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Millora de la seguretat
a l’entorn de l’Institut Lliçà
LLIÇÀ D'AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

BELLATERRA
(UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA UAB)

BELLATERRA
(UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA UAB)

LLIÇÀ DE VALL
LLIÇÀ D'AMUNT
STA. EULÀLIA RONÇANA

BIGUES I RIELLS
RIELLS DE FAI

www.sagales.com

La majoria de la ﬂota
adapatada. Truqui
prèviament al telèfon
935 931 112 per
conﬁrmar disponibilitat.
El compliment
d’aquests horaris
està condicionat a la
ﬂuïdesa del trànsit.

902 13 00 14
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom,
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Proposta de nou vial al
polígon Molí d’en Fonolleda
L’Ajuntament vol prolongar el carrer del Camí del Turó fins al carrer
de la Metal·lúrgia, fer de la Masia de Ca la Miquela un equipament
públic i aconseguir més sòl industrial en aquest àmbit del polígon
industrial Molí d’en Fonolleda.
El Ple del passat 26 de novembre va aprovar el contingut i la
signatura del Conveni urbanístic de planejament i gestió
de l’àmbit corresponent a la
finca de Ca la Miquela.
La mercantil CIRO SPORT
SL és propietària de la finca
situada al carrer Metal·lúrgia
12-14, on es troba la Masia
de Ca la Miquela, inclosa dins
del Catàleg de béns protegits.
Aquesta finca està classificada pel Pla d’ordenació urbanística municipal com a sòl
urbà consolidat i qualificada
com a verd privat (clau 10).
La finca té entre 6.178 m2 i
6.194,63 m2 de superfície, i
un sostre edificable de 1.479
m2. La Masia de Ca la Miquela té una superfície edificada
aproximada de 421 m2.
L’Ajuntament està interessat
en aquest àmbit per tres motius o objectius:
- prolongar el carrer del Camí
del Turó fins al carrer de la
Metal·lúrgia, seguint les directrius de l’Estudi de mobilitat urbana
- obtenir un equipament públic.
- obtenir més sòl qualificat
com a ús industrial en el mateix àmbit, ja que s’ha detectat una forta demanda de sòl
amb ús industrial que no pot
ser satisfeta amb l’oferta de
sòl actualment qualificat amb
aquest ús.
Per tal de possibilitar aquests

de l’Ajuntament

Neteja del dipòsit d’aigua
potable
Sorea va portar a terme actuacions de neteja del dipòsit d’aigua potable de Lliçà d’Amunt
del 15 de desembre al vespre
al 17 de desembre al migdia.
Aquestes feines van comportar interrupcions del submi-

nistrament i/o variacions de la
pressió i del cabal de l’aigua,
que van afectar al barri de Can
Salgot. Però, es va instal·lar un
punt de servei d’aigua alternatiu a l’aparcament del carrer de
Mercè Rodoreda.

Renovació d’un tram de
la canonada d’aigua del
Passeig de Sant Valerià

tres objectius, l’Ajuntament
considera procedent l’aprovació d’una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal que delimiti
un polígon d’actuació urbanística on es qualifiqui el sòl
inclòs dins aquest àmbit, en
part, com a sistema viari i sistema d’equipament i, en part,
com a sòl industrial: Industrial
(clau 11b) 4.901,91 m2; Espais lliures (clau V) 331,09 m2;
Equipament (clau E) 566,15
m2; Vialitat (clau X) 1.328,13
m2.
El passat 4 de desembre,
l’Ajuntament va signar el conveni amb la mercantil CIRO
SPORT,S.L.
Ja aprovat i signat el conveni,
l’Ajuntament iniciarà la tramitació de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Ca La
Miquela i iniciarà la redacció

dels projectes d’urbanització i
de reparcel·lació del nou polígon delimitat per la modificació puntual.
En el projecte de reparcel·lació s’adjudicarà a la mercantil CIRO SPORT,S.L.la finca
resultant de 2.266,31 m2 de
superfície i 1.586,42 m2st, i a
l’Ajuntament la finca resultant
de 2635,60 m2 de superfície
i 1844,92 m2s, que destinarà
tot l’import que obtingui de la
venda d’aquest solar al pagament de les despeses d’urbanització previstes en el projecte de reparcel·lació.

La Junta de Govern Local
del passat 9 de novembre va
adjudicar l’obra de renovació
de la canonada d’aigua d’un
tram del Passeig de Sant Valerià
a l’empresa SOREA SAU per
un import de 14.867,69 € (IVA
inclòs).
El tram entre els números 214
i 220 d’aquest Passeig ha patit

20 averies entre el 2012 i el
2019, amb les conseqüents
interrupcions de servei a la
zona. En els darrers mesos
s’ha patit un nou repunt en
les avaries en aquest tram i
l’Ajuntament considera urgent
resoldre aquesta problemàtica,
i la única opció és una
renovació de la canonada.

SOREA passa a ser Agbar
Des de l’1 de gener, els serveis
que fins ara prestava SOREA
passen a ser gestionats per
Agbar. Aquest canvi no suposa
cap modificació en la prestació del servei, de forma que es
manté el contracte subscrit amb
SOREA, que conserva els termes i les condicions.
Agbar és una marca associada
a qualitat i excel·lència en l’àmbit dels serveis del cicle integral
de l’aigua i aporta una experiència de més de 150 anys en la
gestió dels recursos hídrics.
Per dirigir-vos a Agbar, ho podreu seguir fent a través dels
mateixos canals d’atenció tele-

fònica: per atenció comercial, al
934 953 540; per reclamacions,
al 900 405 070; i, per avaries,
al 900 304 070. Les oficines
d’atenció també segueixen
obertes per atendre amb cita
prèvia. Ara bé, la pàgina web de
la companyia passa a ser www.
agbarclients.cat. I també pots
trobar Agbar al perfil de Twitter
@agbarclients.
Segons el Director General
d’Agbar, Emili Giralt, aquesta
transformació corporativa suposarà una millora del servei i
permetrà una major capacitat
per afrontar els reptes presents
i futurs.
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Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: CTL Comunicació · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2
Dipòsit Legal: B-48615-2007

notícies de l’Ajuntament
Millora de la seguretat a
l’entorn de l’Institut Lliçà
L’Ajuntament reasfalta un tram de l’avinguda dels Països Catalans,
des de la rotonda del Tricentenari fins al carrer de Pau Claris, i hi
crea una mitjana amb l’objectiu de pacificar el trànsit i augmentar la
seguretat en aquesta zona de força circulació de vehicles.
Coincidint amb les vacances
escolars de Nadal, l’empresa
Obres i Paviments Llovet va
iniciar les obres de reasfaltatge
d’un tram de l’avinguda dels
Països Catalans, des de la
rotonda del Tricentenari fins al
carrer de Pau Claris, on també
s’ha creat una mitjana per a la
pacificació del trànsit.
La mitjana central, que tindrà
vegetació, separarà els dos
sentits de circulació. D’aquesta
manera, es crearà un refugi
enmig de la calçada per donar
més seguretat a les persones
que travessen a peu. Amb la
nova vorera central, els vianants
ja no hauran de creuar els dos
carrils a la vegada. Els carrils de
circulació quedaran amb una
amplada de tres metres. L’espai
de la mitjana central es guanya
eliminant la filera d’aparcaments
que hi havia al costat del carrer
més proper a l’Institut Lliçà.
En una primera fase, es va tallar
l’asfalt actual, es va dur a terme
una excavació per a la creació
de la mitjana i es van col·locar
300 metres de vorades.
A més de la prohibició
d’estacionament a la zona,
aquesta actuació va afectar
el trànsit de vehicles. Es va
tallar el carril en sentit sud de
l’avinguda dels Països Catalans
i el trànsit es va desviar cap al
carrer d’Anselm Clavé; el carril
en sentit nord va funcionar amb
normalitat. El transport urbà
també es va veure afectat per les

obres, concretament les línies
A1, A2 i A21, que es van desviar
pel carrer d’Anselm Clavé fins
al carrer de Francesc Macià.
Aquest canvi en el recorregut
d’aquestes línies del bus urbà
va implicar l’anul·lació d’algunes
parades i la instal·lació de
parades provisionals.
Aquesta actuació forma part
del Pla local de seguretat
viària de Lliçà d’Amunt i té per
objectiu augmentar la seguretat
i pacificar aquesta zona que té
un important flux de vehicles
pels equipaments escolars i
esportius que s’hi troben.
En una segona fase, es
restaurarà el carrer de Pep

Ventura, al barri de Pinedes del
Vallès, i un tram del carrer de
Pau Claris, entre l’avinguda dels
Països Catalans i el carrer de
Joan Sala Ambròs, enderrocant
els asfaltats i excavant els
paquets de ferm existents, i
executant-ne de nous adaptats
al trànsit previst.
Finalment, en una última fase,
es portarà a terme el reasfaltat
del tram de l’avinguda dels
Països Catalans i s’asfaltaran
les intervencions dels carrers de
Pep Ventura i de Pau Claris.
Les obres als tres carrers,
adjudicades a l’empresa Obres i
Paviments Llovet, tenen un cost
de 219.157,94€ més IVA.

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.
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Execució d’un tram
de vorera al carrer de
l’Empordà de Ca l’Artigues

La Brigada d’Obres Municipal va
pavimentar, el passat desembre,
un tram de vorera de 80 metres
del carrer de l’Empordà, al barri
de Ca l’Artigues.
L’actuació va consistir en el pavimentat del tram amb acabat de
formigó rastrejat, seguint l’itinerari fins a la nova parada del bus
urbà, situada en aquest carrer.
També es va crear una base per
a la bateria de contenidors i es
van aprofitar les obres per conduir un àmbit d’aigües plujanes.
Les obres, amb un cost al voltant dels 3.000€ (IVA inclòs), les
va executar la Brigada d’Obres
Municipal amb la màquina retroexcavadora i una parella d’operaris.
Mentre van durar les obres, es
va desplaçar la parada 9824 del
bus urbà Empordà-Garraf al carrer de Ca l’Artigues, 1.
Durant l’any 2020, tot i la situació de confinament i l’aturada
forçosa d’algunes actuacions,
l’Ajuntament ha portat a terme diverses obres en voreres
al municipi, a petició del veïnat,
algunes per problemes amb els
panots i d’altres de noves; les
més significatives han estat:
- Carrer del Ripollès, 22: nova
vorera d’unió entre dos trams
existents on s’ha aprofitat per

crear la base de la bateria de
contenidors (novembre 2020).
- Passatge d’Anselm Turmeda:
renovació de les escales i d’un
àmbit de la vorera del carrer de
Santiago Rusiñol (novembre-desembre 2020).
- Carrer d’Adrià Gual, 16: nova
vorera de prolongació de l’existent per crear una nova bateria
de contenidors (setembre 2020).
- Carrer d’Antoni Gaudí, 28:
nova vorera per renovació i inici
del camí peatonal cap a Ca l’Artigues (juny-juliol 2020).
- Carrer d’Urgell, 91: nova base
per a bateria de contenidors
(juny 2020).
- Carrer de Ca l’Artigues, 14-16:
vorera d’unió i base per a la bateria contenidors al costat del
carrer del Vallespir (març 2020).

notícies de l’Ajuntament
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Nou aparcament públic al
centre urbà
L’aparcament, de 640,02 metres quadrats, estarà situat al barri de
Sant Joan.
A principis d’any, la Brigada
d’obres municipal va iniciar
les obres d’adequació d’un
terreny situat al barri de
Sant Joan, al centre urbà,
cedit a l’Ajuntament per a ús
d’aparcament públic: retirada
d’herbes,
aplanament,
il·luminació, etc.
L’accés a l’aparcament, de
640,02 metres quadrats, es
farà a través del passatge
situat al número 8 del
carrer de Sant Joan, al qual
s’ha atorgat dret de pas a
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local
del passat 30 de novembre
va aprovar la signatura del
conveni mitjançant el qual
les senyores R.O.S. i M.R.R.
cedeixen a l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt la porció de
terreny de 640,02 metres
quadrats sense edificar ni
pavimentar situada al Polígon
16 Parcel·la 18 de les Peces
de Can Guadanya per a

Augment de la instal·lació
de plaques solars als
habitatges
L’any 2020, l’Ajuntament va rebre
63 sol·licituds per a la intal·lació
de plaques solars en habitatges.
Hi ha hagut un increment de
22 sol·licituds respecte a l’any
2019.
Bonificació de l’IBI

ús d’aparcament públic. El
termini de la cessió és d’un
any, a comptar des de la
seva signatura, renovable
automàticament per períodes
d’igual duració, si no hi ha
un preavís de rescissió per
qualsevol de les parts amb sis
mesos mínims d’antelació. La
signatura del conveni va tenir
lloc el passat 11 de desembre.
La mateixa Junta de Govern
Local va aprovar la signatura
d’un altre conveni amb la
Comunitat de Propietaris
del núm. 8 del carrer de

Sant Joan, propietària del
passatge de 42,49 metres
quadrats que servirà d’accés
a l’aparcament. El conveni,
que també es va signar el
passat 11 de desembre,
atorga a l’Ajuntament un dret
de pas respecte al passatge.
El termini de la cessió també
és d’un any, a comptar des de
la seva signatura, renovable
automàticament per períodes
d’igual duració, si no hi ha
un preavís de rescissió per
qualsevol de les parts amb sis
mesos mínims d’antelació.

Recordem que el fet de posar
plaques solars a l’habitatge
comporta una bonificació de
l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Segons
les
Ordenances
fiscals vigents, gaudiran d’una
bonificació del 50 per cent en
la quota íntegra de l’impost,
durant un període de cinc anys,
els béns immobles destinats
a habitatge en els quals
s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol
per a l’autoconsum. Aquesta
bonificació no serà d’aplicació
a aquells béns immobles
que preceptivament hauran
d’instal·lar sistemes de captació
solar tèrmica d’acord amb la
normativa vigent.
Aquesta bonificació es concedirà
a petició de l’interessat i en el
termini de tres mesos a partir de

nciats
os diferepartit
m
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i
a
en un esp

la data de finalització de l’obra, i
tindrà efecte a partir de l’exercici
següent a la data de finalització
de l’obra. La bonificació es
mantindrà dintre del període
concedit, mentre no variïn les
circumstàncies determinants del
seu atorgament. Els contribuents
hauran de comunicar qualsevol
modificació a l’Ajuntament.
Per gaudir de l’esmentada
bonificació,
els
interessats
han de complir una sèrie de
requisits, que podeu consultar a
les Ordenances municipals per
a l’any 2021 publicades al web
municipal.
L’any passat, l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) va
gestionar 45 expedients de
sol·licitud de bonificació de
l’Impost sobre béns immobles
per a la instal·lació de plaques
solars; l’any 2019 s’havien
gestionat 29 expedients pel
mateix concepte.
La sol·licitud d’instal·lació de
plaques solars a l’habitatge
es tramita a l’Ajuntament i la
sol·licitud per a la bonificació
de l’IBI, a l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació.
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Estudi per un nou pont per a
vianants sobre el riu Tenes
El pont, d’uns 30-35 metres de llargada, servirà per accedir al Pinar
de la Riera des de l’Avinguda dels Països Catalans, en substitució
de l’actual passera de lloses de formigó.
L’Ajuntament i el Consorci
del Besòs Tordera van signar
un conveni de cooperació, el
passat 18 de desembre, per
a la redacció del projecte
i posterior execució de les
obres de construcció d’un
pont de vianants sobre el riu
Tenes.
Aquest pont, d’uns 30-35
metres de llargada, servirà
per accedir al Pinar de la Riera
des de l’Avinguda dels Països
Catalans, en substitució de
l’actual passera de lloses de
formigó.
El Consorci portarà a terme
la redacció del projecte i
l’execució i direcció de l’obra
per compte de l’Ajuntament.
L’Ajuntament assumirà el
pagament de les despeses de
redacció del projecte, costos
d’expropiacions, direcció i
execució de les obres. La
redacció del projecte té un
import inicialment previst
de 24.200,00€ (IVA inclòs) i
l’import inicialment previst
per a l’execució de la

totalitat de les obres és de
251.982,50€ (IVA inclòs).
Les funcions corresponents
a la Direcció facultativa,
Direcció
Ambiental
i
Coordinació de Seguretat i
Salut seran assumides pel
Consorci. Aquesta despesa
té un import inicialment
previst de 27.787,00€ (IVA
inclòs).
De tota manera, l’Ajuntament
s’adherirà
al
programa
del Consorci de suport

als municipis, i aquest
subvencionarà part del cost
total de l’actuació, fins a un
import màxim de 99.436,21€
(IVA inclòs).
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Manteniment i conservació
de la llera del riu Tenes
L’empresa
Naturalea,
guanyadora
del
concurs
convocat
per
l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), va
dur a terme, el passat mes de
desembre, diverses feines de
manteniment i conservació de
la llera del riu Tenes, entre el
camí vell de Granollers i el punt
de confluència amb la riera
Merdanç. El cost d’aquesta
actuació, de 32.153,06€ (IVA
inclòs), ha anat a càrrec de
la mateixa ACA en un 80% i
de l’Ajuntament en el 20%
restant.
Les feines han consistit en
l’eliminació de canya de la

zona per evitar que pugui
anar ocupant més superfície
en detriment de la vegetació
autòctona existent i la sembra
d’herbàcies per assegurar
que els talussos es revegeten;
la tala d’arbres de dins la llera
que suposen un risc afegit; la
desbrossada selectiva de la
llera per millorar l’estructura
vegetal i afavorir la circulació
d’aigua en cas de pluges; la
plantació de salzes i altres
espècies arbòries i arbusives
autòctones de ribera que
no suposin un impediment
hidràulic; i el manteniment de
les actuacions.

Ajornades les eleccions al
Parlament de Catalunya
Aquest butlletí de febrer incloïa
dues pàgines dedicades a les
eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al proper
14 de febrer, que es van suprimir, a darrera hora, després de
l’anunci del Govern de la Generalitat d’ajornament de les
eleccions, a causa de la situació sanitària per la pandèmia de
la Covid-19. Per això, el butlletí

tampoc incorpora la salutació
de l’Alcalde ni els articles dels
partits polítics, que no es publiquen en període electoral.
Segons el decret del Govern, la
nova data electoral és el 30
de maig.
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Resultats de la Campanya
“Puja al Bus per La Marató”

Sorteig del Concurs
“Aquestes festes llegeix”

L’Ajuntament, per mitjà de TLA, va col·laborar amb La Marató
de TV3 per quinzè any consecutiu.
Una any més, l’Ajuntament
va col·laborar amb La Marató de TV3, que va tenir lloc el
passat 20 de desembre i sota
el lema “Aquesta Marató toca
a tothom” va estar dedicada
a la Covid-19.
Des de la regidoria de Transport públic i mobilitat es va
portar a terme la Campanya
“Puja al Bus per La Marató”,
amb la finalitat de destinar
a la 29a edició de La Marató de TV3 la recaptació que
es fes a les línies urbanes de
Transports de Lliçà d’Amunt
(TLA) durant tota la jornada
del passat 18 de desembre.
L’activitat era tan senzilla
com diu l’eslògan: Agafar el
bus, encara que només sigui
per pujar en una parada i baixar a la següent, i d’aquesta
manera ja s’aporta quelcom a
la causa.
La pluja que va caure durant
tot el dia va fer disminuir el
nombre de participants i la
recaptació respecte als darrers anys. Tot i això, es van
aconseguir 688,18€ i 996
participants.
Des de la primera participació de l’Ajuntament a La Marató de TV3 l’any 2006 fins
avui, s’han recaptat i lliurat

El Concurs “Aquestes festes llegeix”, que va portar
a terme Transports de Lliçà
d’Amunt (TLA) i la Biblioteca Ca l’Oliveres, va comptar amb la participació de
86 persones. Per concursar
només s’havia d’enviar un
WhatsApp al número de telèfon de TLA (672 207 545),
entre l’1 i el 10 de desembre,
amb la frase Bon Nadal TLA.
D’entre tots els participants,
es van escollir a l’atzar 20
números premiats, que van
rebre un exemplar del llibre
“El noi del bus” d’Aina Li,
una lectura relacionada amb
el transport públic, ja que la
trama es desenvolupa, en
gran part, dins d’un autobús
urbà, com podria ser el nostre.
un total d’11.024,11€. I, el total d’usuaris que hi han parti-

cipat al llarg d’aquests anys
ha estat de 15.554 persones.

El lliurament de premis estava previst el 14 de desembre
a la Biblioteca Ca l’Oliveres,
però les restriccions sanitàries van obligar a anul·lar l’acte. La regidoria de Transport
públic i mobilitat va contactar
amb les persones guanyadores, que van passar a recollir
el llibre per la Biblioteca Ca
l’Oliveres a partir del 15 de
desembre.

ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

EXP. NÚM. 1
Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

B-10
10 VIATGES SENSE
TRANSBORDAMENT

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3
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El transport públic manté les
tarifes
L’ATM decideix mantenir les tarifes del transport públic i la
mateixa oferta de títols per aquest any 2021.
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va decidir, el passat 21 de desembre, mantenir
les tarifes del transport públic
per aquest any 2021. En aquest
sentit, també ha optat per no
modificar l’oferta de títols, que
seguirà sent la mateixa que durant el 2020.
La decisió s’ha pres malgrat
que el dèficit provocat per la
Covid-19 es preveu que arribi
als 750M€ el 2021. L’ any 2020
la demanda global a la xarxa de
transport públic ha estat inferior
al 54% dels valors previs a la
pandèmia, i l’ATM preveu que el
2021 se situï entre el 68 i el 80%.
El manteniment de les tarifes
permetrà ampliar la caducitat
dels títols adquirits durant el
2020, que no caducaran fins el
31 de desembre del 2021. En
el cas de la T-verda, la T-16 i la
T-compensació covid, mantindran la data de caducitat pròpia
de cada títol.
També s’han congelat tarifes
dels serveis interurbans no integrats de la xarxa de transport
públic de Catalunya, i els serveis
regionals de Renfe.
L’alcaldessa de Sitges, Aurora
Carbonell, nova presidenta de
l’AMTU
L’alcaldessa de Sitges, Aurora
Carbonell, és la nova presidenta
de l’Associació de municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU). És la primera vegada
que una dona assumeix la presidència d’aquesta associació,
que agrupa a un total de 113
ens locals d’arreu de Catalunya:
107 Ajuntaments (entre els quals
el de Lliçà d’Amunt), 1 Entitat
Municipal Descentralitzada i 5
Consells Comarcals, amb una
població representada de 2,4
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Connexió en bus amb la
Universitat Autònoma
La Generalitat de Catalunya i
la Mancomunitat de la Vall del
Tenes van presentar, el passat
18 de desembre, en un acte
virtual, la nova línia de bus que
unirà la Vall del Tenes amb la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El servei aprofitarà el corredor del Tenes i les
parades del Bus exprés e7.
Tot i estar planificada, la nova
línia no es posarà en marxa
fins la represa de l’activitat
presencial al Campus de Bellaterra, amb motiu de l’actual situació de pandèmia. Així
mateix, el servei es podrà
ajustar si es produeixen canvis en l’activitat lectiva de la
universitat.
L’objectiu d’aquesta nova línia de bus és cobrir els fluxos
de mobilitat amb la universitat

en les franges de matí, migdia i tarda, amb uns horaris
similars a d’altres línies que
connecten amb la UAB que ja
estan en funcionament i que
tenen molt bona acceptació
per part de l’alumnat.
La presentació del servei va
comptar amb la participació
de representants de la Direcció General de Transport de la
Generalitat, de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, de
les alcaldies dels quatre municipis de la mancomunitat i de
Sagalés, l’empresa que operarà la línia.

Activitats a distància dels
Centres Cívics i Casals

milions d’habitants i un volum de
viatgers urbans transportats de
prop de 45 milions anualment.
L’AMTU es va crear al 2001,
quan només en formaven part 7
municipis, i durant tots aquests
anys ha crescut exponencialment fins arribar als 113 associats actuals.
Durant l’Assemblea General de
l’AMT, celebrada el passat 18 de
desembre de forma telemàtica,
a més de la presidenta, també
es van nomenar quatre vicepresidents: Jordi Xena, alcalde de
Santa Maria de Palautordera;
Josep Mayoral, alcalde de Granollers; José Antonio Montero,

alcalde de Montornès del Vallès;
i Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada. Així mateix,
també es van escollir els 17
municipis que formaran part del
nou Comitè Executiu de l’AMTU per al present mandat, que
finalitzarà el 2023. Finalment,
l’AMTU també va nomenar els
seus representants al Consell
d’Administració de l’ATM (Aurora Carbonell i Josep Mayoral),
al Consell de Mobilitat de l’ATM
(Aurora Carbonell), al Consell d’Administració d’FGC (Jordi
Xena) i al Consell Català de la
Mobilitat (Aurora Carbonell).

Recordem que les regidories
de Cohesió social i Gent Gran
han adaptat dues de les activitats que es feien presencialment als Centres cívics i als
Casals de la gent gran, que
degut a la crisi sanitària de la
Covid-19 s’han hagut d’aturar
temporalment, per poder ferles a distància. Es tracta del
Taller de la memòria i de les
classes de Català.
Les persones que no participaven en aquestes activitats i
ara vulguin rebre aquest servei
han de posar-se en contacte
amb aquestes regidories de
l’Ajuntament (telèfon 93 841 52
25 extensió 211 o correu electrònic participacio@llicamunt.
cat).
Per altra banda, la regidoria de
Cohesió social també ha pensat noves activitats perquè els
usuaris dels Centre Cívics puguin gaudir des de casa. Una

d’elles és l’anomenada: “Al
mal temps... Bona cuina!”, que
consisteix a fer, gravar i compartir públicament una recepta
de cuina.
Les persones interessades a
participar han de posar-se en
contacte amb l’Ajuntament
(telèfon 93 841 52 25 o correu
electrònic participacio@llicamunt.cat) i enviar per WhatsApp (662 926 244) el vídeo gravat de la recepta de cuina, el
qual es distribuirà a través de
les xarxes socials municipals.
A tots els participants se’ls obsequiarà amb un davantal de
cuina.

notícies de l’Ajuntament
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Trobada virtual de l’Alcalde
amb l’alumnat de 3r de
l’escola Rosa Oriol i
Anguera

Àpats solidaris per Nadal
El Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, en col·laboració
amb el Club Rotary (associació d’empresaris) i la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament, va repartir un àpat de
Nadal a 14 persones del municipi en situació de vulnerabilitat.
El Gremi d’Hostaleria va posar en marxa aquesta iniciativa solidària als municipis de
Lliçà d’Amunt, Granollers, les

Franqueses i Canovelles amb
l’objectiu d’oferir un menú nadalenc, principalment a persones grans que viuen soles
o altres casos de famílies vulnerables, perquè puguessin
celebrar aquestes festes de la
millor manera possible.
El menú va consistir en un primer plat de brou amb galets,
pilota i mongetes del ganxet;
un segon plat de pollastre rostit amb prunes i pinyons; i pol-

vorons de postres.
L’Ajuntament agraeix enormement aquesta iniciativa encomiable que ajuda a retrobar
l’esperit nadalenc en aquest
temps tan difícil.

Èxit de la Campanya solidària de
recollida de joguines
La primera quinzena de desembre, la regidoria d’Acció
Social va engegar, per cinquè
any consecutiu, la Campanya
solidària de recollida de joguines i, per quart any consecutiu, la iniciativa d’apadrinar
una carta de Reis d’infants i
joves del municipi de famílies
desfavorides perquè tots ells
tinguessin regal la nit màgica
de Reis.
El resultat va ser un èxit; es

van apadrinar totes les cartes
de Reis, un total de 70, i es
van recollir moltes joguines,
majoritàriament noves.
L’Ajuntament dóna les gràcies a tothom que s’ha sumat
a aquesta campanya: a totes
les persones que ho han fet a
títol personal i a aquelles que
ho han fet de forma col·lectiva, com els treballadors de
Biokit-Werfen i de l’Ajuntament, i l’entitat Futbol Sala

A principis de desembre, els
tres grups de 3r de l’escola
Rosa Oriol i Anguera van tenir
una entrevista virtual amb l’Alcalde, Ignasi Simón.
Aquest any, amb motiu del
context de crisi sanitària,
l’activitat “Conèixer l’Ajuntament”, inclosa dins del PAE
(Programa d’Activitats Educatives), s’ha adaptat al format virtual. Tot i no poder fer
l’habitual recorregut per la

Casa Consistorial, l’alumnat
va poder conversar una estona amb l’Alcalde, a través de
videoconferència, per conèixer-lo de prop i entendre millor el funcionament de l’Ajuntament, objectius bàsics de
l’activitat.
Les tres classes van rebre un
joc de taula com agraïment a
aquesta trobada virtual, que
esperem pugui tornar a la normalitat el més aviat possible.

de Lliçà d’Amunt. Gràcies a
tots per contribuir a fer realitat aquesta campanya solidària.

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una
libertad basada en la igualdad”.
Butler, Judith

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

notícies de l’Ajuntament
Nadal amb activitats
tradicionals adaptades i actes
nous
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Veredicte del Concurs
d’arbres de Nadal

Malgrat les dificultats provocades per la Covid-19, Lliçà d’Amunt ha
pogut celebrar la festivitat de Nadal amb activitats diverses.

La programació d’activitats
de Nadal acostuma a ser molt
tradicional: Fira, Cantada de
Nadales, Tió, Pastorets, Patge
reial, etc. L’Ajuntament, amb
la voluntat de mantenir el màxim d’activitats nadalenques
possible, enguany va haver
d’adaptar-ne la majoria a les
mesures de seguretat vigents
derivades de la crisi sanitària
de la Covid-19. I, les activitats
que no va ser possible adaptar, es van substituir per altres,
amb la finalitat que els lliçanencs i lliçanenques, sobretot
infants i joves, poguessin celebrar la festivitat de Nadal com
es mereixien, després de l’any
complicat viscut.
Malgrat les dificultats provocades per la Covid-19, l’equip de
govern fa una valoració molt
positiva de les activitats dutes
a terme a Lliçà d’Amunt per
Nadal.
Tots els actes, amb aforament
limitat, van funcionar amb cita
prèvia per garantir la seguretat de les persones assistents,
evitant llargues cues d’espera
i aconseguint distància entre
grups familiars. Això va suposar un esforç logístic molt
gran per l’Ajuntament, però la
ciutadania s’hi va adaptar amb
facilitat i va rebre aquest nou

sistema molt positivament.
Malgrat tot, alguns actes anunciats al programa de Nadal es
van haver d’anul·lar a causa de
noves restriccions decretades
per la Generalitat, com els tallers de la Biblioteca Ca l’Oliveres, el concert de Cap d’Any, el
Lliçà té Talent, etc.
Per altra banda, les noves
activitats, creades per substituir les que no es van poder
adaptar, van tenir molt bona
acollida; és el cas del Caça el
teu Tió, el Pessebre Vivent, la
Plaça del Joc, la competició
de paintball per a joves i l’audiència pública de SM els Reis
Mags d’Orient.
En general, totes les activitats
es van celebrar sense incidents destacats.

En la darrera edició del Concurs d’arbres de Nadal, promogut per la regidoria de Cultura,
es van presentar 40 arbres.
Per a l’atorgament dels premis,
el jurat es va basar en quatre
premisses: l’estètica, l’originalitat, la complexitat i la incorporació d’elements reciclats
i/o fets a mà.
Les guanyadores van ser:
-1a: Rosa Hernández.
- 2a: Maria Cisa.
- 3a: Maria José Martínez.

Els premis van consistir en
150€, 100€ i 50€, respectivament, per comprar als comerços adherits a la campanya
“Per Nadal, dona corda al comerç local”.

Celebració de Carnaval,
adaptat a la realitat
sanitària

L’Ajuntament ha preparat la
festa de Carnaval, que enguany
se celebrarà el dissabte 13 de
febrer. Degut a la situació sanitària actual, no es podrà dur a
terme l’habitual Rua pels carrers del municipi, però, si les

mesures ho permeten, si que
es farà un Concurs de disfresses adaptat a la realitat d’aquell
moment.
Consulteu la informació i les
bases al web municipal: llam.
cat/carnaval21.
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Formacions sobre noves tecnologies al municipi

La biblioteca Ca l’Oliveres ofereix assessorament i formació en tecnologia per facilitar-te el dia a dia.
ves i préstecs de llibres electrònics, pel·lícules, documentals…
Dimarts 26 de gener de 18h a
20h
- COM FUNCIONA UNA
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÈNCIA (Meet, Zoom,
Jitsi…):
Aprendrem a utilitzar les opcions
que ens donen les plataformes
de videoconferència com Meet,
Zoom o Jitsi: xatejar, compartir pantalla, canviar-nos el nom,
canviar el fons d’imatge, enviar
missatges privats, crear una reunió i ser l’administrador…
Dimarts 9 de febrer de 18h a
20h

AULA TECNOLÒGICA CA
L’OLIVERES

PÍNDOLES TECNOLÒGIQUES

Servei d’aprenentatge a mida
sobre les noves tecnologies. Es
posa un professional a disposició de la població durant una
hora cada 15 dies per resoldre
dubtes sobre el maquinari (ordinador, mòbil, tauleta…) o sobre el programari (programes o
app’s).
Dimarts 2 i 16 de febrer de 18h
a 19h
Preu: Gratuït.
Durada: 20 minuts per consulta.
Format: presencial o virtual en
cas que les mesures sanitàries
no permetin fer-ho de forma presencial.
Inscripcions: Cal inscriure’s prèviament trucant al 938607116
o enviant un correu electrònic a
b.llicam.co@diba.cat (especificant dia i dubte a resoldre).

Formacions de curta durada
per assentar la base del coneixement tecnològic, eminentment pràctiques.
Preu: Gratuït.
Durada: Una sessió de 2 hores.
Format: presencial o virtual en
cas que les mesures sanitàries
no permetin fer-ho de forma
presencial.
Inscripcions: Inscripció en línia
a través de la web de l’Ajuntament. Places limitades.
- BIBLIO DIGITAL. Servei de
préstec electrònic de llibres i
pel·lícules:
Coneixerem els requisits per utilitzar la plataforma eBiblio i amb
quins dispositius podem accedir-hi. I aprendrem a cercar el
contingut disponible, i a fer reser-

- COM OBTENIR EL CERTIFICAT DIGITAL I LA SEVA
UTILITZACIÓ: IdCAT i IdCAT
Mòbil:
Coneixerem com podem sol·licitar el certificat digital IdCAT
i la seva instal·lació. Practicarem amb l’ús de l’IdCAT, com
la signatura electrònica de documents. Gestionarem l’alta al
sistema d’identificació IdCAT
Mòbil i l’utilitzarem per realitzar
tràmits com presentar una instància a l’Ajuntament.
Dimarts 23 de febrer de 18h a
20h
Incripció a partir del 8 de febrer.
- COM UTILITZAR EL DRIVE.
Comparteixes els documents
però no vols que els esborrin? Saps crear un formulari
amb Google Forms?:
Coneixerem dues de les eines
gratuïtes de Google: Drive per
guardar documents i fotos al
núvol, però a la vegada per
compartir documents on d’altres persones poden contribuir
amb informació nova, i Forms
per crear formularis d’enquestes de valoració.
Dimarts 9 de març de 18h a
20h
Incripció a partir del 8 de febrer.

- GOOGLE CLASSROOM,
l’eina gratuïta per fer classes
online:
Coneixerem com funciona l’eina Google Classroom per crear
classes online, com permetre
que els alumnes s’apuntin a
una classe, com compartir documents, com crear tasques
pels alumnes…
Dimarts 23 de març de 18 a
20h
Inscripció a partir del 8 de març.
CURSOS ACTIC nivell mitjà
Formació de 20 hores de durada per fer una aproximació als

continguts de la prova ACTIC
nivell mitjà. Durant la formació
es facilitaran referències i enllaços per treballar els continguts
amb exercicis, de manera pràctica.
Consultar properes edicions.
CENTRE COL·LABORADOR
ACTIC
Es disposa de dos dies disponibles per a la realització de la
prova ACTIC:
Tardes: dimecres de 16h a
18:30h
Matins: dissabtes de 10h a
12:30h

Trobada amb l’escriptora
vallesana Alba Dalmau
Dins de l’activitat del Club
de lectura per a adults, el
dilluns 22 de febrer a les
18h, la Biblioteca Ca l’Oliveres comptarà amb la visita
de l’autora vallesana d’ “El
camí dels esbarzers”, Alba
Dalmau, que ens parlarà de
l’obra.
En el cas que per la situació
sanitària no es pogués fer
l’activitat presencial, s’oferirià en format virtual.
Alba Dalmau (Cardedeu,
1987) va publicar “El camí
dels esbarzers” l’any 2019,
un llibre que aplega 25 relats
corals on recrea l’ambient
conservador i decadent del
poble estatunidenc i imaginari de Sandville. La universalitat de temes com l’amor
incondicional, el dolor d’una
pèrdua, la por a la diferència, les tensions familiars,
el racisme o l’homofòbia es
manifesta en un entorn d’aires carregats amb certa olor
de resclosit.

notícies de l’Ajuntament
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Canvis en les normes de
trànsit dels patinets elèctrics
Tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants, i
limitada la velocitat a 25 km/h.
Des del passat 2 de gener, els
patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal
(VMP) estan sotmesos a una
nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT),
que inclou restriccions en la
seva circulació. Aquests vehicles no poden circular per
les voreres ni per espais reservats als vianants com ara
passos de vianants. Creuar
un pas de vianants en bici o
patinet elèctric pot suposar
una multa de 200 euros. Han
de fer-ho obligatòriament
pels carrils bici senyalitzats
o, en cas de no haver-n’hi,
per la mateixa calçada que la
resta de vehicles. De la mateixa manera, els està prohibit circular per carreteres,
autopistes, autovies i túnels
urbans, entre altres vies singulars.
La nova normativa de la DGT
també diu que aquests vehicles han de complir les
normes de circulació exactament igual que qualsevol
altre. D’aquesta manera, els

conductors estan obligats a
sotmetre’s a proves d’alcohol
i drogues, i se’ls prohibeix
conduir fent ús del telèfon
mòbil o auriculars. La normativa també limita la seva velocitat als 25 km/h i prohibeix
que dos ocupants facin servir
el mateix patinet o VMP, fins
i tot si un d’ells és un infant.
A més, de nit han de conduir
amb llums o roba i elements
reflectants.
Aquest és un primer pas en
la regulació de la circulació
d’aquests nous vehicles de
mobilitat personal, que ha
crescut els últims mesos,
ja que són una aposta per
la mobilitat sostenible. Més
endavant es complementarà
la normativa. A partir del novembre, hauran de tenir un
certificat de circulació que

els identifiqui i que acrediti
que compleixen els requisits tècnics previstos en un
manual.
De moment encara no és
obligatori a l’Estat que els
patinets elèctrics i vehicles
de mobilitat personal facin ús
d’una assegurança obligatòria. Cada ajuntament podrà
exigir si decreta o no que hagin de fer servir una assegurança obligatòria, o si regula
l’ús del casc a l’hora de circular.
En aquest sentit, properament, l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt regularà mitjançant ordenança, l’obligació
de l’ús del casc i d’elements
refractaris i de portar llums
durant la nit, així com l’edat
mínima per a la seva conducció i les vies per les quals es
podrà circular.
A més, la Policia local realitzarà una campanya informativa i, a partir de la fi
d’aquesta, ja se sancionaran
les infraccions que es detectin.

PROHIBIT

ABOCAR RESTES FORA
DELS CONTENIDORS

Segons l’article 86 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
resta prohibit deixar cap tipus de resta fora dels
contenidors, la qual cosa es considera una infracció greu.

Les persones infractores seran sancionades amb una multa
de 101 a 300 €.

Si tens residus voluminosos utilitza els serveis de
deixalleria o de recollida concertada a domicili.

TRUCA
938 415 225
Més informació a

llicamunt.cat

notícies de l’Ajuntament
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Residu, on vas?

Residus voluminosos i
especials, a la Deixalleria!
La deixalleria és una instal·lació
de recepció de residus municipals que permet la recollida
selectiva dels materials domèstics o comercials que no tenen
contenidor específic de recollida
al carrer. Els ciutadans/anes, per
tant, han de portar-hi els residus
pels seus propis mitjans.
Hi ha dos grans tipus de residus
admesos a la instal·lació:
- Residus voluminosos: mobles,
ferralla, electrodomèstics, roba,
restes vegetals, runes,...
- Residus especials: són aquells
residus que, per la seva perillositat o toxicitat per a la salut i l’entorn, cal segregar de la resta de
residus. Per exemple: bateries,
piles, productes químics de tot
tipus, fluorescents, olis de cuina,
olis minerals i tòners.

Punts de prestació:
Deixalleria Comarcal:
Av. dels Països Catalans, 60
Tel. 93 841 58 71
Deixalleria Municipal de Palaudàries:
Camí de Palau, 40-48
Tel. 93 863 99 51
Informació d’interès:
Els habitatges que utilitzin la
deixalleria tindran dret a una bonificació del 15% sobre el cost
de la taxa de residus. Caldrà
disposar del carnet d’usuari de
la deixalleria, que es pot obtenir
a l’Ajuntament, de l’1 de gener
al 28 de febrer (les renovacions
es poden fer durant tot l’any). El
carnet s’haurà de segellar quan
es faci servir, com a mínim 8 vegades repartides durant tot l’any.

Recollida a domicili de
voluminosos

notícies
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del poble

Lliçà d’Amunt té 15.469
habitants
Aquesta és la xifra oficial de població a 1 de gener de 2020.

Campanya de vacunació
contra la COVID-19
Tots els professionals dels centres de salut de la Vall del Tenes que
havien manifestat la voluntat de vacunar-se van rebre la primera
dosis de la vacuna de Pfizer el passat 13 de gener; en 21 dies rebran
la segona dosi. La vacunació es va centralitzar al Centre d’Atenció
Primària (CAP) La Cruïlla.
La campanya de vacunació contra la Covid-19, que es va iniciar
el passat 27 de desembre, preveu que Catalunya disposi de
més de 900.000 dosis de vacunes el primer trimestre del 2021,
que serviran per vacunar entre
450.000 i 470.000 persones, ja
que es necessiten dues dosis.
Col·lectius prioritaris
Seguint el pla de vacunació del
Departament de Salut de la Generalitat, en aquesta primer fase
s’estan prioritzant els col·lectius

vulnerables i més exposats a la
malaltia: Persones que viuen en
residències; Professionals sanitaris i sociosanitaris; i Persones
amb discapacitat severa.
Altres col·lectius
Posteriorment, es vacunarà la
gent major de 80 anys i la resta
de la població, seguint un procés que durarà mesos.
Objectiu
L’objectiu de la vacunació és
prevenir la malaltia i disminuir-ne

la gravetat i mortalitat, així com
reduir l’impacte sobre la vessant
assistencial i l’economia.
Els estudis realitzats fins a la
data d’avui mostren que les vacunes aprovades per les agències reguladores internacionals
són segures. A Catalunya s’estan aplicant les vacunes produïdes per Pfizer–BioNTech i,
en el moment de tancar aquest
butlletí, s’estava a l’espera que
arribessin les de Moderna.
Col·lectius exclosos

Ara per ara, no es recomana la
vacunació d’alguns col·lectius,
ja que no han estat inclosos en
els estudis científics: Menors de
16 anys; Dones embarassades; i
Dones que estiguin alletant.
Les vacunes també estan contraindicades en casos de persones que hagin presentat una reacció d’hipersensibilitat de tipus
anafilàctic a una dosi prèvia de
vacuna contra la COVID-19 o a
algun dels seus components i en
persones amb antecedents de
reaccions al·lèrgiques greus. Els
equips mèdics valoraran la situació segons les condicions de
risc que presenti cada pacient.
Procediment
En aquesta primera etapa de la
campanya de vacunació, el Departament de Salut és qui contacta i fixa els dies de vacunació
amb els diversos col·lectius prioritaris. A mesura que augmenti
la disponibilitat de les vacunes,
s’anirà anunciant progressiva-

ment els grups de població que
podran accedir-hi.
Estafes
El Departament d’Interior alerta
que s’estan produint estafes en
relació a les vacunes, principalment relacionades amb el pagament de les vacunes i les visites
domiciliàries per subministrar-la.
En aquest sentit, recordeu que
la vacuna contra la COVID-19 és
gratuïta i gestionada únicament
pel Departament de Salut. Davant d’aquest tipus d’estafa, els
Mossos d’esquadra recomanen
no permetre l’entrada de desconeguts a casa, no fer pagaments
i davant de qualsevol trucada
sospitosa contactar amb els canals oficials, com els centres de
salut o el 112.
Més informació
Al web de Canal Salut trobareu
un apartat dedicat a la Vacunació Covid-19 amb tota la informació disponible.
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Salut contracta 125 professionals per
reforçar l’atenció primària al Vallès
Oriental
El Departament de Salut va començar, el passat mes de desembre, les contractacions del
Pla d’enfortiment i transformació
de l’atenció primària. Un pla que
ha de servir perquè els equips de
primària del Vallès Oriental sumin 125 nous professionals per
donar resposta a la COVID-19
i, a més, introduir canvis de caràcter estructural per millorar-ne
l’accessibilitat i la resolució.
El Pla estava dissenyat des de fa
mesos, però la pandèmia va accelerar el seu desplegament En
total, la comarca rebrà 5,6 milions d’euros fins al 2022. Amb
aquests diners s’estan finançant
programes conjunturals per do-

nar resposta a la COVID-19,
com la incorporació de 19 gestors COVID i 21 referents COVID
Salut i Escola. Això significa 40
professionals destinats a la gestió de la COVID-19.
També s’estan contractant professionals d’altres perfils (85) per
abordar els canvis que s’han de
produir en els centres d’atenció
primària. Les noves incorporacions permeten millorar el suport
assistencial a les residències,
reforçar l’atenció a la cronicitat,
incrementar el nombre de treballadors socials, augmentar el
suport administratiu i incorporar
noves tecnologies.
Vallès Oriental Central. 62,5 pro-

fessionals: 9,5 gestors COVID,
10,5 referents Salut i Escola,
0,5 metge/essa, 15 infermeres,
14 administratius, 9 tècnics en
cures auxiliars d’infermeria i 4
treballadors socials. Assignació
fins al 2022: 2.900.992 euros.
Aquesta àrea de gestió assistencial (AGA) del Vallès Oriental
comprèn: Cardedeu, Cànoves
i Samalús, la Garriga, l’Ametlla
del Vallès, Figaró-Montmany, Tagamanent, Aiguafreda, Montmeló, Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall, Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana,
Canovelles, les Franqueses del
Vallès, Granollers, i la Roca.

Què ha dit la premsa?
Nou centre logístic amb 9.000
metres de Moldstock a Lliçà
d’Amunt
L’empresa de serveis logístics
Moldtrans ha posat en funcionament un nou centre logístic
de 9.000 metres quadrats a Lliçà d’Amunt. La nova implantació de la divisió logística del
grup de transports Moldtrans té
l’objectiu de donar resposta a
nous projectes d’externalització
logística i l’augment del comerç
electrònic. Les instal·lacions de
Lliçà d’Amunt estan situades al
polígon Can Montcau, en una
promoció que ha executat el
promotor internacional VGP. La
companyia destaca l’òptima accessibilitat viària i la qualitat dels
equipaments de les noves
instal·lacions.

Jordi Nadal, de Lliçà d’Amunt,
reflexiona sobre la utilitzat de
la lectura en un llibre ara
L’escriptor i editor Jordi Nadal
(Lliçà d’Amunt, 1962) acaba de
publicar Libroterapia. Leer es
vida (Plataforma Editorial), en
què intenta respondre a diverses
preguntes al voltant de la lectura.
Brustenga, Castillo i Gámez
disputen l’Estatal de ciclocròs
amb l’equip català
Marc Brustenga, ciclista sub-23
de Santa Eulàlia, Niucole Castillo, corredora júnior de La Torreta Bike, i Carles Gámez, ciclista
del Lliçà d’Amunt CC, van disputar l’Estatal de ciclocròs amb
la Selecció catalana.
Definit el calendari de principi

de temporada de Márquez i
Galván
Martí Márquez, de Llinars, i Kiko
Galván, de Lliçà d’Amunt, tots
dos ciclistes de l’equip professional Kern Pharma, ja tenen
definit el calendari de principi
de temporada. Els vallesans van
debutar el 24 de gener a la Clàssica Comunitat Valenciana del
24 de gener i després competiran a tres proves franceses: el
Grand Prix Cycliste La Mareselleise del 31 de gener, l’Étoile de
Bessèges, ronda per etapes que
es disputa entre el 3 i el 7 de febrer i el Tour de la Provence, una
altra cursa per etapes que tindrà
lloc entre l’11 i el 14 de febrer.

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

Neix @apicsmetronord,
el nou perfil d’Atenció
Primària de la
Metropolitana Nord a
xarxes socials
L’Atenció Primària de l’àrea
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha
estrenat nou perfil a Twitter.
Aquest nou compte serà una
eina d’utilitat per la ciutadania
del Vallès Occidental, el Vallès
Oriental, el Barcelonès Nord i
el Maresme i permetrà establir una major proximitat amb
l’atenció primària.
El nom del perfil és @apicsmetronord, i s’hi pot accedir a
través de la URL twitter.com/
apicsmetronord.
A més, properament l’Atenció
Primària de la Metropolitana
Nord també tindrà perfil territorial a Facebook. Es podrà
accedir amb la URL facebook.
com/apicsmetronord.
Les publicacions del nou perfil
a Twitter i Facebook permetran
fer difusió de notícies relacionades amb l’atenció primària
del territori i de missatges per
la promoció de la salut i prevenció de la malaltia. També
serviran per poder informar a

la ciutadania dels serveis que
tenen a disposició a l’atenció
primària, i fer arribar avisos
de possibles alteracions en
els horaris o assistències en el
seu centre d’atenció primària.
A més, serviran per poder fer
difusió de les activitats per la
comunitat que organitzen els
equips d’atenció primària i les
professionals d’atenció a la
salut sexual i reproductiva (ASSIR).
La posada en marxa del nou
compte agafa el relleu dels
comptes que hi havia actius
fins ara (@sapbadalona, @icssantacoloma i @icsmaresme),
que han deixat de funcionar.
També hi ha disponible el web
de l’Atenció Primària Metropolitana Nord, on s’hi pot trobar
informació detallada sobre
tots els centres del territori,
així com horaris i serveis que
ofereixen, notícies d’actualitat,
com contactar amb els centres, informació pràctica sobre
Coronavirus SARS-CoV-2, etc.

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 29 de gener al 4 de febrer
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 5 a l’11de febrer
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 12 al 18 de febrer
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 19 al 25 de febrer
P. Lozano (Bigues): del 26 de febrer al 4 de març
Després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i/o diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt); Salayet (Sta. Eulàlia); Torras i Lozano (Bigues)

opinió

febrer_ 2021_ 15

Entitats i
Bústia del lector

Pujada a 2a Divisió
L’equip de 3 Bandes del Club
Billar Lliçà d’Amunt ha aconseguit pujar a la Segona Divisió de la Federació Catalana
de Billar.
Les competicions de la temporada 2020-2021 començaran quan arribem a la fase 4
de la desescalada, però continuem amb els entrenaments

diaris per poder arribar-hi
amb perfecte estat de forma.
Per als que estimen i els agrada jugar al billar hem acordat
que els nous socis gaudiran
de 2 mesos sense cap pagament.
Adreceu-vos al club i gaudireu del nostre esport.

Club billar Lliçà d’Amunt

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

C/ de l’Urgell, 78, baixos - Lliçà d’Amunt
938 414 054 - 665 775 386
info@grafiquesforte.cat
www.grafiquesforte.cat

+ INFO

(atenció presencial
amb cita prèvia)

Regals personalitzats
(Consulta unitats mínimes)

IMPREMTA a
CA L’ARTIGUES!
Tot tipus d’impresos!
Mascaretes personalitzades
a partir de 10 unitats

genda’t

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

FEBRER

Dimarts

2

Dijous

4

Dimarts

9

AULA TECNOLÒGICA CA L’OLIVERES
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves
tecnologies.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat) (especificant dia i dubte a resoldre).
TARDES DIY
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 19.30h
Vols pintar una bossa al teu gust? Vine al Taller de
creació de bosses i fes-te la teva!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.
TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 20h
No et perdis el Taller d’ampolles lluminoses. Pinta
una ampolla al teu gust i ja veuràs quina xulada
quan li encenguem les llumetes!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.
PÍNDOLA TECNOLÒGICA: “Com funciona una
plataforma de videoconferència (Meet, Jitsi,
Zoom, etc.)”
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 20h
Gratuït.
Inscripció prèvia: a través de la web de l’Ajuntament. Places limitades.

Dilluns

14

Dimarts

16

Dimecres

17

DIA DELS ENAMORATS
Espai Jove El Galliner Horari: de 16h a 20h
Vine a escriure i/o dibuixar el teu missatge a la
nova pissarra gegant del Galliner! Obtindràs alguna resposta?
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.

AULA TECNOLÒGICA CA L’OLIVERES
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 19h
Servei d’aprenentatge a mida sobre les noves
tecnologies.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat) (especificant dia i dubte a resoldre).
XERRADA “DE 0 A 3, RES DE PANTALLES?”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
Volem ajudar a pares i mares a fiançar algunes
competències bàsiques per fer millor la vida del
seu fill menor de 3 anys, al marge de les pantalles.
A càrrec d’Anna Ramis i Assens, mestra i pedagoga, autora del llibre De 0 a 3, res de pantalles?.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.

Dilluns

22

Dimarts

23

Divendres

26

Dissabte

27

PÚBLIC INFANTIL

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Tindrem l’oportunitat de comptar amb la presència de l’escriptora Alba Dalmau per parlar de la
seva novel·la, El camí dels esbarzers. A càrrec de
Lola Tresserras.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.
PÍNDOLA TECNOLÒGICA: “Com obtenir el
certificat digital i la seva utilització: IdCAT i IdCAT Mòbil”.
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: de 18h a 20h
Gratuït.
Inscripció prèvia: a través de la web de l’Ajuntament. Places limitades. Inscripció a partir del
8 de febrer.
TARDES DE CINEMA
Espai Jove El Galliner Horari: de 17h a 20h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de
cinema del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i
nosaltres posem les crispetes!
Gratuït.
Inscripció prèvia: trucant al 938607001 o enviant
un WhatsApp al 673930937.
CONTES AL VOL: “CONTES PERDUTS”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h
Qui no ha perdut mai alguna cosa? Jo he perdut
moltes coses al llarg de la meva vida i sovint em
pregunto on són totes aquestes coses que he perdut. En algun lloc deuen estar! Qui perd és que té.
Tinc cap, paciència, ulleres, ritme, humor, memòria, una bufanda... però a vegades, de tant en tant,
ho perdo. Perdre no és res més que l’oportunitat
de trobar i buscant pots trobar el que busques o
no. A càrrec d’Ingrid Domingo. Adreçat a infants a
partir de 2 anys, acompanyats d’un adult.
Gratuït.
Inscripció prèvia: a la biblioteca (Tel. 938607116;
Correu electrònic b.llicam.co@diba.cat). Aforament limitat.

JOVENT

PERSONES
ADULTES

GENT GRAN

TOTS ELS
PÚBLICS

Nota
Aquest butlletí es va editar durant la primera quinzena de gener. Inclou
activitats per al febrer, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària de la Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu seguir
l’actualitat immediata a través del web i les xarxes socials municipals.
En el cas de les activitats de la Biblioteca Ca l’Oliveres, si per la situació sanitària no es poguessin fer de forma presencial, totes les activitats s’oferirien en format virtual.

