca’t i les emblemàtiques proves de La Juguesca, i amb novetats destacades. 

La Festa Major 2022 dura-
rà 11 dies, serà la més llarga 
dels darrers anys, i, després 
de dos anys de restriccions 
a causa de la pandèmia de la 
Covid-19, recuperarà la forma 
tradicional. 
L’Ajuntament dedica aquesta 
Festa Major especialment als 
joves que, segons l’Alcalde, 
“han patit de forma conside-
rable les conseqüències de 
dos anys de pandèmia global 
i s’ho han guanyat de valent”.
El tret de sortida de la Fes-
ta Major serà el dijous 1 de 
setembre a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres amb el Toc d’ini-
ci, que inclourà el tradicional 
pregó, foodtruck street per 
sopar a la fresca i l’especta-
cle “Yo sobreviví a la EGB”. 
El cap de setmana 2, 3 i 4 
de setembre se celebrarà la 
42a edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resis-
tència en Ciclomotors de la 
Vall del Tenes, al nou circuit 
de Can Montcau, i es recu-
perarà l’espai festiu al voltant 
del circuit, amb activitats lú-
diques per a tota la família, 
fira de mostres, fira d’atrac-
cions, restauració i concerts 
(Funktònics, Mediterrània 
Band i DJ Luna). Aquest any, 
per  millorar la mobilitat, hi 
haurà servei de bus llança-
dora gratuït que enllaçarà el 
centre urbà amb el circuit per 
un itinerari alternatiu, amb 
una freqüència d’expedici-
ons contínua, i s’habilitaran 
diverses zones d’aparcament 
al centre urbà properes a les 
parades del bus llançadora. 
Una de les novetats desta-
cades d’aquesta Festa Major 
és la participació en les 50es 
Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya 
amb les actuacions de grups 
de folklore de Kènia i Bul-
gària, acompanyats de les 

colles de gitanes i gegants de 
Lliçà d’Amunt, el diumenge 4 
de setembre al Pavelló d’Es-
ports. Lliçà d’Amunt va parti-
cipar fa cinquanta anys en les 
primeres jornades. 
Una altra novetat destaca-
da és el Concert amb l’Or-
questra Simfònica “VOZES” 
programat pel diumenge 11 
de setembre a l’Embarraca’t. 
Es tracta d’un projecte musi-
co-social per a infants i ado-
lescents de Nou Barris, Sant 
Andreu i Besòs, dirigit pel ve-
neçolà Pablo González, que 
té per objectiu crear una or-
questra on tothom sigui igual 
independentment dels recur-
sos que tingui.
A banda d’aquestes novetats, 
la Festa Major comptarà amb 
els tradicionals Sopar de les 
Àvies, Festa d’Homenatge 
a la Vellesa, concert i ball 
de Festa Major, exposici-
ons (“Records de L’Altell” i 
“Postals”), ballada de sar-
danes, competicions i exhi-
bicions esportives (Triangu-
lar de Billar, Melé de Botxes, 
Patinatge Artístic), cercavila i  
ballada de gegants, corre-
foc i cercavila de bèsties de 
foc, correbars, l’acte ins-
titucional de la Diada, fira 
d’atraccions i espectacles 
infantils (contes i cançons de 
Xesco Boix, contes tradicio-
nals a través de la detectiva 
Klaus, “Karili, l’home roda”, 
tarda de jocs i un especta-
cle programat en el marc de 
la campanya de recollida se-
lectiva “Superacciona’t” que 
ens convidarà a reflexionar, 
en clau d’humor, sobre la 
necessitat de separar bé els 
residus). 
Les entitats tornaran a ser 
protagonistes de la Festa Ma-
jor, organitzant i col·laborant 
en diversos actes del progra-
ma festiu i gestionant l’oferta 

gastronòmica de l’Embar-
raca’t, que tornarà al Pinar 
de la Riera i estarà obert del 
dijous 8 al diumenge 11 de 
setembre. En aquest espai de 
referència de la Festa Major 
podreu venir a sopar, gaudir 
d’espectacles i escoltar mú-
sica. Les nits a l’Embarraca’t 
s’ompliran de bona música, 
amb propostes per als i les 
joves i d’altres per als no tan 
joves  (La Freak, Capinàs, 
P&P Sound Djs, Darkangels, 
Mojinos Escozíos, Seguridad 
Social, DJ Adrià Ortega i el 
Vaparir Tour).  
Si voleu escoltar les cançons 
dels grups musicals princi-
pals abans dels concerts per 
aprendre-les i gaudir dels 
directes al màxim, l’Ajunta-
ment ha creat una llista al nou 
compte d’Spotify de l’Ajun-
tament amb cançons dels 
grups de música de la Festa 
Major que tenen les seves 
músiques pujades a la plata-
forma: https://llam.cat/musi-
cafm22 
Tornarà La Juguesca amb 
més força que mai, amb nous 
reptes originals i divertits, i 
les clàssiques proves de la 
cercavila i l’estirada del trac-
tor, que posaran a prova les 
cinc colles participants du-
rant tota la Festa Major. 
I, per acomiadar la Festa 
Major, el diumenge 11 de se-
tembre, no us perdeu l’es-
pectacle pirotècnic o cas-
tell de focs que s’enlaira des 
del turó de Can Puig, que es 
podrà veure  de manera im-
millorable des de la plaça de 
Catalunya. 
Trobareu tots els actes de la 
Festa Major en el programa 
que s’adjunta amb aquest 
butlletí i al web municipal 
(llam.cat/festamajor), on tam-
bé hi ha el programa en línia, 
l’agenda d’actes, els horaris 

de TLA, consells de mobilitat, 
etc. 
Amb l’etiqueta #Lliçàdefesta 
podeu compartir a les xarxes 
socials els vostres moments  
gaudint de la Festa Major, se-
guir el dia a dia del programa 
festiu i estar al cas de la infor-

mació d’última hora.
Enguany, la Festa Major comp-
ta amb el patrocini de 16 em-
preses de Lliçà d’Amunt, a les 
quals l’Ajuntament agraeix el 
seu suport per fer possible, 
un any més, la celebració de 
la Festa Major.
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Bus nocturn, servei de taxi bus gratuït i 
abonament especial T-Festa
Per facilitar la mobilitat i fo-
mentar l’ús del transport pú-
blic durant la Festa Major, els 
horaris del bus urbà (TLA) 
s’ampliaran els dies 8, 9, 10 
i 11 de setembre. 
Les línies A3 (Centre-Can 
Xicota), A40 (Tricentena-
ri-Can Farell) i A21 (Cen-
tre-La Serra-Palaudàries) 
circularan des que acabi el 
servei diürn fins a les 6 de la 
matinada i la freqüència de 
pas serà d’una hora.
En el cas de la línia A21, es 
complementarà el bus noc-
turn amb el Servei Taxi Bus 
(STB) gratuït, que tindrà pa-
rada al barri de Can Salgot 
(Passeig Sant Valerià - Au-
siàs March) per apropar la 
Festa Major a les persones 
usuàries de Can Rovira Vell 
i Nou.
I, la novetat més important 
relacionada amb el transport 
és la creació de la T-Festa, 
un abonament especial per a 
joves, a un preu de 5€, amb 
viatges il·limitats, vàlid per 
als dies 8, 9, 10 i 11 de setem-
bre i per a les línies A3, A21 
i A40. Aquest abonament es 
pot adquirir i pagar en línia: 
www.sagales.com/sale.

Reducció temporal de 
tarifes del transport públic
En aplicació del Real Decreat 
Llei 11/2022 de 25 de juny del 
Govern de l’Estat, l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) ha 
acordat la reducció del preu 
dels principals títols de transport 
públic integrat, amb l’objectiu 
de fomentar l’ús del transport 
públic i ajudar en l’economia 
familiar davant l’elevat preu dels 
consums. Els nous preus s’apli-
caran en la compra de títols des 
del dia 1 de setembre i fins al 31 
de desembre de 2022.
Els abonaments gaudiran d’una 
reducció del 50% del seu preu 
(T-usual, T-jove, abonaments 
per a famílies monoparentals i 
nombroses i el títol per a perso-
nes en situacio d’atur), mentre 
que la T-casual tindrà un 30% 
de descompte.
La rebaixa de tarifes serà aplica-
da tant als títols magnètics com 
als títols amb tecnologia Tmobi-
litat.
Els títols integrats que no varien 
de preu són: T-familiar, T-grup i 
T-dia.
A més, els bitllets multiviatge de 

Rodalies passen a ser gratuïts. 
Per tal de fer possible la convi-
vència de dues tarifacions en 
un mateix exercici, s’ha acordat 
que tots els títols adquirits l’any 
2022 seran vàlids només fins al 
15 de gener de 2023, excepte la 
targeta T-16 i la targeta T-verda 
que tenen la seva pròpia cadu-
citat.
Els títols adquirits durant l’any 
2022 i sense començar a uti-
litzar (siguin adquirits amb tari-
fes de gener o de setembre de 
2022) es podran bescanviar per 
títols de la mateixa classe de 
l’any 2023 fins a la data del 31 
de març de 2023.

Títols propis

Els títols propis dels operadors, 
en el nostre cas Sagalés (S1-
S2-S3), mantenen els preus ac-
tuals.
Per altra banda, l’Ajuntament 
només té un títol propi bonifi-
cat, B10, a un preu de 3€, que 
ja queda per sota de l’aplicació 
dels descomptes aprovats.

Aparcament de vehicles durant la Festa 
Major
Per poder aparcar els vehicles 
durant la Festa Major, estaran 
disponibles els pàrquings del 
Pavelló d’Esports, de la Pis-
cina Municipal, del carrer de 
l’Aliança i de l’avinguda dels 
Països Catalans.
Els pàrquings del costat de 
l’Ajuntament i del costat de 
l’INS Lliçà no estaran dispo-
nibles, però s’ha habilitat una 
zona d’aparcament davant del 
Parc del Tenes amb capacitat 
per a 260 vehicles.
Entre tots aquests pàrquings, 
hi haurà 590 places d’apar- cament disponibles al centre urbà durant la Festa Major. 

Desplaçament provisional 
d’algunes parades de TLA 
amb motiu de la Festa 
Major
Amb motiu de la Festa Major, 
el carrer del Torrent de Can 
Bosc i l’esplanada de terra del 
costat de l’INS Lliçà romandran 
tancats. Per això, de l’1 fins al 
14 de setembre, hi haurà algu-
nes parades de TLA situades 
en aquests emplaçaments que 
canviaran d’ubicació. 
Les parades situades al carrer 
del Torrent de Can Bosc, al cos-
tat de l’Ajuntament, es despla-
çaran fins al carrer del Doctor 
Bonet, i les parades situades a 
l’esplanada del costat del  pa-
velló de l’INS Lliçà es desplaça-
ran fins al carrer de Pau Claris. 

Aquest darrer desplaçament 
afectarà els alumnes de l’INS 
Lliçà que aquest any comencen 
el curs un mica abans. 
La parada situada al carrer del 
Doctor Bonet davant de l’antic 
SEOVT quedarà anul·lada. 



setembre_ 2022_ 9

notícies de l’Ajuntament

42a edició de les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors
La XLII edició de les 24 Hores 
de Resistència en Ciclomotors 
de la Vall del Tenes tindrà lloc 
els dies 2, 3 i 4 de setembre al 
nou circuit de Can Montcau. La 
presentació d’aquesta edició de 
la cursa va tenir lloc el passat 19 
de juliol a l’Ateneu L’Aliança.
Francesc Padró, president del 
Grup 24 hores, organitzador de 
la cursa, va ser l’encarregat de 
presentar les novetats d’aques-
ta edició. En el seu discurs va 
fer referència a les dificultats 
organitzatives de la cursa del 
2021, que va estar marcada per 
la pandèmia i que s’estrenava, 
partint de zero, en una nova ubi-
cació. 
Enguany, el traçat del circuit, 
ubicat a sota del Polígon Indus-
trial de Can Montcau, serà el 
mateix que el de l’any passat, 
amb 3,5 km de llargària, però 
s’ha millorat la ubicació d’alguns 
espais, com el paddock (espai 
reservat per als equips compe-
tidors) que s’ha traslladat a una 
zona més àmplia i tranquil·la.
Amb la idea de potenciar aques-
ta cursa emblemàtica com a 
esdeveniment turístic de Lliçà 
d’Amunt, aquest any es recupe-
ra l’espai lúdic-festiu al voltant 
del circuit, que l’any passat no 
es va fer per la pandèmia, amb 
inflables i concerts: el divendres 
a les 22h actuarà Funktònics i 
el dissabte a les 00:30h ho farà 
Mediterrània Band i després 
DJ Luna. Com a novetat, s’hi 
afegeix una fira d’atraccions i 
una fira d’exposició del motor. 
L’espai també comptarà amb 
diversos punts de restauració, 
a més del de l’organització, amb 
l’objectiu de millorar l’oferta gas-
tronòmica.
Una altra de les novetats des-
tacades és la travessa Lliçà 
d’Amunt - París en 24 hores i 
en ciclomotor, com es va fer 
per primera vegada l’any 1981, 
amb la diferència que aquest 
cop serà amb un equip femení. 
L’Ajuntament va voler recuperar 
aquesta activitat l’any 2020, en 

substitució de la cursa anul·la-
da amb motiu de la pandèmia, 
però, finalment, les restriccions 
no ho van permetre.
Durant la presentació també es 
va fer pública, de manera ofi-
cial, la imatge de la 42a edició, 
que aquest any ha estat obra de 
Judit López Carrera, de 9 anys, 
alumna de l’Escola Les Llisses 
de Lliçà de Vall, que ha estat la 
guanyadora del Concurs de di-
buixos d’aquesta edició. La Ju-
dit és l’autora més jove que ha 
guanyat mai el concurs.
El regidor d’Esports, Fran Sánc-
hez, va posar en valor el que re-
presenten les 24 Hores, més en-
llà de l’esdeveniment esportiu: 
“Les 24 Hores han creat cultura 
a Lliçà d’Amunt, una cultura que 
no només dura el temps de la 
cursa, ja que els equips fa molt 
temps que es reuneixen per or-
ganitzar-se, per muntar la moto 
als tallers..., en definitiva, per 
socialitzar i fer amistat. Aques-

ta és l’altra part de la cursa que 
no es veu”. En el seu discurs, el 
regidor d’Esports també va par-
lar sobre la implicació de l’Ajun-
tament en la cursa i, en aquest 
sentit, va afirmar que estaven 
“contents de poder facilitar la 
creació de la cursa i col·labo-
rar en què cada cop sigui més 
gran i de millor qualitat i puguem 
gaudir d’un circuit cada any més 
professional.” Aquest any, va dir 
Sánchez, “ens hem proposat fer 
un salt qualitatiu important en la 
zona lúdica per complementar 
l’espectacle de la pròpia cursa 
amb d’altres activitats vincula-
des al món del motor.”
El Grup 24 hores ha renovat la 
seva web (www.24hores.cat), on 
podeu trobar tota la informació 
sobre l’esdeveniment. 
Com en anys anteriors, la cursa 
del 2022 es podrà seguir en di-
recte a través del canal de You-
tube del Grup 24 (24HoresVall-
delTenes).

Bus llançadora gratuït 
i zones d’aparcament 
durant les 24 Hores
Després de valorar l’experi-
ència de l’any passat, els or-
ganitzadors de les 24 Hores 
de Resistència en Ciclomo-
tors de la Vall del Tenes, el 
Grup 24 Hores, i l’Ajuntament 
han treballat per millorar la 
mobilitat, reforçant el trans-
port públic. En aquest sentit, 
s’habilitarà un servei de Bus 
llançadora gratuït, que ac-
cedirà des del centre urbà al 
circuit de Can Montcau i vi-
ceversa, per una itinerari al-
ternatiu i amb una freqüència 
d’expedicions contínua. 
Les parades del bus llança-
dora al centre urbà estaran 
situades al carrrer del Doc-
tor Bonet i a l’avinguda dels 
Països Catalans al costat del 
pàrquing de la Piscina muni-
cipal. En el polígon de Can 
Montcau, la parada del bus 
llançadora, que estarà se-
nyalitzada, serà al final del 
camí on hi haurà ubicat el 
paddock. 
Properes a les parades del 
bus llançadora del centre 
urbà hi haurà diverses zo-

nes d’aparcament de vehi-
cles: els pàrquings del Pave-
lló d’Esports, del costat de 
l’Ajuntament, del costat de 
l’INS Lliçà, de la Piscina Mu-
nicipal, del carrer de l’Aliança 
i de l’avinguda dels Països 
Catalans, a més d’una zona 
d’aparcament habilitada da-
vant del Parc del Tenes.
Entre tots aquests pàrquings, 
hi haurà 764 places d’apar-
cament disponibles al centre 
urbà durant les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors 
de la Vall del Tenes.  
També hi haurà pàrquings 
habilitats a prop del circuit, 
però es recomana accedir-hi 
a peu o utilitzar el bus llança-
dora, que pretén  evitar el col-
lapse del trànsit de la zona 
del polígon de Can Montcau 
on se celebra l’esdeveniment.
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Prevenció de violència de gènere i 
drogues durant la Festa Major

Tercer punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics al 
municipi
Ja està en funcionament el 
punt de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics ubicat al carrer 
del Torrent de Can Bosc, al 
costat de l’Ajuntament.
Amb aquest ja són tres els 
punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics al municipi:
- A l’aparcament del carrer de 
l’Aliança.
- Al xamfrà entre la carretera 
de Caldes de Montbui i el car-
rer de l’Estornell (La Cruïlla).
- Al número 5 del carrer del 
Torrent de Can Bosc (al costat 
de l’Ajuntament).
Les Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar la instal·la-
ció d’aquest punt de recàrrega 
del carrer Torrent de Can Bosc 
a l’empresa Estabanell y Pahi-
sa Mercator SL per l’import de 
12.664,00 €, IVA exclòs.
El nou punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics compta amb 
una plaça d’aparcament reser-
vada.
El primer punt de recàrrega es 

va instal·lar l’any 2017 i el se-
gon va entrar en funcionament 
a finals de 2021. Des de l’inici 
ha augmentat notablement el 
volum de càrregues al munici-
pi i s’espera que el tercer punt 
afavoreixi aquesta tendència.
L’Ajuntament aposta per fo-
mentar la compra de vehicles 
elèctrics i híbrids entre la ciu-
tadania. El vehicle elèctric 
contribueix a reduir el soroll i 
les emissions locals de NOx, 
PM10 i d’altres contaminants, 
millorant la qualitat de l’aire 
allà on circula el vehicle, amb 
els beneficis per a la salut que 
això comporta.
El servei és gratuït i el temps 
màxim de recàrrega és de 
dues hores.

Lliçà d’Amunt i de Vall, i Protecció Civil 
signen un conveni de col·laboració
L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ig-
nasi Simón, l’Alcaldessa de 
Lliçà de Vall, Marta Bertran, el 
president de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de 
Lliçà d’Amunt, Antoni Castellà, 
i el sotscap, Adrià Gispert, es 
van reunir, el passat 21 de juliol, 
per signar el conveni de col·la-
boració que regularà la presta-
ció del servei de Protecció Civil 
en el municipi veí.
En el document s’acorda que 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
podrà activar els serveis de 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
en situacions d’emergència di-
rectament a través de la Policia 
Local. En aquests casos no cal-
drà l’aprovació prèvia de l‘Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt i serà 
l’associació l’encarregada d’in-

formar a l’Alcalde. Així mateix, 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
prestarà el seus serveis preven-
tius en el terme municipal de 
Lliçà de Vall en una sèrie d’ac-
tivitats anuals con el Carnestol-
tes, la Festa Major i la Fira de 
Nadal, entre d’altres.
El conveni, que té una dura-
da de dos anys prorrogables, 
estipula que l’Ajuntament de 

Lliçà de Vall farà una aporta-
ció econòmica de 5.000 euros 
anuals a l’Associació de Volun-
taris de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt, en concepte de des-
peses derivades del seu funci-
onament.
Per tal de fer un seguiment dels 
serveis, s’estableix, com a mí-
nim, una reunió semestral entre 
els dos ajuntaments i l’associa-
ció de voluntaris.

Com en edicions anteriors, 
aquesta Festa Major també 
comptarà amb el Punt Lila, 
un espai de seguretat per a 
la prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals 
i masclistes, així com d’asses-
sorament i d’actuació en cas 
que se’n produïssin.
L’estand estarà situat a l’Em-
barraca’t els dies 8, 9 i 10 de 
setembre, de 22h a 05h. 
Juntament amb el Punt Lila 
s’instal·larà una persona de re-
ferència del Programa de Pre-
venció de Drogues (PPD) de 
la Vall del Tenes per oferir un 
espai segur, prevenir i consci-
enciar els i les més joves i a la 
comunitat en general sobre les 
conseqüències del consum de 

drogues; hi serà les nits del di-
jous i el divendres. 

El Punt Lila també a les 24 
Hores de Resistència en Ci-
clomotors

Com a novetat d’enguany, el 
Punt Lila també s’implemen-
tarà durant les nits de les 24 
Hores de Resistència en Ci-
clomotors de la Vall del Tenes, 
a la zona lúdica del circuit de 
Can Montcau; hi serà la nit del 
divendres 2 de setembre, de 
22h a 01h, i la nit del dissabte 
3 de setembre, de 23h a 05h.

El Punt Lila està coordinat pel 
Punt Dona de la Regidoria 
d’Igualtat, Génere i LGTB, amb 

el qual es pot contactar, fora 
de l’horari del Punt Lila, durant 
tot l’any, a través del Telèfon i 
WhatsApp 662 92 62 11. 

 
El diumenge 11 de setembre no hi haurà 
Mercat setmanal coincidint amb la Diada de 
Catalunya i la Festa Major.
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Continuen disminuint les 
avaries a la xarxa d’aigua
Les inversions anuals de millora de la xarxa d’aigua donen el seu 
fruit. 

El 2021 es van comptabilitzar 
156 avaries a la xarxa d’aigua, 
el mínim històric des que es van 
impulsar els plans d’inversió 
anual, i menys de la meitat de 
les que es van produir el 2015. 
S’evidencia així l’esforç de reno-
vació i millora de la xarxa d’ai-
gua que l’Ajuntament, titular de 
la mateixa, porta fent els darrers 
anys, tot i que encara queda 
feina per fer. A més, la intenció 
és que les actuacions a la xar-
xa d’aigua siguin sistemàtiques i 
sostingudes en el temps, ja que 
tota instal·lació es fa vella i sem-
pre hi ha alguna cosa a substi-
tuir perquè la seva vida útil ha 
acabat; el manteniment és clau. 
El Pla d’inversions en la xarxa 
d’aigua 2016-2020 ha suposat 
una inversió d’1.414.157,58€ en 
actuacions de millora. La inver-
sió prevista per al període 2021-
2022, encara executant-se, és 
de 415.341,51.
Un punt delicat és el carrer de 
Ramon Llull, al barri de Can 
Salgot, on aquest any ja s’han 
produït 7 avaries, que se sumen 
a les 3 de l’any passat, les 4 de 
l’anterior i les 8 de l’anterior. Les 
reiterades avaries en aquest 
carrer es deuen a l’envelliment 
de la canonada existent, un 
tub de fibrociment de diàmetre 
200 que ha arribat al final de la 
seva vida útil. Aquest setem-
bre, l’Ajuntament començarà a 
treballar en el projecte de reno-
vació d’aquesta canonada, una 
obra complicada i cara. Es pre-
veu substituir la canonada du-
rant el primer semestre de l’any 
que ve.
A més, l’Ajuntament ha sol·lici-
tat una subvenció de 500.000€ 
dels fons europeus NextGene-
ration que la Generalitat ha ha-
bilitat per la renovació de xarxes 
d’abastament d’aigua en baixa. 
La subvenció es destinaria a la 
renovació de la xarxa de Mas Bo 

/ Can Lledó.
El passat mes d’agost, es va 
substituir una vàlvula de sec-
torització i se’n va instal·lar una 
de nova a la cruïlla dels carrers 
Josep Llimona, Ramon Llull i 
Cargols, on s’havia repetit un 
trencament de canonada que 
va afectar tot Ca l’Estaper i la 
part baixa del carrer Ramon 
Llull, una gran afectació motiva-
da pel mal funcionament de la 
vàlvula, que no permetia secto-
ritzar adequadament l’afectació. 
Aquesta substitució/ampliació 
de vàlvules ja estava prevista 
dins el pla d’inversions anual, 
però es va avançar davant el risc 
de rèpliques de l’avaria al carrer 
de Ramon Llull. 

PLA D’INVERSIONS EN LA 
XARXA D’AIGUA 

Pla d’inversions 2016
La primera fase del Pla d’inver-
sions en la xarxa d’aigua, liderat 
per la regidoria de Companyies 
de serveis, va començar l’any 
2016.
La primera actuació d’aquesta 
primera fase va ser la connexió 
de la canonada que abasteix el 
Polígon industrial de Can Mont-
cau amb la canonada troncal 
del carrer d’Anselm Clavé que 
abasteix tot el nucli urbà. Tam-
bé es van posar vàlvules reduc-
tores als carrers d’Adrià Gual i 
de Josep Mª de Segarra, es va 
fer la sectorització del carrer de 
Francesc Macià i es va portar a 
terme la renovació integral del 
primer tram del carrer d’Estany 
de Banyoles.
En aquesta primera fase també 
es va dur a terme la renovació de 
les canonades d’aigua del carrer 
del Tenes i del carrer d’Anselm 
Clavé, entre el carrer del Tenes 
i la Costa de Can Puig, i l’estesa 
d’una nova canonada al carrer 
d’Anselm Clavé, també entre 

els carrers esmentats. Aquestes 
obres, d’una gran complexitat 
tècnica, van permetre separar 
les canonades d’abastament 
d’aigua de Can Xicota i del nu-
cli urbà, reduint així el número 
d’abonats afectats en cas d’ava-
ria. D’altra banda, la substitució 
de les canonades de fibroci-
ment existents per unes de fosa 
dúctil va reduir dràsticament les 
incidències i avaries en aquesta 
zona, que en els darrers temps 
havien estat nombroses. A més, 
el sector nord del nucli urbà es 
va poder abastir a una pressió 
inferior a l’actual, cosa que tam-
bé va reduir el número d’avaries.
Més actuacions d’aquesta pri-
mera fase van ser la restitució 
de la canonada ubicada a l’en-
creuament entre la carretera i el 
carrer de l’Aliança, una vella ca-
nonada que arrel d’una avaria es 
va tallar i es va deixar sense ser-
vei, i l’obra del carrer d’en Bosc.
El cost de les inversions del 
2016 va ascendir a 356.867,59€

Pla d’inversions 2017
La segona fase del Pla d’inver-
sions en la xarxa d’aigua es va 
iniciar l’any 2017 amb l’anul·la-
ció i l’enderroc del dipòsit ele-
vat del carrer de l’Avellaner, al 
barri de Can Rovira Nou. Dins 
de la mateixa actuació, es va 
realitzar una nova connexió dels 
subministraments de la part 
alta d’aquest carrer, millorant la 
pressió i el cabal de servei.
L’any 2017 també es van portar 
a terme les renovacions parcials 
de la xarxa en dos carrers dels 
barris de Can Rovira Vell i Ca 
l’Artigues, els carrers del Priorat 
i de l’Estany de Sant Maurici.
El cost de les inversions del 
2017 va ascendir a 305.470,42€.

Pla d’inversions 2018
L’any 2018 es va prioritzar la 
renovació de les canonades 

d’abastament dels barris de Can 
Xicota i de Palaudalba, les quals 
havien patit nombroses avaries 
en els darrers anys, que havien 
provocat molèsties importants 
als veïns.
En aquest sentit, es va dur a ter-
me la renovació de la canonada 
d’impulsió a Can Xicota, entre el 
carrer del Tenes i el riu Tenes i 
entre els carrers de Bosc de la 
Riera i de Pica d’Estats; la reno-
vació de la canonada d’impulsió 
a Palaudalba del carrer del Se-
gre, en dues fases; i la renovació 
de la canonada de distribució de 
l’avinguda dels Països Catalans, 
a ambdós cantons, entre els car-
rers del Tenes i de Castelló de la 
Plana.
El cost de les inversions del 2018 
va ascendir a 437.238,9€.

Pla d’inversions 2019-20
Dins d’aquesta darrera fase del 
Pla d’inversions de la xarxa d’ai-
gua es va fer la substitució de 
720 metres de canonada al car-
rer de l’Estany de Colomers i els 
seus voltants, a Can Rovira Vell, i 
es va dur a terme la renovació de 
la canonada del carrer d’Anselm 
Clavé, entre el carrer de Castelló 
de la Plana i el Camí del Cemen-
tiri.

El cost de les inversions 
en aquesta fase va ser de 
307.336,85€.

Pla d’inversions 2021

Les actuacions aprovades per 
aquest any, amb una inversió 
prevista de 198.753,92€, eren 
principalment la substitució de 
vàlvules trencades, l’elimina-
ció d’aforaments i la instal·lació 
de nous hidrants. Les feines es 
van fent a poc a poc, aprofitant 
oportunitats i sinergies, motiu 
pel qual no s’han acabat d’exe-
cutar i el cost encara no està 
tancat. 

Pla d’inversions 2022

Hi ha una inversió prevista de 
216.587,59€, que corresponen a 
la canonada del reg del Camp de 
Futbol i, sobretot, a la substitució 
de la canonada principal d’abas-
tament del poble que baixa pel 
camí de Can Malé. Aquesta re-
novació, juntament amb la del 
tram d’Anselm Clavé entre Costa 
de Can Puig i el carrer Major, es 
realitzarà en el marc de les obres 
de soterrament de serveis del 
Casc Antic, que han de comen-
çar a mitjans setembre. 

Contractació de persones 
migrades
De cara al darrer trimestre de 
l’any, la regidories de Promo-
ció Econòmica,  Acció Social 
i Recursos Humans estan tre-
ballant per portar a terme la 
contractació de tres persones 
a través del Programa Tre-
ball i Formació – Línia ACOL. 
Aquest programa està desti-
nat a les persones migrades 

en situació administrativa irre-
gular que complexin els requi-
sits per obtenir una autoritza-
ció de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals 
d’arrelament social i puguin 
subscriure un contracte de 
treball, contribuint d’aquesta 
manera a la seva inserció so-
ciolaboral. 
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Matrícula gratuïta al gimnàs del Pavelló 
d’Esports si es comença al setembre
Aprofita la promoció de matrí-
cula gratuïta si realitzes la ins-
cripció i comences a venir al 
gimnàs del Pavelló d’Esports 
durant el mes de setembre. 
Podràs gaudir de tot el ventall 
de classes dirigides que s’ofe-
reixen en diferents horaris, 
també pots optar per anar a la 
sala de fitness i fer un progra-
ma personalitzat, i accedir a 
la zona de relaxament a fer un 
bany de vapor.

Horaris
De dilluns a divendres de 8h a 
13h i de 15h a 22h

Activitats
- Classes dirigides: GAC, Cros-
sfit, Dance Fitness, Tonificació, 
Powertono, Pilates, Ioga, Cy-
cling...
- Sala de Fitness: programes 
personalitzats
- Zona de Relax: Bany de vapor 
(dilluns i dimecres per a dones; 
dimarts i dijous per a homes; 
divendres, mixta).

Preus
- Entrada puntual: 6€ 
- Abonament: 27€ de matrícula 
i 27€ de mensualitat
- Abonament per a majors de 
60 anys: 21€ de matrícula i 21€ 
de mensualitat.

Descomptes per a persones 
empadronades al municipi:
- Abonament per a majors de 
60 anys: 13,50€ de matrícula i 
13,50€ de mensualitat
- Membres d’una mateixa fa-
mília: 25% a la matrícula i a la 
mensualitat
- Membre família nombrosa 
o monoparental: 25% per un 
membre i 50% per a dos o més 
membres de la mateixa família, 
a la matrícula i a la mensualitat
- Aturats: 50% a la mensualitat.

Informació
Pavelló d’Esports; c/ Jaume I 
núm.30, de dilluns a divendres, 
de 9h a 12h i de 17h a 21h, tel. 
93 860 70 25, llam.esports@lli-
camunt.

Inscripcions
A través de l’oficina virtual de 
la regidoria d’Esports https://
llicamunt.miclubonline.net/, 
o bé descarregant l’aplicació 
“Mi Club Online”, disponible en 
Google play i App Store, i es-
canejant el codi QR. 

Piscina municipal

La piscina municipal romandrà 
oberta durant tota la Festa Major 
i fins al diumenge 11 de setem-
bre.
El diumenge 11 de setembre hi 
podreu accedir de forma gratu-

ïta fins a completar l’aforament. 
També hi haurà portes obertes el 
cap de setmana de les 24 Hores. 
La piscina funciona de dilluns a 
diumenge d’11 del matí a 8 del 
vespre. 

XXXIII Cursa popular de la 
Vall del Tenes
Després de l’aturada pandè-
mica, la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes ja ho té tot pre-
parat per a la XXXIII edició de 
la Cursa de la Vall del Tenes 
que se celebrarà, com cada 
any, el dia 11 de setembre.
Enguany, la cursa sortirà a 
les 9h de la plaça de Miquel 
Bosch de Bigues i Riells del 
Fai (Centre cívic) i acabarà 
al Camp de futbol de Lliçà 
d’Amunt. Es farà la major part 
del recorregut aprofitant el 
camí fluvial del riu Tenes que 
uneix tots els municipis de la 
Mancomunitat. Seran uns 10 

quilòmetres. El temps màxim 
per la realització de la cursa 
és d’1 hora.
La Cursa de la Vall del Tenes 
està oberta a totes les perso-
nes majors de 18 anys (com-
plerts).
Aquesta edició, les 200 ins-
cripcions es realitzaran úni-
cament on-line fins el diven-
dres anterior a les 22h: https://
x ipgroc.cat /ca /curses/ Te-
nes2022/10k/inscripcio/9-00
El preu continua sent popular, 
8€.
La inscripció inclou esmorzar, 
servei de dutxa i obsequi.

notícies de l’Ajuntament
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Millora i tancament perimetral 
del Patinòdrom
Es millorarà el paviment de l’equipament esportiu i se’n limitarà l’ús 
al club de patinatge. 

Aquest mes de setembre co-
mençaran les obres de millora 
del paviment del Patinòdrom, 
situat a la zona esportiva Tor-
rent Merdanç, a Ca l’Esteper. 
Les obres, que duraran dues 
setmanes, aniran a càrrec de 
l’empresa Pinturas y Aplicaci-
ones Hilario SL, als quals se’ls 
van adjudicar per un import 
de 30.309,048€ IVA inclòs.
El Patinòdrom es va construir 
fa 20 anys i, al principi, va ser 
molt utilitzat per l’entitat lo-
cal de patinatge de velocitat 
i, fins i tot, va acollir espor-
tistes d’alt nivell del CAR de 
Sant Cugat. Però, després 
d’aquesta època, aquesta 
instal·lació esportiva va esde-
venir un equipament més del 
barri amb un ús habitual per 
part dels ciutadans, però per 
a activitats no esportives, la 
qual cosa ha anat desgastant 
el paviment.
Darrerament, hi ha hagut una 
revifada de l’entitat local i s’ha 
vist la necessitat de fer repa-
racions al paviment del Pati-

nòdrom per tal d’adequar-lo a 
la pràctica esportiva de forma 
segura.
Aquesta millora permetrà en-
trenar amb condicions als pa-
tinadors i patinadores de l’en-
titat local  i que el Patinòdrom 
pugui ser seu de campionats 
estatals.
Per altra banda, amb l’objec-
tiu que el nou paviment duri 
el major temps possible, s’ha 
decidit limitar l’ús d’aquesta 
instal·lació esportiva al Club 
de Patinatge de Velocitat de 
Lliçà d’Amunt. Per això, per 

evitar l’accés lliure a l’equi-
pament, durant el passat 
mes d’agost, l’empresa Fer-
ros Tous SLU va dur a terme 
el tancament perimetral del 
Patinòdrom, per un import de 
12.493,70€ IVA inclòs.
De tota manera, amb la inten-
sió que aquesta actuació no 
representi una pèrdua d’equi-
paments esportius d’ús lliure, 
ja es va habilitar una pista po-
liesportiva al costat de l’ska-
te park de la zona esportiva 
Torrent Merdanç, dotant-la de 
porteries i cistelles.
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Medalla centenària per al lliçanenc Lluís 
Prims

Participa en les enquestes 
de valoració dels serveis 
municipals
La legislació vigent obliga els 
Ajuntaments a elaborar Car-
tes de serveis, un pas més 
enllà del Catàleg de serveis, 
el qual l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ja disposa. 
Les cartes de serveis són una 
eina de gestió, de millora con-
tínua i de rendició de comp-
tes.  Es tracta de documents 
públics a través dels quals les 
organitzacions comuniquen 
a les persones usuàries dels 
seus serveis els compromisos 
de qualitat que assumeixen en 
la seva prestació, així com els 
drets, deures i forma de par-
ticipació que tenen en relació 
amb aquests.
L’any 2021, amb la col·labora-
ció de la Diputació de Barce-
lona, l’Ajuntament va posar en 
marxa les Cartes de serveis i, 
actualment, estan aprovades 
les d’Atenció a la Ciutada-
nia, de les Escoles Bressol i 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres; 
podeu consultar-les al web 
municipal: https://www.llica-
munt.cat/serveis-i-tramits/
car tes-de-serveis-munici-

pals/
Aquest any s’elaboraran les 
Cartes de serveis de la Policia 
Local i de l’Oficina Municipal 
d’Informació a les Persones 
Consumidores, també amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.
Com  a pas previ a la redacció 
dels compromisos, cal un va-
loració de la ciutadania.
Per això, us proposem que 
participeu en l’enquesta de 
valoració dels serveis muni-
cipals de Policia Local i d’Ofi-
cina Municipal d’Informació a 
les Persones Consumidores 
(OMIC). Amb el resultat de les 
enquestes sabrem quins són 
els aspectes més rellevants 
del servei segons les persones 
usuàries i les farem partícips 
de la seva millora. Per partici-
par només cal entrar a l’enllaç 
de cada enquesta i respon-
dre-la en línia: https://www.lli-
camunt.cat/serveis-i-tramits/
car tes-de-serveis-munici-
pals/enquestes-de-valoracio/. 
Els formularis estaran actius 
fins el 30 de setembre.

L’Alcalde, Ignasi Simón, la re-
gidora de Gent Gran, Mariona 
Pedrerol, i la directora dels 
Serveis Territorials de Drets 
Socials van visitar, el passat 
21 de juliol, el lliçanenc Llu-
ís Prims, que el passat 16 de 
març va fer 100 anys. El mo-
tiu de la visita era  felicitar-lo i 
lliurar-li la medalla centenària 
“Cent Anys de Vida” que ator-
ga la Generalitat de Catalunya, 
acompanyada d’una carta de 
la Consellera de Drets Soci-
als, Violant Cervera. Per part 
de l’Ajuntament, se li ha va fer 

lliurament d’un ram de flors.
L’acte, que va tenir lloc al domi-
cili de l’homenatjat, va comp-
tar amb la presència dels seus 
familiars que van voler acom-
panyar-lo en aquest moment 
tan assenyalat i emotiu.
Lluís Prims Moncau va néi-
xer a Can Magrana, Lliçà 
d’Amunt. El Lluís formava part 
d’una típica família de pagès 
i als 13 anys va començar 
a treballar amb el seu pare, 
però ell somiava amb ser pi-
lot. Quan va descobrir que 
calia el batxillerat per ser pi-

lot va haver d’abandonar el 
seu somni, però a l’any 1940 
se li va presentar l’oportunitat 
de formar-se a una escola de 
vol sense motor a Barcelona 
i, finalment, l’any 1941 va vo-
lar per primer cop, un vol de 
60 metres d’alçada. A l’es-
cola també li van ensenyar a 

construir avions petis i, aquest 
aprenentatge, sumat a la seva 
afició per la construcció, el va 
portar a fer molts projectes 
dissenyats per ell mateix: avi-
ons, helicòpters, autogirs, ul-
tralleugers, zepelins… alguns 
d’ells es poden visitar actual-
ment al Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Terrassa.
Podeu consultar més detalls 

sobre l’interessant vida de 
Lluís Prims al volum I del llibre 
“Retalls, pinzellades de Lliçà 
d’Amunt” publicat l’any 2020.
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Connecta’t: Tallers 
d’alfabetització digital
Amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres oferirà dos tallers d’al-
fabetització digital sobre l’ús del 
mòbil i navegar per la xarxa, 
adreçats a persones de més de 
55 anys. 
El projecte d’Alfabetització di-
gital “CONNECTA’T”, pretén 
dotar les persones usuàries de 
la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de coneixements, habi-
litats i actituds en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i tràmits amb 
l’administració mitjançant tallers 
presencials. Els tallers han estat 
especialment dissenyats en un 
format pràctic i pensats perquè 
els seus participants adquireixin 
coneixements que els seran útils 
en el context actual.
Et demanen el certificat digital 
per a un tràmit i no saps com 
s’ha de fer? Has volgut fer una 
compra en línia i t’has quedat a 
mitges? Saps com demanar el 
bo social energètic? Des de les 
biblioteques públiques t’ajuden 
amb tallers i petites càpsules 

formatives que et proporciona-
ran les habilitats per fer aquests i 
altres tràmits en línia. 
Dimecres 28 de setembre de 
18 a 20h tindrà lloc el taller “Ini-
ciació en l’ús dels dispositius 
mòbils” 
Iniciació en l’ús dels dispositius 
mòbils i identificar-ne els con-
ceptes bàsics, així com explorar 
les seves principals funcionali-
tats, identificant les seves parts, 
i fer configuracions bàsiques 
atenent a criteris bàsics de se-
guretat. Cal portar un dispositiu 
mòbil propi, tauleta o mòbil.
I dimecres 26 d’octubre es realit-
zarà el taller “Comença a nave-
gar per la Xarxa!” 
Iniciar-se en la navegació per la 
xarxa coneixent els seus princi-
pis i eines bàsiques, així com els 
procediments per a poder cer-
car i trobar allò que necessitem, 
identificant els principis bàsics 
de fiabilitat, seguretat i privacitat.
Els dos tallers aniran a càrrec 
de la Fundació Pere Tarrés i cal 
inscriure’s prèviament a la bibli-
oteca.

Clubs de lectura

Cursos ACTIC de nivell mitjà i avançat a la Biblioteca

CLUB DE LECTURA PER A  
ADULTS

Dimecres 14 de setembre a 
les 18h tindrà lloc la primera 
trobada del club de lectura de 
la biblioteca amb la nova dina-
mitzadora Marina Martori.
“Presenta’m un llibre” és el 
títol de la primera trobada del 
club de lectura adreçat a adults 
i que inicia nova etapa de la mà 
de l’escriptora vallesana Mari-
na Martori. 
Amb “Presenta’m un llibre“,  
vine a presentar un llibre que 
t’hagi acompanyat, que hagis 
llegit fa temps o fa pocs dies, 
un llibre que t’hagi marcat, o 
simplement que sigui el teu 
preferit i vulguis explicar-ho. 
Les trobades del club es faran 
en dimecres de 18 a 19h, una 
vegada al mes, i es llegirà un 
mateix llibre que facilitarà la 
biblioteca a través del préstec 
interbibliotecari. A les troba-
des es compartirà la lectura i 
es gaudirà d’un petit berenar 
relacionat amb l’argument del 
llibre llegit. 
Per assistir-hi cal inscriure’s a 
la biblioteca a través del correu 
electrònic (b.llicam.co@diba.
cat), del whatsapp (674640013), 
o trucant al 938607116. 

CLUBS DE LECTURA PER A 
INFANTS I JOVES

La biblioteca Ca l’Oliveres vol 
engegar dos clubs de lectura a 
partir del setembre. Un adreçat 
a infants de 6 a 8 anys i un altre 

adreçat a joves a partir de 12 
anys.

CLUB DE LES DENTS DE 
LLEÓ
Aquest club de lectura està 
pensat per als primers lectors, 
infants de 6 a 8 anys, una eta-
pa on cada cop esdevenen 
lectors més autònoms.
S’ha escollit el nom “dents de 
lleó” per la seva relació amb la 
natura i el camp, i perquè tots 
hem bufat alguna vegada una 
dent de lleó tot pensant un de-
sig. Bufem la llavor de la lec-
tura amb la intenció que s’es-
campi i vagi creixent.
Cada mes els infants s’empor-
taran en préstec un llibre per 
llegir i compartir amb la famí-
lia. A les trobades posarem en 
comú allò que ens ha transmès 
cada lectura, reflexionarem i hi 
buscarem diversos relats de la 
mateixa història i històries rela-
cionades.
L’activitat es farà una vegada 
al mes, dimarts a les 17:30h, i 
anirà a càrrec de la Glòria de la 
biblioteca.  
L’activitat té com a objectius:
- Fomentar l’hàbit lector.
- Mostrar llibres de diferents ti-
pologies i donar-los a conèixer.
- Fer de la lectura una font de 
plaer.
- Compartir experiències i cre-
ar comunitat per tal de sen-
tir-se part del club de lectura.
El club serà un espai per gau-
dir de la lectura, així que re-
comanem que els infants que 
s’apuntin ho facin perquè en 

tenen ganes. Cal fer la inscrip-
ció a la biblioteca a través dels 
diferents canals (telèfon, cor-
reu o whatsapp).

CLUB DE LECTURA PER A 
JOVES A PATIR DE 12 ANYS
Si tens entre 12 i 16 anys i 
t’agrada llegir, apunta’t al club 
de lectura de la biblioteca! Es-
collirem un nom per al nostre 
club, compartirem lectures i 
crearem un espai propi a la bi-
blioteca. 

La Biblioteca Ca l’Oliveres és 
centre ACTIC, on es pot op-
tar a fer la prova d’ACTIC dels 
diferents nivells: bàsic, mitjà i 
avançat, i també organitza cur-
sos d’aproximació als contin-
guts d’ACTIC de nivell mitjà i de 
nivell avançat, amb una durada 
de 20 hores.

Propers cursos ACTIC:

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL MITJÀ
Dies: dilluns 19 i 26 setem-
bre, 3, 10, 17, 24 d’octubre, 7, 
14, 21 i 28 de novembre
Horari: de 18h a 20h

Preu: 10€ (5€ per a persones 
aturades i jovent, presentant la 
documentació corresponent)
Requisit: disposar d’uns conei-
xements bàsics d’informàtica

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL AVANÇAT

Dies: dimarts 20, 27 de se-
tembre, 4, 11, 18 i 25 d’octu-
bre, 8, 15, 22 i 29 de novem-
bre
Horari: de 18h a 20h
Preu: 10€ (5€ per a persones 
aturades i jovent, presentant la 
documentació corresponent)
Requisit: cal haver superat la 

prova de l’ACTIC nivell mitjà 

Les places són limitades i cal 
fer la inscripció a la biblioteca.
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Sortim a escena: “Nada es 
imposible Brodway Edition” 
d’El Mago Pop
No et perdis la darrera parada a Barcelona d’Antonio Díaz, abans 
de la seva gira internacional, amb l’espectacle que es podrà veure 
a Broadway. 

La propera sortida del cicle 
“Sortim a escena” ens porta-
rà, el divendres 21 d’octubre, 
a veure l’espectacle “Nada es 
imposible Broadway Edition” 
d’El Mago Pop, al Teatre Vic-
tòria de Barcelona. 
Antonio Díaz, El Mago Pop, 
fa la seva darrera parada a 
Barcelona abans de la gira 
internacional amb l’espec-
tacle que es podrà veure a 
Broadway. Viu l’adaptació 
Broadway Edition i desco-
breix il·lusions inèdites i jocs 
mai vistos que ja han deixat 
sense paraules a més de 2 
milions d’espectadors.
“Nada es imposible Broa-
dway Edition” és l’especta-
cle amb el qual El Mago Pop 
sempre ha somiat portar per 
tot el món. 
Si amb “La Gran Ilusión” es va 
convertir en l’il·lusionista més 
taquiller del món, amb “Nada 
es imposible” ha aconseguit 
ser l’artista espanyol que més 
entrades ha venut en els dar-
rers cinc anys. 
No et perdis aquest espec-
tacle de gran format compa-
rable amb els grans musicals 
de Broadway i els big shows 
de Las Vegas. 
La venda d’entrades tindrà 
lloc entre els dies 1 i 18 de 

setembre a través del web 
www.llicamunt.cat. Afora-
ment limitat.
El preu és de 65€ per perso-
na (inclou entrada a platea 

prefons i autocar d’anada i 
tornada).
Se sortirà a les 18h des de 
davant de l’Institut Lliçà (l’es-
pectacle comença a les 20 h).

Activitats del 12è 
aniversari de la biblioteca
Per celebrar el 12è aniversari de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres  i en el 
marc dels actes de la Festa Ma-
jor, la biblioteca portarà a terme 
dos espectacles infantils i un 
espectacle adreçat a adults.
El dilluns 5 de setembre a 
les 18h, amb el grup Vivim del 
Cuentu recordarem la figura del 
gran mestre de l’animació in-
fantil a Catalunya, Xesco Boix, 
a través dels seus contes i les 
seves cançons; l’espectacle 
infantil “Xesco Boix” està 
adreçat a infants a partir de 3 
anys. I dimarts 6 de setem-
bre, a la mateixa hora, des-
cobrirem el veritable secret de 
la Detectiva Klaus tot viatjant 
a través d’alguns dels contes 
més coneguts pels menuts de 
casa, amb Engruna Teatre; l’es-
pectacle infantil “El secret de 
la detectiva Klaus” està adre-
çat a infants a partir de 3 anys. 
I adreçat a adults, dimecres 
7 de setembre a les 20:30h, 
reviurem històries de pagès a 
través de les vivències infantils 
de les narradores Mon Mas i 
Noemí Caballer. No us perdeu 
aquest espectacle!; cal inscrip-
ció prèvia: “La persistència de 
les pedres”. “Hem crescut en 
un territori rural on el quotidià 
era surrealista. On les nostres 
àvies tallaven núvols amb ti-
sores, les puces ens tatuaven 
constel·lacions a les cames, on 
festa més grossa era la matan-
ça del porc. El temps ballava al 
ritme de les collites, els contes 
s’explicaven a taula i l’oralitat 
ens omplia la cullera i ens es-
calfava la panxa.”
Tots aquests actes tindran lloc 

a l’era de la biblioteca.
A més, per celebrar l’aniversari, 
se sortejaran dos lots de lli-
bres; si fas préstec entre el 5 
i el 30 de setembre entraràs en 
el sorteig. 
Recordem que fins al 10 de 
setembre (inclòs) l’horari de la 
biblioteca és de dilluns a diven-
dres de 15:30 a 20h, dimecres i 
divendres de 10 a 14h i dissab-
tes tancat.

notícies de l’Ajuntament
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L’Ajuntament i “Peluts 
Lliçà” signen un conveni de 
col·laboració
Col·laboraran en el control de les colònies de gats de carrer i en 
altres àmbits de la tinença d’animals de companyia.

Les administracions locals 
tenen l’obligació de recollir i 
controlar els animals abando-
nats dins del seu terme mu-
nicipal. Lliçà d’Amunt, per les 
seves característiques, té una 
nombrosa presència d’ani-
mals de companyia i de gats 
de carrer.
L’Associació Protectora 
d’Animals de Lliçà d’Amunt 
(Peluts Lliçà) centra la seva 
activitat en el control de gats 
de carrer i pot prestar suport 
a l’Ajuntament en aquest àm-
bit i, en general, en la tinença 
d’animals de companyia.
Per això, l’Ajuntament va sig-
nat un conveni amb Peluts Lli-
çà, el passat 15 de juliol, per 
dur a terme de manera no ex-
clusiva suport en el control de 
les colònies de gats de carrer 
i, si escau, en altres àmbits 
de la tinença d’animals de 
companyia, incrementant així 
la capacitat de l’administració 
local en aquest àmbit.
Mitjançant aquest conve-
ni, l’Ajuntament assumeix el 
compromís econòmic de sub-

vencionar l’activitat d’aquesta 
associació amb una quantitat 
de 1.500,00€ anuals. Per altra 
banda, es cedeix a aquesta 
entitat l’ús de l’equipament 
social municipal del barri de 
Can Costa perquè l’utilitzi 
per guardar materials i altres 
usos logístics propis de la 
seva activitat.
L’Associació Peluts fonamen-
talment donarà suport al con-
trol de les colònies de gats 
de carrer i, en cas d’interès 
mutu, podrà donar suport en 
altres àmbits de la tinença 
d’animals. També es compro-
met a justificar les despeses 
de l’associació, que han de 

ser com a mínim del mateix 
import que la subvenció, i a 
mantenir el local cedit.
L’ús de l’equipament social 
de Can Costa no serà exclu-
siu de Peluts Lliçà, ja que el 
local, destinat a espai per a 
entitats locals, pot ser com-
partit amb altres entitats i/o 
per l’Ajuntament si així ho 
considera necessari l’admi-
nistració local.

Recordatori d’horari 
d’equipaments municipals
Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC)
Fins el 12 de setembre, inclòs, 
amb cita prèvia:
De dilluns a divendres, de 8h a 
14h. Dilluns tarda tancat.

Serveis Socials Municipals
Fins el 12 de setembre, inclòs:
De dilluns a divendres de 8h a 
14h. Dilluns tarda tancat.

Biblioteca Ca l’Oliveres
Fins el 10 de setembre:

Tardes de dilluns a divendres, 
de 15.30h a 20h.
Matins de dimecres i diven-
dres, de 10h a 14h.
Dissabte tancat.
    
Espai Jove El Galliner
Fins a l’11 de setembre, inclòs, 
romandrà tancat per vacan-
ces.

CAP de Palaudàries
Fins al 2 de setembre, els di-
lluns i els dijous de 8h a 15h.
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Superacciona’t!: 
Separa 
correctament l’oli, 
la roba i les piles
Cada cop que separes aquests elements, la 
teva Superacció beneficia tothom. 

Sovint no som conscients de 
les conseqüències dels nos-
tres actes quotidians: 
- L’oli de cuina és un residu al-
tament contaminant per la na-
tura. Si es llença per l’aigüera, 
provoca problemes a les cano-
nades i a les plantes depura-
dores. 
- Sabies que la generació de 

residu tèxtil és cada cop més 
alta a causa del model actual 
de disseny i consum fast-fas-
hion? 
- Les piles contenen diferents 
metalls pesants i algunes 
substàncies tòxiques que són 
perilloses per a la salut i el 
medi ambient si no es gestio-
nen correctament. 

Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible
L’Ajuntament s’ha adherit a aquesta Setmana, que se celebrarà 
del 26 al 30 de setembre.

La campanya de sensibilització 
“Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible” se celebra a Euro-
pa del 26 al 30 de setembre de 
2022, per a conscienciar la so-
cietat de la necessitat d’imple-
mentar el nou model energètic 
basat en eficiència energètica, 
producció d’energia d’origen 
renovable i el paper clau de la 
ciutadania i les comunitats en 
aquest nou model.
En un context actual, el con-
sum, la producció i la gestió de 
l’energia han passat a ser temes 
clau no només per als països 
i els governs sinó també per a 
les empreses i les famílies. És 
més urgent i important que mai, 
poder tenir eines per a fer un 
canvi de relació amb l’energia, 
que ens permeti ser més soste-
nibles, més autosuficients i més 
inclusius i democràtics.
Per tots aquests motius les en-
titats organitzadores de la cam-
panya d’enguany, volen fer una 
crida a tots els estaments soci-
als a sumar-se a la transforma-
ció verda que ja s’està desen-
volupant de manera transversal 
a Catalunya.
Es proposen una sèrie d’activi-
tats i missatges que els Ajun-

taments, les escoles i altres 
entitats poden organitzar als 
seus municipis amb el suport 
de l’ICAEN, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tar-
ragona, la Diputació de Lleida i 
la Diputació de Barcelona per a 
informar, sensibilitzar i promou-
re actuacions com la rehabilita-
ció energètica dels edificis, la 
producció d’energia a partir de 
fonts renovables amb projectes 
d’autoconsum o de comunitats 
energètiques locals o la mobili-
tat sostenible eficient i elèctrica.
Els ajuntaments, les entitats, les 
empreses es poden adherir a la 
campanya organitzant l’acció 

de Portes Obertes, o  promo-
vent altres actuacions que aju-
din a apoderar a la ciutadania i 
també a les empreses, a què se 
sumin a aquesta transformació 
que ja està en marxa. 
D’aquesta manera, a Lliçà 
d’Amunt, el diumenge 2 d’oc-
tubre tindrà lloc un taller 
d’autoconsum per conèixer 
i experimentar amb l’energia 
solar fotovoltaica, de 10:30 a 
13:30h en el Mercat munici-
pal.
Per altra banda, l’Alcalde, Ig-
nasi Simón, va signar fa uns 
mesos el Pacte d’Alcaldies per 
l’Energia i el Clima, a partir del 

qual la Diputació redactarà a 
l’Ajuntament el Pla d’Acció Sos-
tenible pel Clima i l’Energia. I, 
aquest any, la mateixa Diputa-
ció ha atorgat a l’Ajuntament un 

recurs tècnic per a la redacció 
del projecte de xarxa de calor 
amb biomassa per a tres equi-
paments: pavelló, escola Picots 
i edifici Sant Baldiri.
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Amb més de 300 pintxos ve-
nuts, la proposta gastronò-
mica del Rincón del Duende, 
“Les croquetes de la iaia”,  es 
va proclamar guanyadora de la 
4a edició de la Festa del Pint-
xo, que va tenir lloc el passat 1 
de juliol al barri de La Sagrera.
Aquesta activitat gastronòmi-
ca i cultural, enguany orga-
nitzada per l’Ajuntament, va 
aplegar centenars de perso-
nes, entre les 19.30 del vespre 
i la 1 de la matinada.
Durant tota la nit, els establi-
ments de restauració partici-
pants en el concurs: el Bar del 
Centre, Kaia Lounge, El Racó 
de la Mònica, el Restaurant 
La Cruïlla-Portal Vell, El Rin-
cón del Duende, el Trenca-
closques del Casal de la Gent 
Gran i Xuxes La Dolça, van 
vendre més de 1.500 pintxos, 
a un preu comú de 2 euros per 
pintxo.
L’establiment guanyador, el 
que va vendre més pintxos, va 
ser obsequiat amb un cap de 
setmana a qualsevol casa ru-
ral o habitatge d’ús turístic del 
municipi.
El públic assistent, a més de 
degustar els set pintxos par-
ticipants, va poder gaudir de 

música en directe amb el grup 
“Son del aire” que, durant 
dues hores, va oferir un ampli 
repertori de música estil rum-
ba. L’associació Comerços i 
Serveis de Lliçà d’Amunt va 
ser l’encarregada de gestionar 
la venda de begudes.

Pintxos participants

Bar del Centre - Bipartito de 
truites: Patata ceba, bacallà, 
pebrots, oli, sal i ou.
Kaia Lounge -  Aupa: Xistor-
ra de Navarra, ou de guatlla, 
sidra asturiana, ceba cara-
mel·litzada, pebrot de Padrón 
i coca de Folgueroles.
El Racó de la Mònica -  Beso 

Fresco: tomàquet, ceba, pe-
brot vermell, all, cogombre, 
pa, sal, oli, vinagre, farina, ai-
gua, ou i patata.
Restaurant El Portal Vell / 
La Cruïlla -  El Nostre Pintxo 
del País: Pa de cereals, salsit-
xa, salsa de tomàquet,  salsa 
de mostassa i ceba.
El Ricón del Duende - Cro-
quetes de la Iaia: pa, sucre, 
patata, oli, nou moscada, 
poma, pollastre i ceba. 
El Trencaclosques - Ham-
burguesa trencaclosques: ve-
della, sal pebre, formatge, en-
ciam, tomàquet i panet.
Xuxes la dolça - Sweet Wa-
termelon: Síndria natural i lla-
minadura amb gust de síndria.

“Les croquetes de la iaia” del Rincón del 
Duende guanyen la Festa del Pintxo

Propostes lúdiques al mercat 
setmanal
Es podrà veure un espectacle itinerant i participar en un taller de 
cuina.

El diumenge 11 de setem-
bre, que coincideix amb la 
Diada i la Festa Major, no hi 
haurà mercat setmanal, però 
el diumenge següent, 18 de 
setembre, tornarà el mercat 
dels  diumenges i amb pro-
postes lúdiques. 
La companyia de teatre Xir-
riquiteula, amb dues girafes 
i el seu cadell, es passejaran 
pel mercat acompanyades 

de músics, amb l’especta-
cle itinerant “Girafes”; se’n 
realitzaran quatre passis de 
25-30 minuts: 10:00h – 10:50h 
– 11:40h – 12:30h. Aquesta 
proposta compta amb la col-
laboració de l’Ateneu L’Alian-
ça. 
També hi haurà un taller de 
cuina per a nens i nenes, 
on podran decorar galetes; 
el trobareu a l’avinguda dels 

Països Catalans fent xamfrà 
amb el carrer de Tarragona de 
9.30h a 12.30h. 
El mercat setmanal de Lliçà 
d’Amunt, amb més de 25 anys 
d’història, és una peça clau 
en el desenvolupament eco-
nòmic del poble, complemen-
tària al comerç tradicional; té 
lloc cada diumenge de 8.30h 
a 14h i s’hi pot trobar una gran 
varietat d’articles. 
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Ple ordinari del 21 de juliol
1.- Donar compte dels De-
crets d’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple dels 
Decrets d’Alcaldia emesos 
del 13 de maig al 6 de juliol de 
2022, que van del número 478 
al 686.

2.- Donar compte dels infor-
mes trimestrals d’estabilitat 
i període mig de pagament.
Es va donar compte al Ple dels 
informes d’estabilitat i de perí-
ode mig de pagament del pri-
mer trimestre de 2022. 

3.- Aprovació definitiva del 
Pla especial d’assignació 
d’usos de la masia de Can 
Francí.
El Ple va aprovar definitiva-
ment el Pla Especial d’assig-
nació d’ús a equipament de la 
Masia de Can Francí.

4.- Aprovació inicial del Pla 
local d’habitatge de Lliçà 
d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment el 
Pla Local d’Habitatge. 

5.- Aprovació de l’addenda 
al conveni amb INCASÒL.
El Ple va aprovar el contingut 
i la signatura de l’Addenda al 
Conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt per al 
desenvolupament del Sector 
Centre-Can Guadanya i del 
Sector Centre-Can Francí.

 

6.- Aprovació del conveni ur-
banístic amb INCASÒL per 

les obres d’urbanització del 
PAU 19 Centre-Can Francí.
El Ple va aprovar, en segona 
votació, pel vot de qualitat de 
l’Alcalde, el contingut i la sig-
natura del Conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament i 
l’INCASÒL per a l’execució 
unitària de les obres d’urbanit-
zació del PAU 19 Centre – Can 
Francí i dels àmbits de fora 
del sector, amb la finalitat de 
facilitar el correcte desenvo-
lupament del Projecte execu-
tiu d’urbanització del PAU 19 
Centre - Can Francí i per com-
pletar la intervenció al centre 
del municipi en coherència 
amb els processos de cons-
trucció.

7.- Aprovació dels Comptes 
generals de l’exercici 2021.
La proposta d’aprovar els 
estats i comptes anuals de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
corresponents a l’exercici 
2021 va decaure per majoria 
de vots en contra. 

8.- Aprovació inicial de la 
modificació de la plantilla i 
la relació de lloc de treball.
El Ple va aprovar inicialment la 
modificació de la plantilla de 

http://llam.cat/plens

Vols estar al dia 
dels temes tractats en 

els Plens?

personal de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt del pressupost 
municipal per l’exercici 2022, 
en concret la creació de qua-
tre places de tècnic auxiliar 
d’educació infantil i una plaça 
d’ajudant de cuina i també va 
aprovar inicialment la modifi-
cació de la relació de llocs de 
treball en el sentit d’incorporar 
les modificacions de la plantilla 
i els acords de la Mesa de ne-
gociació.

9.- Modificació de les tari-
fes d’auto-taxi de l’exercici 
2022.
El Ple va aprovar les tarifes 
del servei de d’auto-taxi per a 
l‘exercici 2022.

10- Aprovació de l’addenda 
al conveni de col·laboració 
per a la cessió d’espais de 
Can Malé.
El Ple va aprovar l’Addenda al 
Conveni de Col·laboració per 
la cessió d’espais de la finca 
de Can Malé de Lliçà d’Amunt 
signat entre l’Ajuntament i l’As-
sociació Clúster Craft Beer.

11.- Nomenament de repre-
sentant al Consell de forma-
ció professional i ocupació 
del Vallès Oriental.
La proposta de designar el 
senyor Fran Sánchez Castilla, 
com a representant de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt en el 
Consell Plenari de de la Forma-
ció Professional i l’Ocupació 
del Vallès Oriental i el senyor 
Marc Rodríguez Palet com a 
suplent va decaure per majoria 
de vots en contra.

12.- Afers urgents.
No n’hi havia.

13.- Mocions.
PSC: Moció per reclamar al 
Departament d’Educació una 
inversió definitiva per al nou 
edifici de l’escola d’educació 
especial Can Vila. Aquesta 
moció proposava, entre altres 
punts, mostrar el suport a tota 
la comunitat educativa de l’Es-

cola Can Vila en la seva lluita 
per una educació de qualitat 
i unes instal·lacions dignes, i 
treballar amb la comunitat edu-
cativa de l’Escola i el Departa-
ment d’Educació per obtenir 
una proposta consensuada 
de futur que aclareixi la gestió 
i la titularitat del centre, que en 
garanteixi la qualitat i la conti-
nuïtat, i que n’asseguri la sos-
tenibilitat econòmica, a més 
de reclamar al Departament 
d’Educació que s’impliqui per 
tal de garantir la construcció 
d’un nou edifici per a l’Escola.

14.- Precs i preguntes.
Junts va presentar preguntes 
sobre la neteja de parcel·les i 
les inspeccions i amonesta-
cions per incompliment de la 
normativa; la socialització de 
l’esport base; i els mitjans de 
comunicació municipals.
ERC va deixar la seva pregunta 
sobre la taula.
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Què ha dit la premsa?
Mango accentua la interna-
cionalització amb un pro-
jecte d’expansió a França
Mango ha reobert la botiga 
ensenya situada en un dels 
principals carrers de París, en 
un primer pas per a un projec-
te d’expansió a França. 

L’Aliança de Lliçà d’Amunt 
es consolida amb una nova 
llicència
L’Ateneu l’Aliança ha obtingut 
la llicència d’activitats que els 
permet gestionar i programar 
de manera autònoma aquest 
espai. El permís arriba 15 
anys després de l’inici de les 
obres per adequar aquest es-
pai a la normativa vigent pel 
que fa a la llicència d’activi-
tats municipal. 

Un foc permet detectar 
una plantació de droga en 
una casa en obres a Lliçà 
d’Amunt
Un incendi en una casa en 
obres va permetre detectar 
una plantació de marihuana 
a l’interior. Es va detenir un 
home de 49 anys acusat d’un 
delicte contra la salut públi-
ca i d’un altre de defraudació 
del fluid elèctric perquè es va 
poder certificar que tenia una 
captació irregular a la xarxa. 

Bosch accepta l’oferta de 
Barat per la planta de Lliçà 
d’Amunt
La direcció internacional del 
grup alemany Bosch ha ac-
ceptat l’oferta de la francesa 
Barat Alte per la planta de 
Lliçà d’Amunt, que aplana el 
camí perquè culmini el pro-
cés de reindustrialització. 
Aquesta empresa francesa, 
dedicada a la fabricació de 
mòduls de bany per a trens, ja 
té activitat a Parets i el trasllat 
de l’activitat a Lliçà d’Amunt 
facilitaria els plans de crei-
xement en capacitat de pro-
ducció que té en projecte. La 
proposta de la multinacional 
francesa comportaria la recol-
locació de 60 dels treballa-
dors afectats pel cessament 
de l’activitat de Bosch.

Gotex obre una nova fàbri-
ca a Lliçà d’Amunt
L’empresa catalana Gotex, 
adquirida el 2016 per la mul-
tinacional britànica Coats, 

que és una de les empreses 
líders al món en l’àmbit de la 
fabricació de fils industrials, 
ha invertit 5 milions d’euros 
a Lliçà d’Amunt en l’obertura 
d’una nova fàbrica i un cen-
tre d’R+D. Es tracta d’unes 
instal·lacions de 13.000 me-
tres quadrats per produir fils 
i teixits industrials per a sec-
tors com les telecomunica-
cions i les infraestructures. 
Amb aquesta nova planta de 
producció es generaran 40 
nous llocs de treball a Lliçà 
d’Amunt. La planta de Gotex 
a Lliçà d’Amunt –que exporta 
el 90% de les vendes anuals– 
és una de les més grans del 
seu sector.

Alcaldes socialistes exigei-
xen millores en l’atenció sa-
nitària
Alcaldes i alcaldesses soci-
alistes de set municipis del 
Vallès Oriental, entre els quals 
Lliçà d’Amunt, _ que van do-
nar suport a les poblacions 
de menys de 20.000 habitants 
afectades– van reclamar, el 
passat 1 de juliol, més aten-
ció i més recursos en l’aten-
ció primària que es dona als 
centres de salut. Va ser en un 
acte que es va fer a les portes 
del CAP de Montmeló.

Mollet posarà mòduls a 
l’escola Can Vila per poder 
començar el curs amb nor-
malitat
L’Ajuntament de Mollet actu-
arà de forma subsidiària per 
trobar una solució i evitar que 
uns 70 alumnes de l’escola 
d’educació especial Can Vila 
no puguin començar el pro-
per curs escolar pel mal estat 
de dos dels edificis. L’escola 
acull, en total uns 160 alum-
nes d’una vintena llarga de 
poblacions del Vallès Oriental, 
Occidental i el Barcelonès, 
entre les quals Lliçà d’Amunt. 
L’Ajuntament insisteix que la 
competència és del Departa-
ment d’Educació.

Escoles vallesanes cele-
bren l’English Day
Escoles del servei educa-
tiu del Vallès Oriental IV, que 
inclou la vall del Tenes, Cal-
des, l’Ametlla, la Garriga i Ai-
guafreda, han celebrat aquest 
curs, per primer cop, l’English 

Day, un dia en què l’anglès 
esdevé el protagonista a l’es-
cola i permet practicar l’idio-
ma, jugar i aprendre cultura 
i valors a la vegada. Entre 
aquestes escoles hi ha Miquel 
Martí i Pol i Els Picots, de Lli-
çà d’Amunt.

Un jove de 22 anys, líder 
d’un grup acusat d’esta-
far 2,5 milions amb vendes 
fraudulentes a webs 
Els Mossos i la Guàrdia Civil 
van detenir un jove vallesà de 
22 anys com a presumpte cer-
vell i líder d’un grup criminal 
que havia aconseguit estafar 
almenys 2,5 milions d’euros a 
unes 4.000 persones d’arreu 
de Catalunya i de la resta de 
l’Estat a través de compres 
fetes en una setantena de 
webs fraudulentes que havi-
en creat. A banda del líder del 
grup, que sumava 14 antece-
dents policials, els Mossos i 
la Guàrdia Civil van fer sis de-
tencions més de nois entre 20 
i 23 anys. L’actuació, que es 
va fer el passat 27 de juny,  va 
incloure vuit escorcolls: dos 
en locals i sis en habitatges 
entre les poblacions de Gra-
nollers, Lliçà d’Amunt, la Roca 
i Bigues i Riells del Fai.

Mango avança en l’expan-
sió internacional amb ober-
tures al Canadà
El grup de productes de moda 
Mango reforça el  posiciona-
ment al mercat nord-americà 
amb un acord amb l’operador 
Fox Group per a l’expansió de 
la marca al Canadà.

El nombre d’aturats al Va-
llès Oriental cau un 20% en 
un any amb un nou descens 
al juny
L’atur registrat va marcar el 
passat mes de juny el segon 
descens consecutiu. Amb 253 
inscrits menys que un mes 
enrere, va estar una reduc-
ció més moderada que la de 
maig (quan va baixar en 783 
inscrits) i, encara més, que la 
de juny de l’any passat (des-
cens de 1.404 inscrits), però 
consolida una rebaixa molt 
considerable en termes inte-
ranuals, per sobre del 20%. 
El descens en el nombre de 
desocupats és més moderat 
que la mitjana catalana.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del 
seu fill/a a través del butlletí, poden lliurar una fotografia del 
nadó, amb el nom i la data de naixement, durant la primera 
setmana del mes anterior a la publicació, a través del cor-
reu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, per fax (938 414 
175), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lli-
çà 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.

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):

P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 26 d’agost a l’1 de setembre 
J. Torras (Bigues)): del 2 al 8 de setembre
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 9 al 15 de setembre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 16 al 22 de setembre
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 23 al 29 de setembre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 30 de setembre al 6 d’oc-
tubre

Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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



setembre_ 2022_ 21

opinió Grups 
Municipals

Vuelve la fiesta a nuestro pueblo, vuelve (ahora sí) la fiesta mayor sin restricciones. Parece ser y esperemos que sea sin COVID.

Han sido años duros, años difíciles para muchas familias de nuestro pueblo, pero aunque quizás quede en nuestro recuerdo hay que mirar hacia delante, 

seguir y pasar pagina.

Para eso también servirá la tan esperada fiesta mayor de nuestro pueblo este año.

Bona festa major LliçanenCs!

Hem començat el setembre, el nou curs escolar i l’inici en molts dels casos d’una nova temporada esportiva la 2022-23 (menys en aquells esports que 
la seva temporada es regeix per l’inici d’any). Aquesta nova temporada segons la regidoria d’Esports anuncia ”a bombo i platillo” per les xarxes socials 
municipals, es proposa Socialitzar l’Esport base, de 5 a 17 anys,  assumint tot aquell cost superior de  250 € en esportistes masculins i 240 € en les fe-
menines. L’objectiu és que cap nen es quedi sense pràctica esportiva per una qüestió econòmica.
Estem totalment d’acord amb el propòsit, però no estem d’acord ni en la forma d’anunciar-ho ni en la discriminació de la subvenció enfront de l’Esport 
practicat. Quan el nostre grup va encapçalar la regidoria, va establir un sistema de subvencions igualitari en què tots els esportistes rebien la mateixa 
aportació econòmica i va ser l’inici de l’aportació especial de 10 € per la pràctica femenina. Ara de nou amb el PSC al capdavant, ens tornem a trobar amb 
unes subvencions discriminatòries que es regeixen per l’esport i no pas per la pràctica esportiva, ens sap greu, però no hi estem d’acord, per a nosaltres 
tots els esports i la seva pràctica són importants.

Hace poco nos hemos encontrado con la publicación de la “Socialización del deporte de base”, bonito pero falso eslogan. Nos vendieron a bombo y pla-
tillo una Escuela Deportiva municipal (proyecto que siempre hemos defendido), y nos han colado un parche; puesto que las entidades deportivas privadas 
se han visto manipuladas y condicionadas a aceptar este nuevo formato de subvención o a quedarse sin apoyo económico, simplemente con el objetivo 
de sacar provecho político. Manipulan un falso soporte a las entidades, en vez de apostar por un modelo público de calidad; basado en: la formación, la 
igualdad y la aportación de valores y hábitos saludables.  
Proyecto sin consensuar ni trabajar, aprobado rápidamente pensando solo y exclusivamente en las próximas elecciones municipales.
Desde Lliçà En Comú Podem, esperamos que las familias entiendan que el gobierno socialista no las ayuda, simplemente las manipula. Dinero público 
para actividad privada, sin supervisión ni participación en el proyecto deportivo de cada entidad.
Por último ¡os deseamos una buena Fiesta Mayor!, donde seguro que compartiremos momentos alegres y divertidos con amigos/as, vecinos/as y fami-
liares.

A punt 24 h de ciclomotors i Juguesca, sinònims de dies de Festa Major. Desitgem que es puguin gaudir sense les restriccions del passat.  
I esperem que l’aigua no ens ho espatlli, i no parlem de pluja. Parlem de l’aigua de casa. Les molèsties que els talls de subministrament d’aigua poden 
ocasionar son nombroses i a Lliçà en tenim molts, molt molestos i molt sovint. En especial, quan son els mesos de més calor. Per exemple juliol i agost  
van haver talls d’aigua que van afectar, com a mínim, les urbanitzacions de Ca l’Estapé i part de Can Salgot i on, més enllà d’una publicació tardana a les 
xarxes, no va haver cap avís ni comunicació al respecte. 
Les avaries no es poden planificar, però sí planificar un pla d’inversions. La xarxa de distribució de Lliçà d’Amunt fa molts anys que ho demana i sembla 
ser que no és una prioritat per l’alcalde. No executen les partides destinades a fer-ho, per ell no és important.  
Cal destinar els diners necessaris i buscar un sistema d’informació àgil que informi en temps real de tots els talls de subministrament que afectin el nostre 
municipi i que permetrien a tothom planificar-se una mica. 
Bona Festa Major. 

El 2020 vam haver de substituir la Festa Major per la programació ‘Cromàtica’ amb activitats en línia i mantenint la distància de seguretat (amb activi-

tats com l’Autocine o l’Autocomedy des del cotxe); el 2021 vam celebrar una Festa Major adaptada a les restriccions i vam poder recuperar algunes 

activitats tradicionals com les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors, espectacles amb cita prèvia i gaudir de concerts amb aforament limitat i des 

de la cadira.

Ara, per fi, recuperem la Festa Major de Lliçà d’Amunt al 100%! Torna el Correfoc, tornen les proves de La Juguesca i el moviment de les colles, torna 

el Vaparir Tour, torna l’Embarraca’t amb tota la seva essència… Torna el millor moment de l’any que, enguany, durarà més que mai: 10 dies d’activitats 

de tot tipus i per a tots els públics. Gaudim-la, tots plegats, amb alegria i amb seny. Que passeu una fantàstica Festa Major!
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opinió Entitats i Bústia del lector

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

Mundialistas

El pasado mes de julio en Valen-
cia se realizó el mundial de ka-
rate kyokushinkai por la Interna-
cional Federation Kyokushinkai. 
Aaron Penades, sub 21 pesado, 

y Joan Carles Rufo, sub 21 lige-
ro, ambos quedaron en tercera 
posición.

Cesar Rufo

Síl·labes de vidre: Delinqüència senil

Petit homenatge al mestre 
Pere Calders, tot plagiant

M’havia abillat amb una roba 
no gaire estrident, més aviat 
es veia gastada i antiquada. 
No era pas rica, jo. Em sentia 
a disgust i desvalguda. Què hi 
feia allí palplantada a la cua 
davant la caixa, deixant que 
m’empenyessin sense cap 
consideració a la meva edat?
Havia triat una hora, di-
guem-ne punta, d’un dia de 
cobrament. La gent que espe-
rava s’impacientava, remuga-
va i deia pestes de la lentitud 
del nou sistema electrònic.
De tant en tant, encara dema-
nava perdó per les molèsti-
es, amb una veu afeblida que 
havia assetjat a consciència. 
Tota jo tremolava quan em va 
arribar el meu torn. Vaig haver 
d’aclarir-me la gola que em no-
tava resseca. Quan la jove cai-
xera em va preguntar en què 
podia servir-me, no sabia com 
començar. Havia d’enllestir-ho 
ràpid, si no, no me’n sortiria.
−Senyoreta, cregui’m que no 
és el meu ànim fer-la patir, 
però li he d’exigir que em faci 
a mans, immediatament, 300 
euros de la caixa que m’han 
de menester per fer front a la 
sustentació del dia i de la nit 
d’avui. No tinc on anar i no faig 
broma, em va la vida. Porto un 
ganivet a la bossa que no dub-
taré a fer servir si fes falta i no 
atén la meva sol·licitud.
Davant de les meves parau-

les, la caixera va sortir del seu 
amagatall, es va excusar amb 
els clients que quedaven dar-
rere meu i em portà a un lloc 
a part. Se la veia tranquil·la, 
cosa que em va agradar cons-
tatar.
−Sobretot, calmem-nos −va 
dir la noia−. No crec que siguin 
maneres de resoldre la seva 
situació.
−Senyoreta −vaig afegir jo−. 
Sento, en aquests moments, 
una vergonya i una irritació 
desesperada. Aquest matí, 
tot just obrir els ulls, he de-
cidit que estava tipa de fer la 
viu-viu, que era o caixa o faixa 
i aquí em té, decidida a tot el 
que faci falta.
Vaig intuir, de seguida, per 
com em mirava que s’estava 
estovant. Em va dir que m’es-
perés, va entrar en un des-
patxet i en va sortir amb un 
portamonedes a la mà d’on va 
treure tres bitllets de 50 euros 
que, sense més preliminars, va 
allargar-me perquè els agafés.
Tot seguit, sense deixar que 
digués res, em va arrossegar 
fins a la porta i em va desitjar 
un bon dia amb la recomana-
ció fervorosa que no tornés 
a posar els peus en aquella 
casa. Vaig estar temptada de 
fer-li na abraçada, però, feliç-
ment, me’n vaig desdir.
Per tornar cap a casa, vaig 
agafar l’autobús. Me’l merei-
xia! Amb els bitllets ben enta-
forats a la butxaca de l’abric, 
sentia la veu de l’Antònio, que 

em pau descansi, “a les bo-
nes, totes; a les males, res”. 
Quanta raó tenia el meu sant 
baró! En una setmana havia 
aconseguit, més o menys, uns 
300 euros i escaig, i quedaven 
una infinitat de sucursals ban-
càries per visitar, si Déu em 
donava prou salut i empenta. 
Amén!

Esther Granero
Ateneu Cingles de Bertí
www.ateneucb.cat

L’Atenció Primària de la Metropolitana 
Nord de l’ICS dona la benvinguda als 
nous i les noves residents

A principis de juny va tenir 
lloc l’acte d’elecció d’Equip 
d’Atenció Primària a la Me-

tropolitana Nord de l’Institut 
català de la Salut (ICS) per a 
medicina i infermeria familiar 
i comunitària. S’han incorpo-
rat 30 residents de medicina 
i 9 d’infermeria. als centres 
d’atenció primària on rebran 

la seva formació durant els 
propers anys.

Àrea Metropolitana Nord de 
Barcelona, l’Institut Català 
de la Salut (ICS)

Activitats de l’Espai Garum

DIVENDRES 16 DE SETEM-
BRE. 19:15h
Inauguració de l’exposició 
“Xemeneies per sempre”
Fotografies de Màrius Gómez.
Exposició fins el 30 d’OCTU-
BRE
Espai Garum. Anselm Clavé, 6. 
Lliçà d’Amunt.

DIVENDRES 16 DE SETEM-
BRE. 20:00h
Taula rodona “Per què ser-
veix el patrimoni arquitectò-
nic d´un poble”
Activitat per xerrar sobre quin 
patrimoni ens han deixat els 
nostres avantpassats, què fem 
amb ell i com ho deixem per a 
les generacions futures.
Hi participaran un arquitecte, 
un fotògraf i un periodista, tots 
experts en patrimoni històric i, 
durant una hora, debatran so-
bre aquest tema tan important 
per crear la identitat d’una po-
blació.
Tot seguit s’obrirà un torn de 
preguntes perquè els assis-
tents hi puguin participar.
Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció a l’email info@espaiga-
rum.com o al telèfon 629 064 
281
Espai Garum. Anselm Clavé, 6. 
Lliçà d’Amunt.

DISSABTE 17 DE SETEM-

BRE. 19:30h
Veredicte i lliurament del 
Premi “La Xemeneia de Ca 
l’Oliveres”
a la cantonada dels carrers 
Castelló de la Plana i Folch i 
Torres de Lliçà d’Amunt (da-
vant de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres)
Amb motiu del 150è aniversari 
de la construcció de la masia 
de Ca l’Oliveres, ara conver-
tida en biblioteca municipal 
i perquè Lliçà d’Amunt s’ho 
mereix, Espai Garum convo-
ca la segona edició del premi 
“La Xemeneia de Ca l’Olive-
res” amb l’objectiu de valorar 
l’excel·lència de persones, col-
lectius i institucions que han 
realitzat activitats i/o accions 
a favor que Lliçà d’Amunt sigui 
un poble estetica i urbanísti-
cament més bell, accessible i 
habitable. Un poble amb histò-
ria on realment valgui la pena 
viure.
Aquest premi és de reconei-
xement a la feina ben feta i no 
té dotació econòmica. El gua-
nyador rebrà un trofeu exclu-
siu creat especialment i que 
simbolitza l’excel·lència de les 
accions que fan d’aquest po-
ble quelcom únic al Vallès Ori-
ental.

Màrius Gómez
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“La paella d’en Vinyals”, 
dinar popular per recordar 
el nostre estimat veí
Amb voluntat d’homenatjar en 
Josep Viñals i Gesa, mort el 
4 de novembre passat, a 59 
anys, un conjunt d’entitats del 
poble amb qui va col·laborar 
hem decidit organitzar un di-
nar popular per recordar-lo i 
en agraïment a tot el que va fer, 
que tindrà lloc el diumenge 9 
d’octubre al pavelló esportiu 
de l’IES Lliçà d’Amunt. En di-
rem “La paella d’en Vinyals”.
Amb les seves paelles i fogons 
i un gran desig de treballar per 
la gent, en Vinyals sempre es-
tava a punt per fer una arros-
sada o coure el que fos, per 
compartir amb una gentada, 
tant si era a benefici de Lliçà 
Peruanitos, de Càrites, per una 
festa de barri, per la llibertat de 
Catalunya ... o per qualsevol 
altra causa justa i solidària.
Ara, un grup de persones ami-

gues i d’entitats lliçanenques 
que l’apreciàvem volem recor-
dar-lo i agrair-li tot allò que va 
fer per al conjunt de lliçanen-
ques i lliçanencs en aquest 
àpat popular i festiu de “La 
paella d’en Vinyals”, a la qual 
tothom i totes les entitats que 
ho vulguin estan convidades a 
participar. 
El preu del tiquet serà de 10 
euros. Es podran comprar a La 
Botiga Solidària (Anselm Cla-
vé, 59) i a Bis Copisteria (An-
selm Clavé, 62 - B).
Guardeu-vos, doncs, la data!
Podeu fer arribar la vostra ad-
hesió a l’arrossada i la reserva 
de tiquets als correus mrpuig-
mompart22@gmail.com  i  ven-
drellml@gmail.com. 
Us hi esperem!

Lliçà Peruanitos

Festes de barri
Els barris de Can Farell, La Sa-
grera, Can Xicota, La Serra i 

Can Rovira Nou van celebrar el 
passat mes de juliol les Festes 

de Barri amb activitats de tot ti-
pus per als seus veïns i veïnes.

opinió Entitats i Bústia del lector

Inscripció a la Catequesi 
2022
La Parròquia de Sant Julià 
de Lliçà d’Amunt ofereix, un 
curs més, la catequesi per a 
aquells infants que vulguin 
rebre la primera comunió, a 
partir del 3r curs de primària. 
És una oferta formativa en 
valors: humanitat, solidaritat, 
generositat, fe…  Us animem 
a inscriure els vostres fills. 

Els dies per a fer-ho als locals 
parroquials: dilluns de 19.30 
a 20.30 hores, del 12 de se-
tembre a l’10 d’octubre. Us hi 
esperem!
Per a més informació : parro-
quiesvalldeltenes@gmail.com 
o tel. 678782429.

Parròquia de Sant Julià

Torna la Marxa Passeig

Sant tornem-hi. La UEC de la 
Vall del Tenes ja té a punt, pel 
diumenge dia 25 de setem-
bre, la 39a Marxa Passeig: 
Puig Descalç. Els Cingles de 
Bertí, des de Riells del Fai, vol-
tant i fent l’ascensió opcional 
del turó del Puig Descalç, serà 
el marc de la Marxa Passeig 
d’enguany.
Teniu la informació actualitza-
da de la normativa, lloc i hora 
de sortida/arribada, inscripci-
ons per internet, recorregut, 
desnivells, dificultat, preus 
d’inscripció, etc. al bloc de 
l’entitat: www.uecvalltenes.
com, i per qualsevol dubte al 
correu-e: uecvalltenes@gmail.
com.
El relleu del turó del Puig Des-
calç, dalt de l’altiplà dels cin-
gles de Bertí, és visible des de 
molts pobles de la rodalia.
Dalt del cim, hi ha una base de 
pedra i una creu que restableix 
l’antiga Creu del padró de l’Es-

glésia de St. Pere de Bertí, 
datada de l’any 1588, s. XVI; 
la base de pedra  va ser des-
truïda i robada la Creu forjada, 
l’any 1994, any també del gran 

incendi dels Cingles de Bertí.

Us hi esperem!

UEC Vall del Tenes



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

Telèfons

SETEMBRE

genda’t
 

FESTA MAJOR1-11

5
Dilluns CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 10 a 14 
i de 17 a 21h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

XXXIII CURSA POPULAR DE LA VALL 
DEL TENES
Del Centre Cívic de Bigues i Riells al 
Camp de Futbol de Lliçà d’Amunt Hora de 
sortida: 9h
Organitza: Mancomunitat de la Vall del Te-
nes

11
Diumenge 

TALLER SCRAPBOKKING
Espai Jove El Galliner Hora: 17.30h
Personalitza l’agenda. 

14
Dimecres

CUINA JOVE
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
Croissanets dolços i salats.27

Dimarts

CURSOS ACTIC
Biblioteca Ca l’Oliveres
Cursos d’aproximació als continguts de 
l’ACTIC nivells mitjà i superior.

Més 
activitats

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 
PÚBLICS

PERSONES 
ADULTES

JOVENT

TORNEIG DE DARDS
Punt de trobada Ca l’Artigues Hora: 
17.30h

22
Dijous SORTIDA AL TEATRE: “PER FI SOL!” DE 

CARLES SANS
Teatre Borràs de Barcelona
Organitza: Associació Gent Gran Lliçà 
d’Amunt-La Vall del Tenes

SESSIÓ DE CINEMA
Espai Jove El Galliner Hora: 17h
Sèries16,23,30

Divendres

XLII EDICIÓ DE LES 24 HORES INTER-
NACIONALS DE RESISTÈNCIA EN CI-
CLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES
Circuit de Can Montcau
Organitza: Grup 24 Hores

2-4

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h

ACTES OFICIALS DE LA DIADA NACIO-
NAL DE CATALUNYA
Parc del Tenes Hora: a partir de les 11h

28
Dimecres CONNECTA’T: TALLER D’ALFABETITZA-

CIÓ DIGITAL
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18 a 20h
Iniciació en l’ús dels dispositius mòbils.

ESPECTACLE INFANTIL: “XESCO BOIX”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Activitat del 12è aniversari de la biblioteca.

6
Dimarts ESPECTACLE INFANTIL: “EL SECRET DE 

LA DETECTIVE KLAUS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Activitat del 12è aniversari de la biblioteca.

7
Dimecres ESPECTACLE: “LA PERSISTÈNCIA DE 

LES PEDRES” 
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 20.30h
Activitat del 12è aniversari de la biblioteca.

25
Diumenge 

18
Diumenge PROPOSTES LÚDIQUES AL MERCAT SET-

MANAL
Mercat setmanal Horari: de 9.30 a 12.30h
Espectacle itinerant “Girafes” i Taller de cui-
na.

39a MARXA PASSEIG 
Organitza: UEC Vall del Tenes

29
Dijous

PLE ORDINARI
Casal de la Gent Gran Hora: de 19h


