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Abaratiment del preu públic de les 
escoles bressol municipals
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Que la ciutadania cregui i 
conegui la riquesa del patri-
moni històric, cultural i arqui-
tectònic del municipi és una 
de les tasques a les que més 
compromeses han d’estar les 
institucions públiques. Lliçà 
d’Amunt és un dels municipis 
de la comarca que té més ri-
quesa patrimonial en tota la 
seva expressió que protegim 
i apostem  buscant la implica-
ció ciutadana. 

Aquesta implicació és trans-
cendental per consolidar la im-
portància que cal tenir envers 
el patrimoni com a eina per 
incrementar l’estat del benes-
tar dels ciutadans, així com el 
sentiment de pertinença i mo-
tiu d’identitat d’un territori.

Fruit d’aquesta aposta a finals 

opinió
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d’aquest any s’iniciaran les 
obres de rehabilitació del safa-
reig públic del Parc del Tenes, 
o popularment conegut com 
el Rentador. Aquesta rehabili-
tació servirà per recuperar un 
espai deteriorat pel temps que 
no ha sofert cap actuació des 
de la darrera feta l’any 1987. 

Permetrà, entre d’altres, que 
serveixi com un espai educatiu 
per les escoles i instituts per 
tal de que coneguin la història 
del municipi i la importància 
que tenien aquests espais en 
la seva època, donat que era 
el punt de trobada i socialitza-
ció de les dones que en aquell 
temps es trobaven allà. El que 
coneixem com “fer safareig”.

També aquest mes de juny 
està previst l’inici de les obres 

del nou pont que ha d’unir el 
Pinar de la Riera amb el Parc 
del Tenes, en substitució de 
l’actual passera de llosses de 
formigó. Un projecte ambici-
ós que es realitzarà gràcies al 
conveni signat amb el Consor-
ci Besòs Tordera. Serà un pont 
de 32 metres de llarg, adaptat 
al entorn natural, que millora-
rà la seguretat dels vianants i 
del propi espai que es podrà 
seguir utilitzant en cas d’avin-
gudes o crescudes del riu ja 
que actualment quan succe-
eix aquest fenomen la passera 
queda inutilitzada. 

Continuant en aquesta recu-
peració i millora del patrimoni 
també es farà una actuació 
al barri històric de la Sagrera. 
Primer, el soterrament de les 
línies elèctriques i de telèfon, 

que ajudaran a embellir enca-
ra més aquest barri del muni-
cipi per donar protagonisme al 
seus carrers, racons i edificis. 
I una segona actuació, amb la 
instal·lació d’un pont peatonal 
entre el carrer Major i el carrer 
Baronia de Montbui. Una actu-
ació per donar protagonisme 
als vianants, guanyant espai i 
seguretat. 

En definitiva propostes, totes 
elles, encaminades a protegir, 
millorar i apostar pel nostre 
patrimoni d’espais històrics i 
naturals com son els casos es-
mentats i que han de servir per 
recuperar espais comuns, que 
la ciutadania pugui gaudir-los 
i sentir-se orgullosa per poder 
continuar complint la màxima 
que Lliçà d’Amunt és un poble 
per viure. 
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Rehabilitació de l’antic 
safareig públic del Parc del 
Tenes
“El Rentador” forma part del patrimoni del poble, que es vol preservar.

La Junta de Govern Local del 
passat 25 d’abril va aprovar 
inicialment el projecte de res-
tauració de l’antic safareig del 
riu Tenes i l’adequació de l’ac-
cés, redactat per l’arquitecte 
Josep Mª Campistron.
El safareig està situat a l’inte-
rior del Parc del Tenes, molt 
pròxim a l’accés principal del 
parc situat a l’avinguda dels 
Països Catalans, concreta-
ment junt a la baixada que 
porta des de l’accés al parc 
fins a la llera dreta del riu Te-
nes a peu.
Aquest safareig és conegut 
com “el Rentador”, un testi-
moni de la història del poble, 
on les dones anaven a rentar 
roba amb l’aigua del riu.
L’últim arranjament del safa-
reig va portar-se a terme l’any 
1987. Actualment no té cap ús 
i es troba en un estat de dete-
riorament.
L’objectiu principal del pro-
jecte és sanejar el vas de 
l’antic safareig amb el repicat 
i reposició del morter existent. 
Aquesta mateixa actuació de 
sanejament del morter dels 
paraments verticals es realit-
zarà en les boques de sortida 
de l’aigua.

També es vol protegir el canal 
d’aigua de l’arribada de tota 
la matèria vegetal que cau pel 
talús adjacent (fulles, herbes, 
pedres, terra...). Per això, es 
farà una barrera de conten-
ció per tal que al peu de talús 
només hi pugui arribar l’aigua 
neta de la pluja.
A més, per tal de donar major 
protagonisme a la canal que 
porta l’aigua fins al rentador, 
s’enderrocarà la solera de 
formigó que cobreix aquesta 
canal des de la boca d’on surt 
l’aigua fins a l’arribada del vas 
del safareig i es cobrirà de nou 
deixant unes separacions que 
permetin seguir visualment el 
recorregut de l’aigua.
Per altra banda, es netejarà i 
desbrossarà l’entorn més im-
mediat dels safareig i se li do-
narà un perfilat pla per crear 
una explanada o era.
Es procedirà també al tancat 
perimetral, tant del límit amb el 
riu Tenes com del vas del sa-
fareig, per millorar la seguretat 
enfront a caigudes en aquests 
espais on hi ha un desnivell. 
La tanca s’integrarà perfecta-
ment en el seu entorn per tal 
de no desvirtualitzar l’espai. 
S’instal·laran 3 panells infor-

matius on s’hi ubicaran pla-
fons amb informació cultural 
sobre aquest espai.
Per últim, es millorarà l’accés 
fins al safareig des de l’entra-
da principal del Parc del Te-
nes. Actualment l’accés fins 
al safareig es realitza per un 
corriol desdibuixat entre la ve-
getació amb una pendent pro-
nunciada. Es crearà un tram 
de rampa-escala que millori 
les condicions del vianant fins 
arribar al safareig. 
El pressupost d’aquest pro-
jecte és de 84.070,04€.

Els safaretjos públics

L’escriptor Josep Cassart ho 
explicava en un article a El 9 
Nou anomenat “Fer safareig” 
el passat 4 d’abril: 
“Fa molts anys, per netejar 
la roba no hi havia altre re-
mei que anar a la riera o bé 
als safaretjos públics, que es 
van acabar instal·lant a cada 
poble. Aquesta feina poc 
agradosa obligava les dones 
a acudir a aquests espais ex-
clusivament femenins. Era un 
tortura fer la bugada a l’hivern 
amb l’aigua graçada que talla-
va les mans. Alguns dies, les 

primeres dones que arribaven 
al safareig havien de fer servir 
el picador de roba per trencar 
la capa de gel que s’hi havia 
format. Carretejar els coves i 
els cossis amb la roba bruta 
que havia de ser rentada i des-
prés de la feina de xopar, en-
sabonar, picar i esbandir, tor-
nar-la  cap a casa, molla, que 
havia augmentat moltíssim el 
seu pes. Als estiu la cosa es 
feia més benèvola i algunes 
dones hi duien la canalla que 
aprofitaven el safareig per re-
frescar-s’hi. 
Mentre feinejaven compartien 

el safareig amb altres dones, 
i es feien confidències i xafar-
deries, tot allò que encunyaria 
la famosa frase “fer safareig”. 
(...)
Quan les cases van tenir aigua 
corrent, qui més qui menys 
s’hi va fer instal·lar a algun 
racó de l’habitatge un petit 
safareig d´’ús familiar, normal-
ment fet pels paletes, que va 
alleujar les dones d’una feina 
tan feixuga com la d’anar al 
safareig públic, i això, sumat 
a l’aparició de les rentadores 
automàtiques, va ser la fi dels 
antics safaretjos.” 

Prevenció d’incendis forestals

Pel període de màxim risc 
d’incendis forestals, que va 
del 15 de juny al 15 de setem-
bre, enguany Lliçà d’Amunt 
torna a comptar amb tot un 
seguit de mesures i actuaci-
ons rellevants: la difusió d’un 
Ban municipal; el suport al 
dispositiu local de vigilància i 
extinció d’incendis, proporcio-
nat per Protecció Civil de Lliçà 

d’Amunt (dos vehicles, 6-10 
efectius, diàriament); el Pla 
de Vigilància Complementà-
ria d’Incendis Forestals, dirigit 
per la Diputació de Barcelona 
(ruta diària per Santa Eulàlia, 
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, 
15 de juny-1 de setembre); el 
pla de manteniment de parcel-
les i zones verdes municipals; 
el manteniment de camins fo-

restals, amb l’ajut econòmic 
de la Diputació; i el control de 
fogueres de Sant Joan i Sant 
Pere.
Aquest any no hi ha manteni-
ment de franges perimetrals 
contra incendis forestals ni 
control del desbrossament en 
parcel·les privades, ja que es 
va portar a terme l’any passat 
i es realitza  cada dos anys; es 

tornarà a fer l’any 2023. Tan-
mateix, es desbrossaran les 
parcel·les municipals i es farà 
una aclarida de l’arbrat de 

les franges en algunes parts 
del municipi com Can Rovira, 
Pinedes del Vallès, Can Costa 
i Ca l’Artigues.
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Nou pont per a vianants sobre 
el riu Tenes
El pont serà la nova via de pas en substitució de l’actual passera de 
lloses de formigó.

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

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

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

Espai-web sobre actuacions forestals

A mitjans d’abril va comen-
çar un aprofitament forestal al 
bosc que hi ha entre Can Cos-
có i Pinedes del Vallès. A ban-
da del sòl forestal, recuperen 
unes antigues feixes agrícoles 
que amb el temps ha esdevin-
gut bosc. Aquest aprofitament 
segueix un Pla de Gestió i Mi-
llora forestal aprovat pel Cen-
tre de la Propietat Forestal, i té 
l’autorització del Departament 
d’Acció Climàtica de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
L’actuació té un doble benefi-
ci: la reducció del risc d’incen-
di forestal i la reducció de la 
presència de porc senglar.
Sobre aquest tema, el web 
municipal ha estrenat un espai 
sobre “La gestió sostenible 
dels boscos i la tala d’arbres”.
En aquest espai hi ha infor-
mació sobre les explotaci-
ons forestals actives a Lliçà 
d’Amunt, autoritzades pel De-

partament d’Acció Climàtica, 
Alimentària i Agenda Rural: 
l’explotació rural al bosc de 
Can Coscó entre el barri de 
Pinedes del Vallès, Can Salgot 
i l’ermita de Sant Valerià de 
Roberts, que inclou la recupe-
ració de feixes agrícoles que 
havien estat ocupades per 
espècies forestals (“rompu-
da”), fet que reduirà les zones 
de refugi del porc senglar en 
una zona molt propera al sòl 
urbà, on les batudes de caça 
són molt complexes de portar 
a terme; i l’explotació al bosc 
de Palaudàries entre el barri 
de Ca l’Artigues i la parròquia 
de Palaudàries. 
Aquest espai també informa 
de la situació actual dels bos-
cos, que són majoritàriament 
de propietat privada i les ac-
tivitats que s’hi fan depenen 
de la voluntat de les persones 
propietàries.

La silvicultura, és a dir, la ci-
ència que estudia la gestió de 
les masses forestals, ens indi-
ca que els boscos poden ser 
objecte d’aprofitament d’una 
manera sostenible, i que la 
seva tala permet regene-
rar-los, mantenint o millorant 
la seva qualitat ecològica i re-
duint el risc d’incendis. 
Actualment, la gestió dels 
boscos no aporta beneficis a 
la persona  propietària, sinó 
més aviat despeses. Aquest 
és el motiu principal pel qual 
les zones forestals han aug-
mentat la seva superfície i s’hi 
acumula molta biomassa, amb 
el consegüent risc d’incendi.
Algunes persones propietàri-
es sí que aposten per fer un 
manteniment del bosc, sovint 
a través de la redacció d’un 
Pla d’ordenació forestal i la 
participació del Centre de la 
Propietat Forestal, com a en-

titat pública que garanteix una 
planificació correcta i unes 
condicions adequades d’ex-
plotació. 
En tots els casos, a través 
d’un Pla tècnic o d’una au-

torització, l’activitat d’explo-
tació forestal està sotmesa a 
aprovació i control pel Depar-
tament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya.
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Preinscripcions de l’Escola 
de Persones Adultes de la 
Vall del Tenes
La preinscripció per al curs es-
colar 2022-23 de l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall del 
Tenes serà de l’1 al 30 de juny. 
La preinscripció es pot fer on-
line, a través d’un formulari 
que trobareu a la pàgina web 
de l’escola  (https://epavallte-
nes.cat/) i a la pàgina web de 

la mancomunitat (https://www.
mancomunitatvalltenes.cat/), i 
de forma presencial a l’escola, 
demanant cita prèvia. L’horari 
d’atenció al públic de l’Esco-
la de Persones Adultes de la 
Vall del Tenes és els dilluns i 
dimecres d’11h a 12.30h i els 
dimarts i dijous de 16.30 a 20h. 

CONSOLIDA LES TEVES ASPIRACIONS,
NOSALTRES ET POSEM ELS MITJANS

PUJA ESGLAONS EN LA TEVA VIDA
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Segueix-nos a:

@epavalltenes

On ens pots trobar?:

c/ Jaume I, 15-45
     08186 - Lliçà d’Amunt
     T.: 93 841 63 43

mcvt.epavt@mvalltenes.cat
www.epavalltenes.cat

VINE AMB NOSALTRES I ET PORTAREM MÉS LLUNY!!

L’ESCOLA DE PERSONES ADULTES DE LA VALL

DEL TENES pretén ajudar-te en el camí
cap a la superació i obtenció d’aquells
estudis que et permetran millorar i
aconseguir aquells objectius que et
marquis.

Som un equip docent molt implicat en
els nostres alumnes i oferim un tracte
força familiar, amb una atenció molt
personalitzada i individual.

Et volem ajudar a que milloris les teves
perspectives personals per avançar 
amb tu.

SI VOLS PROSPERAR I NO
SAPS COM, CONTACTA AMB
NOSALTRES.
HO ACONSEGUIREM!!

“Conte viu”, activitat cooperativa de 
foment de la lectura i l’escriptura  
L’activitat “Conte viu” és una 
experiència d’animació a la 
lectura i a l’escriptura que 
s’ha portat a terme aquest 
curs 2021-2022 amb la par-
ticipació de l’alumnat de ci-
cle mitjà de primària de les 
escoles de Lliçà d’Amunt. 
L’activitat ha consistit a crear 
un conte de forma cooperati-
va inspirat en la primera es-
cola que hi va haver a Lliçà 
d’Amunt, ara fa cent anys, i 
en el municipi d’aquella èpo-
ca. 
El projecte ha comptat amb la 
col·laboració de l’escriptora 
local Maite Mompart, l’ajuda 
de les escoles bressol  i dels 
instituts del municipi, i el su-
port de la Regidoria d’Educa-
ció, de la Biblioteca Ca l’Oli-
veres i del Grup L’Abans.
La idea va sorgir d’una re-
unió de Pla Local Educatiu, 
EDUC 360. De seguida, es va 
fer una trobada telemàtica de 
l’alumnat de les 5 classes de 

les 3 escoles amb l’escripto-
ra. Maite Mompart va explicar 
als nenes i nenes com era 
la primera escola que hi ha-
via en el poble i va compartir 
amb ells anècdotes i localit-
zacions per conèixer el poble 
en aquella època. 
Per la seva banda, el Grup 
L’Abans va preparar algunes 
cartes escrites a mà per di-
ferents persones de l’entitat  
explicant les experiències 
viscudes a l’escola d’aquella 
època, que va fer més ente-
nedor  el context de l’època a 
tots els nens i nenes. Aques-
tes cartes es van anar lle-
gint en les diverses sessions 
escolars de preparació del 

“Conte viu”.
L’escriptura del conte la va 
iniciar l’escola  Els Picots, que 
va passar el relleu a l’escola 
Miquel Martí i Pol i després va 
arribar a l’escola Rosa Oriol. 
El relleu entre escoles s’ha fet 
amb un vídeo amb imatges 
del procés i una paraula per 
introduir el nou capítol.
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO 
dels instituts Lliçà i Hipàtia 
d’Alexandria han fet les il·lus-
tracions del conte i els infants 
de les escoles bressol muni-
cipals Nova Espurna i Palau-
dàries n’ha fet el disseny de 
les guardes. 
El Grup L’Abans també ha es-
tat l’encarregat de trobar un 

Abaratiment del preu públic 
de les escoles bressol 
municipals

L’Ajuntament ha fet una mo-
dificació de la Taxa per a la 
prestació del servei d’escola 
bressol per tal d’abaratir l’ac-
tual preu públic de les escoles 
bressol municipals.
D’aquesta manera, per al pro-
per curs escolar 2022-23, la 
quota dels lactants passarà de 
285 a 210€ al mes i la dels mit-
jans, de 190 a 150€ al mes. La 
quota dels grans l’assumirà la 
Generalitat de Catalunya, grà-
cies a un acord marc amb les 
entitats municipalistes.
A més, s’apliquen descomptes 
del 20% de la quota mensual a 

les famílies nombroses, mono-
parentals o que tinguin dos fills 
a l’escola bressol (aplicable al 
fill petit o a tots dos en cas de 
bessons). 
Per altra banda, l’Ajuntament 
també ha unificat els preus 
del menjador per a no lactants 
(aquests el tenen inclòs en la 
mensualitat). El menú (dinar 
i berenar) tindrà un únic preu 
de 4€/dia, tant si és fix com 
discontinu o extra; fins ara els 
preus anaven de 5,90€ a 7,82€. 
I, el dinar també tindrà un preu 
únic de 3€/dia; fins ara oscil·la-
va entre els 5,10€ i els 6,80€. 

Segons el regidor d’Educació, 
Fran Sánchez, aquesta reduc-
ció del preu públic de les es-
coles bressol respon a la idea 
de fer l’educació de 0 a 3 anys 
cada dia més pública, igualità-
ria i accessible.

Es redueix un 25% l’import tant de la quota com del menjador. 

títol al conte. 
La presentació del llibre es 
farà el dilluns 13 de juny al 
matí. 
La regidoria d’Educació s’ha 
fet càrrec de l’edició del con-
te. 
L’objectiu general d’aquest 
projecte era fomentar l’hàbit 
lector i el gust per llegir de 

l’alumnat, desvetllar el gust 
per l’escriptura creativa, afa-
vorir el desenvolupament del 
llenguatge i la seva estructura 
i tipologia textual, promoure 
el treball en xarxa entre els 
centres educatius del muni-
cipi i afavorir el treball coo-
peratiu entre l’alumnat dels 
diferents centres. 
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Preinscripcions de l’Escola 
de Música “La Vall del 
Tenes”
Les preinscripcions d’alumnes 
nous per al proper curs 2022-
2023 de l’Escola de Música 
“La Vall del Tenes” es faran 
entre el 23 maig i el 3 juny. Es 
poden realitzar a través de la 
pàgina web de l’escola, www.
emvt.cat, amb el formulari que 
hi ha a la zona de descàrre-
gues. També es poden fer de 
forma presencial a la seu de 
Lliçà d’Amunt, al carrer Folch i 
Torres 117, de dilluns a diven-
dres de 16:00 h a 21:00 h.

Per a més informació: Escola 
de Música “La Vall del Tenes” 

•Llenguatge musical • Cant coral • Informàtica
musical  • Combos de pop, rock i jazz • Grups de
cambra  • Orquestres de vent, corda, guitarres i
percussió •Àmplia varietat de programes per a
persones de totes les edats i condicions, amb o
sense coneixements musicals.

Som l’escola de música de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes. Oferim classes a Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana,
Lliçà de d’Amunt i Lliçà de Vall. 

Música per nadons 1-2 (0 a 36 mesos)
Música en família (3 anys)
Sensibilització musical (3-5 anys)
Iniciació musical (6-7 anys)
Formació bàsica (7-12 anys)

Formació avançada (12-18 anys) •  Programa Jove (12-25 anys) • Programa Adults
(Més de 25 anys) • Atenció individualitzada per alumnes amb necessitats
educatives especials  

 DE MÚSICA

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

INSTRUMENTS

938 414 886
667 970 212

mcvt.emvt@mvalltenes.cat www.emvt.cat

emVallTenes

LA VALL  DEL TENES
ESCOLA

emvt_valltenes
 

EMVT Escola de Música
la Vall del Tenes

Èxit de les xerrades sobre límits 
als infants

Les escoles bressol munici-
pals van organitzar, els dies 
2 i 4 de maig, una xerrada 
taller sobre els límits a l’eta-
pa de 0-3 anys, a càrrec del 
psicòleg municipal Toni Ran-
dos. Entre les dues xerrades, 
al Centre Cívic Palaudàries i a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, van 

assistir-hi una vintena de per-
sones de famílies d’infants de 
les escoles bressol municipals 
Nova Espurna i Palaudàries, 
la majoria de nens i nenes de 
2-3 anys, que tenien ganes 
de compartir les seves angoi-
xes  a l’hora de posar els límits 
als seus fills i filles. Les dues 

xerrades van ser molt actives, 
amb moltes intervencions i 
preguntes, i el psicòleg anava 
responent i donant pautes per 
ajudar a les famílies. Tothom 
va quedar-se amb la idea de la 
necessitat de posar límits als 
infants sempre des de l’amor i 
la paciència. 

Fins al 15 de juny es podran 
sol·licitar els ajuts de menjador 
escolar per al curs 2022-2023 
que atorga la Generalitat de 
Catalunya a través del Consell 
Comarcal.
Les novetats de les beques 
menjador del curs 2022-2023 
són:
1. Augment dels llindars 
màxims de renda familiar  
- Primer adult (sustentadors 
principals): 11.365,60 €.
- Segon adult (sustentadors 
principals): 5.682,80 €.
- Altres adults que integren 
la unitat familiar diferent 
dels sustentadors principals: 
2.841,40 €.
- Per cada nen/a de la unitat 
familiar: 3.409,70 €. 
2. Nova deducció en el còmput 
dels elements patrimonials i 
cadastrals  
Es deduirà el 50% del valor 
dels elements que pertanyin a 

qualsevol membre computable 
de la família, exclosos els 
sustentadors principals. 
3. Cal que l’alumnat disposi 
de DNI/NIE/NIF 
A efectes tributaris, els 
infants pels quals se sol·licita 
l’ajut en tant que persones 
beneficiàries: 
a) han de tenir DNI/NIE o bé 
b) han de tramitar el NIF a 
l’Administració Tributària. 
En cas de no tenir-ne, 
l’Agència Tributària pot donar-
los d’ofici. D’aquesta manera 
s’evita un perjudici per a les 
famílies més vulnerables que 
tinguin dificultats en la gestió. 

Sol·licituds

Es continua prioritzant la 
presentació de les sol·licituds 
de forma telemàtica a través 
d’instància genèrica, adjuntant 
el model de sol·licitud 

del Consell Comarcal 
degudament omplert i 
signat, juntament amb la 
documentació obligatòria 
requerida a les bases de la 
convocatòria. Ho trobareu tot 
a llam.cat/ajutsescolars22. 
En els casos que no es pugui 
disposar d’identificació digital 
o que es tinguin dificultats per 
accedir al portal telemàtic, es 
podrà trucar al telèfon 93 860 
72 20 de la regidoria d’Acció 
social per demanar suport o 
bé per demanar cita prèvia per 
fer el tràmit.

Beques menjador per al curs 
escolar 2022-2023
Un dels nous requisits és que l’infant pel qual se sol·licita beca ha 
de tenir DNI/NIE/NIF obligatòriament. 
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L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt assoleix el 100% dels 
indicadors de transparència
Per sisè cop l’Ajuntament obté el Segell InfoParticipa, enguany 
complint amb la totalitat d’indicadors avaluats.

L’Ajuntament ha revalidat, un 
any més, el Segell InfoParti-
cipa, un reconeixement a la 
transparència informativa del 
web municipal, atorgat pel 
grup de recerca en Comuni-
cació Sonora, Estratègica i 
Transparència (ComSET) de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB).
Segons el regidor de Comu-
nicació i Transparència, David 
Morales, “hem assolit aquesta 
fita després d’anys apostant 
per facilitar l’accés de la ciuta-
dania a tot tipus d’informació 
de la gestió municipal, però 
també endreçant-la i fent-la 
entenedora amb gràfics i con-
textualitzant-la.”
En aquesta 9a edició, s’han 
mantingut els 52 indicadors 
de l’edició de 2020, però s’ha 
augmentat el nivell d’exigència 

en el contingut i forma d’alguns 
dels ítems. Enguany, amb la 
posada en marxa de les Cartes 
de serveis municipals, l’Ajun-
tament ha aconseguit el 100% 
de transparència, només 43 
ajuntaments dels 947 munici-
pis catalans han assolit aques-
ta nota. Pel que fa a la comarca 
del Vallès Oriental, són cinc els 
ajuntaments que compleixen 
amb la totalitat dels indicadors 
avaluats: Granollers, La Garri-
ga, Llinars del Vallès, Montme-
ló i  Lliçà d’Amunt.
Per a l’atorgament d’aquest 
distintiu de qualitat, el grup 
d’investigació ComSET basa el  
seu anàlisi en les informacions 
publicades al web municipal a 
partir de tres eixos:
• La informació sobre els re-
presentants polítics.
• La informació sobre el muni-
cipi i la gestió de recursos col-
lectius.
• Les eines que s’ofereixen per 
a la participació ciutadana.
Totes les puntuacions es po-

den consultar al Mapa Infopar-
ticipa creat pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de  la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
La cerimònia de lliurament 
de la novena edició del Se-
gell Infoparticipa va tenir lloc 
el dilluns 9 de maig a la Sala 
d’Actes del Rectorat de la Uni-
versitat Autònoma  de Barce-
lona (UAB). L’Alcalde, Ignasi 
Simón, va ser l’encarregat de 
recollir el guardó. 

Homenatge als marxants

El regidor de Promoció Econò-
mica, Marc Palet,  va lliurar, el 
passat 25 d’abril, als represen-
tants de les tres associacions 
de paradistes del mercat set-
manal, un exemplar del fotolli-
bre “0,99€” de l’artista visual 
lliçanenc Jaume Parera, un 
llibre dedicat als mercats am-
bulants on apareixen moltes 
fotos de Lliçà d’Amunt.
Josep Antoni Puigvert, en 
representació d’Asomercat 
(Associació de Mercats de 
Catalunya), David Ayala, de 

l’Associació de Marxants de 
les Comarques Barcelonines 
(AMCB), i Juan Lorenzo Ortiz,  
de l’Associació Empresarial de 
Marxants de Catalunya (AE-
MCA), van rebre un dels 400 
exemplars editats del fotollibre 
de Jaume Parera. L’artista lli-
çanenc, que tenia exposades 
algunes fotos del llibre a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres, els va fer 
una visita guiada a l’exposició i 
els va explicar la seva obra i la 
intencionalitat d’aquest home-
natge a l’ofici dels marxants.

Exposició “Escola 
Parvulari L’Esperança”

En l’anterior butlletí anuncià-
vem la inauguració de l’expo-
sició “Escola Parvulari L’Espe-
rança”, però per motius aliens 

es va haver de posposar uns 
dies i, per això, s’ha allargat la 
seva estada a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres fins al 30 de juliol. 
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L’Ajuntament col·labora en el projecte musical i educatiu Cantània
L’any 2001 l’Ajuntament de 
Granollers i l’Associació Cul-
tural de Granollers van decidir 
impulsar el projecte Cantà-
nia de l’Auditori de Barcelona 
a la capital de comarca amb 
una clara voluntat d’obrir-lo al 
conjunt dels nens i nenes de 
totes les escoles del Vallès 
Oriental.
El projecte Cantània consisteix 
en la preparació i interpretació 
d’una cantata. Engloba tant a 
l’alumnat com al professorat 
ja que consta de diferents fa-
ses d’actuació: sessions de 
formació amb el professorat, 

treball del professorat amb el 
seu alumnat i concerts finals 
interpretats per l’alumnat.
Cada curs, l’Auditori de Bar-
celona, el principal promotor, 
estrena una nova cantata, per 
a 9 instrumentistes i cor, sig-
nada per prestigiosos músics 
i lletristes catalans. Al Vallès 
Oriental qui en porta l’organit-
zació és l’Associació Cultural 
de Granollers.
Per preparar la cantata el pro-
fessorat de música assisteix 
a tres sessions de formació, 
on se’ls dóna les eines neces-
sàries per fer el treball d’aula 

amb els infants. El projecte 
acaba amb un concert al Te-
atre Auditori de Granollers, on 
participen de forma conjun-
ta totes les escoles inscrites, 
acompanyades en directe de 
músics i actors professionals.
El projecte musical i educatiu 
Cantània implica a mestres 
i alumnes amb l’objectiu de 
contribuir en la formació per-
manent dels especialistes de 
música i millorar l’educació 
musical dels alumnes que hi 
participen, mitjançant una vi-
vència en directe i compartida 
amb nois i noies de diverses 

escoles del Vallès Oriental.
Des de l’any 2017 i conjunta-
ment amb el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, es bus-
ca la implicació dels diferents 
municipis de les escoles i 
alumnes participants per con-
tribuir en el finançament i cost 
per alumne que té el projecte.
Per això, la Junta de Govern 
Local del passat 21 de març 
va aprovar el Conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament i 
Granollers Escena SLU per al 
desenvolupament del projec-
te Cantània 2022 mitjançant 
el qual l’administració local 

aportarà 660€ al projecte 
(7,5€ per alumne participant). 
Cantània 2022 comptarà amb 
la participació de 88 alumnes 
de Lliçà d’Amunt, el grup de 
6è de l’escola Els Picots i els 
grups de 5è i 6è de l’escola 
Miquel Martí i Pol. 
L’escola Miquel Martí i Pol ac-
tuarà el dimecres 8 de juny a 
les 20h i l’escola Els Picots 
ho farà el dissabte 11 de juny 
també a les 20h. Les entrades 
es poden comprar per Internet 
i a les taquilles del Teatre Au-
ditori de Granollers a un preu 
únic de 8,50€.

L’alumnat de 5è de l’escola 
Rosa Oriol crea dues 
cooperatives escolars  
Han treballat en equip la simulació real dels diferents departaments 
d’una empresa. 

Aquest curs 2021-22, l’esco-
la Rosa Oriol ha tornat a po-
sar en marxa la segona edició 
del programa CuEmE de la 
Diputació de Barcelona, que 
fomenta la cultura emprene-
dora a les escoles i les com-
petències bàsiques en el cicle 
superior d’educació primària. 
El programa educatiu compta 
amb la col·laboració del Servei 
d’Empresa i Ocupació de la 
Vall del Tenes (SEOVT), l’Ajun-
tament i altres agents socials 
del territori (empreses, entitats 
i persones).
L’objectiu principal és treballar 
l’autonomia, la iniciativa perso-
nal i l’emprenedoria a través de 
la simulació real de la creació i 
gestió d’una cooperativa.
El projecte es va iniciar a prin-
cipis de curs amb l’aprenentat-
ge de què és i com funciona 
una empresa. Tot seguit, els 
alumnes van formar les seves 
pròpies cooperatives i van co-
mençar a treballar en equip en 
la simulació real dels diferents 

departaments d’una empresa: 
idea del negoci a desenvolupar, 
imatge corporativa, producció, 
finançament, distribució dels 
rols i les feines a desenvolupar, 
etc. Al mes de maig, els nens 
i nenes van acabar de fabricar 
els seus productes per, el pro-
per 12 de juny, posar-los a la 
venda al mercat municipal.
L’alumnat de 5è A i B de l’es-
cola Rosal Oriol va presentar 
les seves respectives coope-
ratives i els seus productes, el 
passat 7 d’abril, en un acte que 

va comptar amb la presència  
de l’Alcalde, Ignasi Simón, que 
va ser l’encarregat de lliurar la 
placa a l’escola com a partici-
pant del projecte; del regidor 
d’educació, Fran Sánchez, i 
d’una representant del Servei 
d’Empresa i Ocupació de la 
Vall del Tenes (SEOVT).
Durant el curs escolar 2019-
2020, l’escola Rosa Oriol va 
portar a terme la primera edi-
ció d’aquest programa, que no 
es va poder  finalitzar a causa 
de la pandèmia.

Bústia de suggeriments als 
centres educatius

El Pla Local Educatiu, 
EDUC360, que s’ha aprovat 
aquest any, conté diverses 
propostes o accions educati-
ves per desenvolupar durant 
els propers 4 anys. 
Amb l’objectiu que sigui una 
eina viva, la regidoria d’Edu-
cació ha col·locat una bústia a 
tots els centres educatius del 
municipi destinada a recollir 
noves propostes o suggeri-
ments de millora en l’àmbit 
educatiu per part de les famí-
lies de l’alumnat. 

Bibliopati a l’escola Miquel 
Martí i Pol
El regidor d’Educació, Fran 
Sánchez, va assistir, el passat 
26 d’abril, a la inauguració de 
la Bibliopati de l’escola Miquel 
Martí i Pol, com a acte de clo-
enda de la Setmana Cultural. 
La lectura és clau en l’educa-
ció. La Bibliopati  és un es-
pai confortable on els infants 
poden gaudir d’un temps de 
lectura durant l’estona d’es-
barjo. El principal objectiu és 
promoure el gust per llegir de 
l’alumnat. 

La Colla de Gegants de Lli-
çà d’Amunt va participar a la 
inauguració, on va explicar el 
seu conte i va fer una ballada. 
I, les famílies van poder visitar 
el nou espai.
Segur que els infants en gau-
diran molt!

notícies de l’Ajuntament
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El nou Parc de Palaudàries 
es va equipant

El Parc de Palaudàries va de 
l’Escola Miquel Martí i Pol, 
passant pel Centre Cívic i 
el Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries i fins arribar al CAP 
d’aquesta zona.
En aquesta àrea, d’una 
superfície aproximada de 
de 36.600m2, s’hi estan fent 
diferents actuacions, d’acord 
amb el procés participatiu 
realitzat obert a la ciutadania. 
De moment, s’ha fet el següent 
a la zona més propera a l’escola: 
estabilització de camins i 
construcció d’unes escales 
de fusta, a base de graons de 
travessa ecològic i terra, que 
comuniquen el carrer d’accés 
a l’escola amb el parc; creació 
d’una àrea de jocs infantils de 
3-12 anys i una tirolina; creació 
d’una àrea de jocs infantils de 
0-3 anys; creació d’un circuit 
de gimnàstica; col·locació 
de taules de pícnic i mobiliari 
urbà com bancs i papereres; 
instal·lació d’enllumenat 

exterior; i augment de la 
vegetació amb la plantació 
d’arbres i arbustos. 
El projecte del Parc 
de Palaudàries s’està 
desenvolupant per fases i el 
pressupost és de 10.000€ per 
fase, en total uns 40.000€. 
Properament, per exemple, 
al costat de l’actual pista 
poliesportiva s’hi instal·larà 

un Pump track, un circuit 
esportiu que es pot recórrer 
completament amb un monopatí 
o amb una bicicleta, impulsant-
nos només mitjançant la inèrcia 
adquirida en els salts i peralts 
del circuit i la pròpia habilitat de 
l’skater o ciclista.
L’Ajuntament  va equipant el 
Parc de Palaudàries perquè 
puguin gaudir-ne petits i grans. 

Avís canvi d’horari
A partir del dilluns 27 de  juny, l’horari de 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) serà 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14h, amb 
CITA PRÈVIA; dilluns tarda tancat.

Aquest parc, al costat de l’escola Miquel Martí i Pol, comunica amb 
el Centre Cívic, el Casal de la Gent Gran i el CAP de Palaudàries.

Alliberació 
d’una tortuga 
a la bassa de 
Can Dunyó 
El Centre de recuperació 
d’amfibis i rèptils de Catalu-
nya (CRARC) va alliberar, el 
passat 26 d’abril, un exemplar 
de tortuga de rierol, espècie 
protegida, a la bassa de Can 
Dunyó. El CRARC hi destinarà 
altres animals del centre. 

notícies de l’Ajuntament
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Gaudiu de les revetlles 
amb precaució
Amb l’arribada de l’estiu celebrem les revetlles de Sant Joan i Sant 
Pere, però hem de tenir en compte els riscos associats al foc i als 
petards, i com pot afectar la pirotècnia a persones vulnerables, 
animals i medi natural.  

Les revetlles de Sant Joan, el 23 
de juny, i de Sant Pere, el 28 de 
juny, són festes populars en què 
és tradicional fer fogueres i fer 
ús de petards i focs d’artifici. 
Però, d’acord amb mesures de 
prevenció d’incendis forestals, 
especialment a les urbanitzaci-
ons, cal reduir el risc que se’n 
produeixin. Per això, en aques-
tes dates, l’Ajuntament publica 
un BAN que regula l’autorització 
de les fogueres al nostre muni-
cipi:
• Tota persona interessada a fer 
una foguera durant les revetlles 
de Sant Joan i/o Sant Pere hau-
rà de sol·licitar autorització, sen-
se excepció, a l’Ajuntament.
• L’autorització de la foguera se 
supeditarà al compliment d’un 
seguit de condicions sobre la 
foguera, els materials a cremar, 
el seu entorn, els medis d’ex-
tinció i vigilància, la meteorolo-
gia i d’altres, que l’interessat es 
comprometrà a respectar, i que 
els Agents Rurals, la Policia Lo-
cal o Protecció Civil podrà com-
provar en dies previs a la revetlla 
o en el seu transcurs.
• No es podran fer fogueres que 
no hagin estat autoritzades. En 
cas contrari la Policia Local po-
drà requerir al propietari de la 
parcel·la o responsable a apa-
gar-la.
• Respecte les fogueres auto-
ritzades que no compleixin les 
condicions requerides, la Poli-
cia Local requerirà al propietari 
de la parcel·la o responsable a 
prendre aquestes mesures de 
forma immediata. En cas d’im-
possibilitat de complir aquestes 
condicions li serà requerit apa-
gar-la.
• Atès l’elevat risc d’incendi fo-
restal d’aquesta època, resta 

prohibit el llançament de coets 
a tot el municipi.
• Si les condicions climatolò-
giques fossin desfavorables i 
el risc d’incendi fos extrem, el 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya podrà 
prohibir amb caràcter general 
l’encesa de fogueres a diferents 
parts del territori català. Si Lli-
çà d’Amunt restés afectat per 
aquesta prohibició, es suspen-
drien totes les autoritzacions 
municipals atorgades fins a nou 
avís.

Petards

La manipulació inadequada de 
coets, petards i altres articles 
pirotècnics pot causar lesions, 
de vegades molt greus. A Ca-
talunya, més de la meitat de les 
lesions greus que es produeixen 
a conseqüència de la manipu-
lació d’artefactes pirotècnics 
afecten els infants i els adoles-
cents. Per prevenir-les, cal que 
utilitzeu la pirotècnia seguint 
aquests consells de seguretat:
• Si compreu productes pirotèc-
nics, feu-ho només als establi-
ments autoritzats.
• Seguiu les normes de segure-
tat del fabricant de l’article piro-
tècnic.
• Assegureu-vos que els infants 
utilitzin només productes piro-
tècnics apropiats per a la seva 
edat i sempre sota la supervisió 
d’un adult.
• No llanceu mai petards contra 
ningú.
• No us guardeu petards a les 
butxaques.
• No encengueu cap petard dins 
de les cases.
• No llanceu ni manipuleu pe-

tards des de vehicles en movi-
ment, balconades ni finestres.
• Vigileu que no hi hagi líquids 
inflamables a la vora. S’encenen 
fàcilment i els vapors poden ex-
plotar.
• Als llocs on es facin revetlles 
cal recollir la roba estesa i els 
tendals, i tancar portes i fines-
tres.
• No subjecteu els petards amb 
les mans. No els poseu a prop 
de la cara ni del cos.
• Utilitzeu mitjans segurs per 
encendre el material pirotècnic 
(metxes i similars).
• Enceneu sempre la metxa per 
l’extrem perquè us doni temps 
d’enretirar-vos.
• No manipuleu el contingut ni 
l’estructura original dels pe-
tards, perquè podríeu provocar 
explosions sobtades.
• Les candeles romanes que no 
tinguin mànec especial, heu de 
fixar-les en un forat, en un test 
amb terra o amb sorra per no 
cremar-vos.
• No talleu el final de les traques, 
poden explotar amb violència.
• No tireu cap coet amb la mà, 
ni amb la canya trencada, per-
què sortirà en una direcció ines-
perada i pot explotar malament.
• Tingueu en compte les cate-
gories de risc dels articles piro-
tècnics i les edats recomanades 
per llançar-los. Recordeu que 
els que s’inclouen a la categoria 
F3 no estan autoritzats per als 
menors de divuit anys.

Els efectes de la pirotècnia en 
persones, animals i el medi 
natural

Cal fer ús d’una pirotècnia res-
pectuosa i segura. L’ús indiscri-
minat de pirotècnia d’alt impac-
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te sonor pot causar problemes i 
perjudicis en persones, animals 
i medi natural. Són diverses les 
organitzacions que publiquen 
continguts amb l’objectiu de 
conscienciar a la població sobre 
els efectes adversos de la piro-
tècnia en animals i persones. 
La revetlla de Sant Joan és una 
festa que es fa arreu del país i 
se celebra de formes molt dife-
rents. Cadascú la viu a la seva 
manera, acompanyats de veïns, 
familiars o amistats fent troba-
des per a sopar, fer música, llan-
çar petards i encendre fogueres. 
Així i tot, pot arribar a ser una 
festa estressant per a moltes 
persones. Durant la revetlla es 
poden en alerta molts dels nos-
tre sentits i moltes persones te-
nen peculiaritats sensorials. Els 
petards afecten a les persones 
més vulnerables com els na-
dons, els infants amb autisme 
o la gent gran amb Alzheimer. 
Cada vegada que tirem un pe-
tard, hi ha algú que pateix: un in-
fant amb autisme, una persona 
gran amb Alzheimer, un malalt 
terminal, un nadó o algú amb 
agorafòbia.
L’ús de pirotècnia també pot ge-
nerar en els animals taquicàrdia, 
tremolors, falta d’aire, nàusees, 
atordiment, pèrdua de control, 
por i fins i tot la mort.
Finalment, cal recordar que la 
pirotècnia provoca un elevat 
nombre d’accidents, augmenta 
sensiblement la contaminació 
acústica i que les seves restes 
embruten el sòl i les aigües de 
mars i rius. A banda que, l’ús de 
la pirotècnia està directament 
relacionat amb l’augment expo-
nencial d’incendis.

Afortunadament, cada vegada 
són més les institucions sensi-
bilitzades sobre els efectes dels 
petards entre la població i els 
animals. És per això, que la piro-
tècnia silenciosa és un concep-
te que pren cada vegada més 
força. S’ha de tenir en compte 
que aquesta segueix emetent 
soroll, però d’uns decibels molt 
més baixos en comparació amb 
la resta de petards.

HORARIS DELS EQUIPA-
MENTS MUNICIPALS PER 
SANT JOAN
• GIMNÀS PAVELLÓ D’ES-
PORTS
Dijous 23: Horari de matí fins a 
les 13h; tarda, tancat
Divendres 24: Tancat
• OAC AJUNTAMENT
Divendres 24: Tancat
• CENTRE CÍVIC I PIC PALAU-
DÀRIES
Dijous 23: Tancat
Divendres 24: Tancat
• CENTRE CÍVIC I PIC CA 
L’ARTIGUES
Divendres 24: Tancat
• BIBLIOTECA CA L’OLIVERES
Dijous 23: Horari especial de 
10h a 14h
Divendres 24: Tancat
Dissabte 25: Tancat
Bústia de retorn: per precau-
ció, la bústia de retorn 24h es-
tarà tancada fins el dilluns 27 
de juny
• ESPAI JOVE EL GALLINER
Dijous 23: Tancat
Divendres 24: Tancat
• DEIXALLERIA COMARCAL
Divendres 24: Tancat
• DEIXALLERIA MUNICIPAL 
DE PALAUDÀRIES
Divendres 24: Tancat
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Nous camions d’escombraries
Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l’Ajuntament ha 
organitzat un acte de presentació dels nous vehicles i de la nova 
campanya de reciclatge.

La Junta de Govern Local del 
passat 11 d’abril va adjudicar el 
contracte de subministrament 
de tres camions recol·lectors 
compactadors de residus muni-
cipals de càrrega lateral a l’em-
presa Sistemas y Vehículos de 
alta Tecnologia SA per l’import 
de 636.600€ IVA exclòs. 
Els nous camions mantenen el 
sistema de recollida de conteni-
dors d’escombraries mitjançant 
la càrrega lateral automatitzada, 
de manera que només requereix 
la participació del xofer. Substi-
tueixen els camions que es van 

estrenar el 2007 i porten 15 
anys de funcionament. Els nous 
camions aporten millores subs-
tancials com el canvi de veloci-
tats automàtic, la robustesa de 
l’elevador i de la caixa compac-
tadora, el grau de compactació 
variable i la rapidesa en la reco-
llida, de manera que s’espera 
una major eficiència en el servei.
Els vehicles de recollida antics 
no es donaran de baixa sinó 
que es revisaran i complemen-
taran el servei.
L’Ajuntament farà una presen-
tació dels nous vehicles i també 

de la campanya de reciclatge 
que es va iniciar el passat gener 
amb el repartiment del Calenda-
ri 2022 i inclou la difusió d’una 
sèrie de vídeos de bones pràc-
tiques protagonitzats per l’hero-
ïna de la campanya, Super-Àr-
temis.
La presentació tindrà lloc el pro-
per diumenge 12 de juny, entre 
les 10h i les 13h, a l’aparca-
ment de la Piscina municipal i 
comptarà amb la presència de 
la superheroïna. També hi haurà 
diverses activitats relacionades 
amb el reciclatge, com jocs in-
teractius amb objectes vells o 
un taller de compostatge do-
mèstic. 

Recollida de mobles i 
residus voluminosos 
(trastam) 

L’Ajuntament ofereix el servei 
gratuït de recollida de mobles 
i voluminosos.
Per sol·licitar aquest servei cal 
trucar a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) de l’Ajunta-
ment: 938415225.
El servei no inclou la recollida 
de trastam resultant del bui-
datge d’un habitatge.

Superacciona’t!: Sol·licita la 
recollida de trastam a domicili
Abandonar deixalles 
fora dels contenidors 
suposa problemes de 
salubritat i degrada 
la imatge dels barris. 
Si has de desfer-
te de trastam, una 
SUPERACCIÓ senzilla 
és sol·licitar que te’l 
recullin a domicili. 
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Torna el Mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albo-
pictus) és una espècie inva-
sora provinent d’Àsia. És de 
mida petita, de color negre 
i ratllat de blanc. Té un radi 
d’acció relativament curt, 
d’uns 400m del lloc de cria. 
Per aquest motiu, si impedim 
que a casa nostra trobi llocs 
per criar, en serem els princi-
pals beneficiats.
Els mascles no piquen. Les 
femelles, però, sí que s’ali-
menten de sang. Dipositen 
els ous en la paret interna de 
recipients que contenen o po-
den contenir petites quanti-
tats d’aigua.
Viu durant l’època de calor, 
aproximadament entre abril i 
novembre. Prefereix les zones 
ombrívoles i és actiu, sobre-
tot, de dia. No és massa fàcil 
de veure ja que és de vol àgil, 
mida petita i es mou a prop 
del terra, per això les picades 
acostumen a ser en peus, tur-
mells i cames.
La seva picada no es diferen-
cia de la d’altres mosquits. No 
obstant acostuma a ser més 
insistent i agressiu. La reacció 
del nostre cos a la fiblada pot 
ser forta i molt molesta ja que 
el nostre organisme no està 
habituat a la saliva que injec-
ta. Es creu, que amb el temps 

el cos genera tolerància.
Per tractar les picades de 
mosquit tigre podem aplicar 
els remeis tradicionals: amo-
níac, vinagre, cremes... Re-
fredar la zona també ajuda ja 
que disminueix la coïssor. Si 
la reacció és molt forta o les 
molèsties persisteixen, con-
sulteu el vostre metge.
El mosquit tigre pot transme-
tre malalties. De fet a Cata-
lunya, el 2018, hi va haver el 
primer cas de Dengue autòc-
ton. A Europa, a França i Ità-
lia, ja s’havien donat casos de 
Chikungunya i Dengue.

El cicle biològic

El cicle biològic del mosquit 
tigre presenta les fases d’ou, 
larva, pupa i adult. Les fa-
ses immadures (larva i pupa) 
són aquàtiques, mentre que 
l’adult és de vida aèria.
A diferència d’altres mosquits, 
el tigre no necessita molta ai-
gua per criar. Les seves larves 
creixen perfectament dins pe-
tites reserves d’aigua estan-
cada com la que pot quedar 
dins un test, una galleda o fins 
i tot, dins un cendrer.
Les femelles dipositen els ous 
– que són invisibles a ull nu- a 
la paret interna de recipients. 

Quan aquests ous queden co-
berts amb aigua, eclosionen i 
en surten les larves. Poste-
riorment, les larves esdeve-
nen pupes.
És en aquest moment que pa-
teixen la darrera transforma-
ció: els hi surten les ales i es 
completa la metamorfosi en 
mosquit tigre adult. Després 
de 48 hores, aquest mosquit 
ja és capaç de picar.
En el transcurs d’una setma-
na, alimentada amb sang hu-
mana, la femella haurà tornat 
a pondre entre 80 i 200 ous 
de mosquits. La meitat seran 
femelles que, en set dies més, 
hauran criat 3.200 mosquits 
tigre més.
 
On cria?

Qualsevol objecte que pugui 
acumular aigua pot ser un 
punt de cria del mosquit ti-
gre: Testos, gerros, cendrers, 
abeuradors, dipòsits d’aigua, 
barques, carretons, remolcs, 
pneumàtics vells, basses o 
fonts ornamentals, piscines 
buides, piscines de plàstic, 
mobiliari exterior, canaleres 
de teulats i terrasses, embor-
nals i desaigües.

Viu durant l’època de calor, aproximadament entre abril i 
novembre. Si impedim que a casa nostra trobi llocs per criar, en 
serem els principals beneficiats. 

Què pots fer-hi?

Els ciutadans tenen un paper 
molt important en evitar la 
proliferació del mosquit tigre 
ja que es calcula que més del 
90% d’espais on l’insecte pot 
criar són privats. Per aquest 
motiu és molt important que 
cada persona es responsabi-
litzi d’evitar que el mosquit criï 
a casa seva.
Només cal seguir aquests 
consells:
- S’han de detectar els recipi-
ents que puguin contenir ai-
gua a l’exterior de casa, com 
ara pots, gerros, cendrers, 
plats, cisternes, regadores, 
abeuradors...
- Cal treure’n l’aigua encara 
que sembli que no hi ha lar-
ves. N’hi ha prou amb llençar 
l’aigua a terra o a la gespa, 
les larves moriran immediata-
ment.
- Després només cal procurar 
que els recipients no es tornin 
a omplir d’aigua, per exemple, 
posant-los cap per avall.
- Cal tapar hermèticament, si-
gui amb una tapa o amb tela 
mosquitera, els dipòsits d’ai-
gua.
- S’ha de posar sota cobert o 

bé cap per avall o cobrir amb 
una lona les barques, carre-
tons o remolcs.
- Cal eliminar (portant-los a 
la deixalleria) els pneumàtics 
vells.
- És recomanable posar pei-
xos vermells, que es mengen 
les larves del mosquit, en 
basses ornamentals i fonts de 
jardí. Hem de tenir en comp-
te que aquesta és una espè-
cie de peixos potencialment 
invasora. Sota cap concepte 
s’han d’alliberar en rius i es-
tanys naturals ja que podri-
en alterar greument aquests 
ecosistemes.
- És recomanable netejar anu-
alment les canaleres de teu-
lats i terrasses.
- També és bo buidar o trac-
tar amb un producte larvicida 
l’aigua d’embornals i desai-
gües.
És important no abaixar la 
guàrdia. Cal revisar periòdi-
cament casa nostra i cons-
cienciar les persones dels 
nostre entorn de que facin el 
mateix a casa seva.
Si ho fem a consciència, en 
una setmana haurà disminuït 
el nombre de mosquits.
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Nous cursos ACTIC nivell 
mitjà i avançat

L’ACTIC (Acreditació de com-
petències en Tecnologies de 
la Informació i la Comunica-
ció) és un certificat que emet 
la Generalitat de Catalunya i 
que acredita el nivell de co-
neixements en tecnologies 
de la informació i la comuni-
cació (TIC) davant de qualse-
vol empresa o administració 
pública.
La Biblioteca Ca l’Oliveres és 
centre ACTIC on es pot optar 
a fer la prova d’ACTIC dels 
diferents nivells: bàsic, mitjà 
i avançat. 
Qui vulgui presentar-se a la 
prova només ha d’entrar a la 
web de l’ACTIC https://actic.
gencat.cat/ca/inici/, accedir 
a “inscripció d’aspirant” i es-
collir el centre i el dia on vol 
fer la prova. Els continguts 
de la prova es poden prepa-
rar de forma autònoma, o bé 
apuntar-se algun curs dels 
que s’ofereixen arreu de Ca-
talunya.
La Biblioteca Ca l’Oliveres 
també ofereix cursos d’apro-
ximació als continguts d’AC-
TIC nivell mitjà i nivell avan-
çat, i a partir del setembre 
començaran nous cursos. 
Qualsevol persona interes-
sada ha de contactar amb 
la biblioteca i s’informarà de 
com fer la inscripció. 

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL MITJÀ
Dies: 19 i 26 setembre, 3, 10, 
17, 24 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 
de novembre.
DILLUNS De 18h a 20h
Preu: 10 € (5 € per aturats i 
joves, presentant la docu-
mentació corresponent)

CURS d’aproximació als 
continguts de l’ACTIC NI-
VELL AVANÇAT
Dies: 20, 27 de setembre, 4, 
11, 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 
22 i 29 de novembre
DIMARTS De 18h a 20h
Preu: 10 € (5 € per aturats i 
joves, presentant la docu-
mentació corresponent)

Activitats per celebrar el Dia 
del Medi Ambient i la Setmana  
de la Natura
El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a tot el 
món. Aquesta celebració va ser establerta per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el 1972. I els dies previs també es celebra 
la Setmana de la Natura, que acaba el mateix dia 5 de juny, i de 
la qual en l’anterior butlletí (maig) es va informar de les activitats 
organitzades per la biblioteca relacionades amb l’entorn natural, el 
coneixement del medi, la sostenibilitat, etc.

La Biblioteca Ca l’Oliveres ha 
organitzat diferents activitats 
per celebrar la Setmana de la 
Natura i el Dia Mundial del Medi 
Ambient. 
Hi haurà una sessió de con-
tes sobre el canvi climàtic i la 
preservació del medi ambient 
adreçada als infants de 4 a 10 
anys, el dimecres 1 de juny a les 
17:30h: “La revolta climàtica 
dels contes” a càrrec de Vivim 
del Cuentu: Què passaria si els 
personatges dels contes recla-
messin viure en un planeta més 
net i sostenible?.
També hi ha programada una 

Sortida de Natura per conèixer 
l’entorn natural de la biblioteca 
a càrrec de NiuBox Natura, di-
jous 2 de juny de 18 a 20:30h. 
Passejarem per l’entorn de la bi-
blioteca en direcció al riu Tenes i 
de la mà d’un guia descobrirem 
la fauna, la flora i el patrimoni 
natural que tenim al costat de 
casa. Adreçat a tots els públics. 
Inscripció prèvia. 
Fins el 17 de juny, a la biblioteca 
trobareu l’exposició “Dones de 
la mar” de Sandra Uve i les fa-
mílies amb infants a partir de 8 
anys podran participar al taller 
“Salvem els oceans” que ani-

rà a càrrec de la mateixa auto-
ra el dimecres 15 de juny a les 
17:30h.
I, del 18 al 30 de juny, també 
es podrà visitar l’exposició 
“Reduïm residus” cedida per 
la Diputació de Barcelona, que 
mostrarà als visitants les carac-
terístiques i la importància de 
la gestió dels residus amb l’ob-
jectiu d’afavorir i incrementar la 
participació de la ciutadania en 
la presa de decisions ambien-
tals: Volem sensibilitzar els joves 
i el públic general sobre la ne-
cessitat de respectar la piràmide 
de gestió de les escombraries, 
que comença per la prevenció o 
reducció de residus, segueix per 
la reutilització i el reciclatge i no-
més acaba en el tractament en 
els casos en que sigui necessari. 
D’aquesta manera protegim el 
medi ambient i minimitzem les 
despeses de gestió.
El dimarts 21 de juny a les 
18:30h hi haurà una visita guia-
da a l’exposició adreçada al pú-
blic en general.



14 - 

Fins el 17 de juny es pot visitar 
l’exposició “Dones de la mar” 
de la il·lustradora Sandra Uve i 
el dimecres 15 la mateixa artis-
ta ens oferirà un taller d’il·lus-
tració naturalista, a la vegada 
que coneixerem a les científi-
ques marines que es presenten 
a l’exposició. 
“DONES DE LA MAR” és un 
projecte sobre les dones ci-
entífiques, activistes mediam-
bientals i algunes inventores 
vinculades als oceans. Pione-
res que van lluitar i contempo-
rànies que batallen actualment 
per salvar els nostres oceans 
del canvi climàtic i les seves 
conseqüències. Aquesta mos-
tra visualitza a través dels seus 
retrats, l’obra i el seu impacte, 
evidenciant les amenaces amb 
les quals convivim: desestabi-
lització de l’equilibri natural, ex-
plotació de recursos naturals, 
extinció d’espècies...  “Dones 
de la mar” es una exposició 
de la il·lustradora i escriptora 
per a mitjans de comunicació 

(premsa escrita, ràdio i televi-
sió) Sandra Uve. 
El projecte consta d’una mos-
tra expositiva amb 20 repro-
duccions dels retrats de ca-
dascuna de les protagonistes. 
El projecte vol complir amb una 
justificació no només artística 
sinó formal en l’àmbit mediam-
biental i per això es presenta 
impresa en cartró reciclat, uti-
litzant en el procés materials 
naturals i no contaminants.
I, per complementar l’expo-
sició, el dimecres 15 de juny 
a les 17:30h s’oferirà un taller 

adreçat a famílies amb infants 
a partir de 8 anys que porta per 
títol “SALVEM ELS OCEANS” 
que anirà a càrrec de la matei-
xa Sandra Uve:
T’agraden les balenes, les tor-
tugues marines o les estrelles 
de mar? En el taller “Salvem els 
Oceans”, farem una il·lustració 
naturalista d’animals marins 
amb les diferents tècniques de 
l’aquarel·la i coneixerem a les 
científiques marines que treba-
llen per salvar els nostres oce-
ans amb l’exposició “Dones de 
la Mar”. 

Exposició “Dones de la mar” i taller 
“Salvem els oceans”
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L’hora del vermut: Tast 
d’olives

Taller de brodat rus 
o agulla màgica

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
portarà a terme, el dimecres 
29 de juny a les 18h,  un ta-
ller de brodat rus, o també 
dit  “punch needle”  o “agulla 
màgica”.  
En aquest taller aprendrem a 
dibuixar amb fil, un brodat di-
ferent on no farem servir agu-
lles i no cal ni saber cosir. Un 
brodat en relleu que enganxa!
Aquest és un tipus de bro-
dat en relleu, en 3D. Es fa 
amb una agulla que ve fo-
radada pel mig i es fa servir 
com un punxó. És senzill, 
no es requereix saber cosir 

prèviament. Només amb una 
mica de pràctica i uns quants 
trucs sortireu amb les vostres 
eines i amb un nou coneixe-
ment per decorar moltíssimes 
coses.
Places limitades. Inscripció 
prèvia a la biblioteca a partir 
de l’1 de juny. 

Dins de l’activitat l’”Hora del 
vermut a Ca l’Oliveres”, el 
dissabte 4 de juny a les 12h, 
coneixerem i tastarem les 
olives de taula, un producte 
que no pot faltar en un ver-
mut. S’oferirà un tast d’olives 
i coneixerem les diferents va-
rietats i com es conserven, a 
càrrec de la família Iruela de 
Granollers. 
L’activitat està adreçada a 
adults i per participar-hi cal 
inscripció prèvia a la biblio-
teca a partir de l’1 de juny; 
les places són limitades.
Les olives de taula són el 
producte vegetal fermentat 
més important i popular en 
la indústria alimentaria medi-
terrània, especialment a Es-
panya, Itàlia, Grècia, Turquia, 
Egipte i Marroc. Aquestes no 
s’utilitzen per a la producció 

d’oli d’oliva, es consumeixen 
com un aliment. Es conside-
ra que una oliva de taula ha 
de tenir una mida mitjana (de 
3 a 5g) i el pinyol ha de po-
der-se treure amb facilitat de 
la resta del fruit.
Les olives es poden classi-
ficar en olives verdes, olives 
semi-madures i olives madu-
res o negres, i les principals 
varietats d’olives de taula 
són “manzanilla, hojiblanca 
i gordal sevillana”. A Catalu-
nya tenim les varietats Arbe-
quina i d’Empeltre.
Per a més informació: https://
ca.wikipedia.org/wiki/Oliva. 

Horari d’estiu de 
la Biblioteca
De dilluns a divendres 
de 15:30 a 20h

Dimecres i divendres 
de 10 a 14h
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Canvis d’aforament a 
comptador d’aigua potable
L’Ajuntament ha iniciat un programa gratuït per regularitzar els 
subministraments d’aigua potable, que també suposarà un estalvi 
en el consum. 

D’acord amb el Plec de Clàu-
sules per a la gestió per con-
cessió del servei municipal 
d’aigües i amb el Reglament 
del servei d’abastament d’ai-
gua potable, els ‘aforaments’ 
constitueixen actualment un 
subministrament anti-regla-
mentari. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament, conjuntament 
amb l’empresa concessionà-
ria AGBAR, ha iniciat un pro-
grama per regularitzar aquests 

subministraments, dotant-los 
de comptador i passant-los a 
‘Tarifa domèstica’, del tipus Di-
àmetre 15. L’estudi econòmic 
d’aquest canvi demostra que, 
a igualtat de consum, hi ha un 
estalvi net en la factura de l’ai-
gua.
El cost dels canvis a realitzar 
serà assumit per l’Ajuntament i 
AGBAR, a excepció que calgui 
alguna petita actuació d’obra, 
que anirà a càrrec de l’habi-

tatge, ja que la façana és pro-
pietat privada sobre la qual ni 
l’Ajuntament ni AGBAR pot ac-
tuar, ni es pot responsabilitzar 
de la reposició de l’obra.
En relació al canvi administra-
tiu del tipus de tarifa, l’Ajunta-
ment ha emès una autorització 
perquè AGBAR la pugui dur a 
terme. No obstant, cada abo-
nat/da haurà d’atendre les ins-
truccions i requeriments d’altra 
documentació que li indiqui 

Territori comença les obres de millora de 
l’accessibilitat de la C-17 al Polígon de 
Can Montcau
Les obres de millora de l’ac-
cessibilitat de la C-17 al Po-
lígon de Can Montcau, que 
van començar el passat 9 de 
maig amb la desbrossada dels 
àmbits, inclouran la formació 
d’una nova connexió a l’altura 
del polígon d’activitat econò-
mica de Can Montcau. En con-
cret, es preveu la construcció 
d’un semienllaç que permetrà 
els moviments del sentit Vic 
cap al polígon i del polígon 
cap a Barcelona, atès que la 
resta de moviments s’efectua-
ran, per la seva proximitat, mit-
jançant l’enllaç existent amb la 
BV-1234 (carretera entre Lliçà 
d’Amunt i Granollers), i els vi-
als de connexió del polígon.
Aquest semienllaç estarà for-
mat per una rotonda de nova 
construcció en el costat dret 
de la C-17, una rotonda exis-
tent en el costat esquerre i un 
nou pas sota la carretera per 
connectar-les. La nova roton-
da tindrà un diàmetre de 40 
metres i el nou pas inferior tin-

drà una longitud de 32,5 me-
tres.
Per altra banda, l’eixampla-
ment de la C-17 amb un ter-
cer carril addicional per sentit, 
entre l’enllaç existent amb la 
C-352 (ronda sud de Grano-
llers) i el nou de Can Montcau, 
facilitarà els moviments d’in-
corporació i sortida entre els 
dos enllaços amb seguretat.
A més, la supressió de les 
connexions directes de la C-17 
amb els vials del polígon Font 
del Ràdium (Granollers) exis-
tents al costat dret de la car-

retera millorarà la seguretat i 
la fluïdesa de la carretera. La 
incorporació des del polígon 
a la C-17 en sentit Vic es re-
alitzarà mitjançant l’enllaç de 
la C-352 i l’entrada des de la 
C-17 en sentit Vic cap al po-
lígon, a través del nou enllaç 
de can Montcau i un nou vial 
bidireccional que connectarà 
amb el polígon. La incorpora-
ció des del polígon a la C-17 
en sentit Barcelona es podrà 
efectuar tant per mitjà del nou 
enllaç com de l’existent a la 
C-352.

Aquests treballs, que compten 
amb un termini d’execució de 
22 mesos, es complementaran 
amb la disposició d’elements 
per facilitar el drenatge, la 
construcció de diversos murs, 
les tasques de senyalització 
vertical i horitzontal, la instal-
lació de barreres de seguretat, 

l’estesa de la canalització per 
a xarxa de telecomunicacions, 
l’enllumenat LED de l’enllaç de 
can Montcau i el nou vial bidi-
reccional del polígon Font del 
Ràdium, així com la instal·la-
ció d’una pantalla acústica en 
sentit Vic a l’altura de la zona 
residencial de can Franquesa.

l’empresa concessionària del 
servei. 
Aquest programa, inclòs en el 
Pla d’Inversió en aigua 2021, 
és un esforç més de l’Ajunta-
ment per a la millora contínua 
del servei, en aquest cas adre-
çat a una millor gestió de la 
demanda i a la millora de l’efi-
ciència global del servei.

Les persones rebran una carta 
explicativa i podran posar-se 
en contacte amb els Serveis 
Tècnics Municipals per parlar 
del seu cas concret. Actual-
ment, encara hi ha 83 abonats  
(de 6.768) amb situacions 
d’aforament heredades que 
caldria regularitzar i passar a 
comptador. 
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Es recullen més de 150 quilos de brossa 
a l’entorn del riu Tenes i la bassa de Can 
Dunyó
L’Ajuntament va organitzar 
una nova jornada de neteja 
del riu Tenes i la bassa de 
Can Dunyó, el passat 7 de 
maig, en el marc de la cam-
panya medioambiental Let’s 
Clean Europe 2022.
Una quinzena de persones 
voluntàries van estar tres ho-
res a l’entorn del riu Tenes, el 
Pinar de la Riera i la bassa de 
Can Dunyó recollint brossa 
de tot tipus, que quedava en 
molts casos amagada per la 
vegetació.
En total es van recollir més de 
150 quilos de brossa i runes.
L’Ajuntament vol manifestar 
el seu agraïment a les per-
sones voluntàries que es van 

mobilitzar per netejar l’entorn 
natural de Lliçà d’Amunt. To-
tes elles van mostrar la seva 
indignació i incomprensió pel 
fet que encara es llenci bros-
sa al medi natural.

En aquest sentit, des de l’ad-
ministració local es vol fer 
una crida al civisme i al res-
pecte pel medi ambient per 
mantenir un entorn natural 
lliure de brossa.

El camp de futbol té 4 colum-
nes de llum. Abans, cada co-
lumna tenia 5 lluminàries d’ha-
logenurs metàl·lics de 2.000 
W. El passat mes de maig, la 
Brigada municipal va instal.lar 
4 lluminàries de Led de 1.200 
W a cada columna. 
La Junta de Govern Local, en 
la sessió efectuada el passat 
21 de març, va acordar adjudi-
car el subministrament de les 
lluminàries Led del Camp de 
Futbol Municipal a l’empresa 
local C.&G.Carandini, S.A.U., 
per un import de 14.862,40€ 
(IVA exclòs). 
El canvi a la tecnologia Led su-
posa reduir el consum d’ener-
gia, disminuir la factura elèc-
trica, més durabilitat de les 

làmpades i il·luminació més 
uniforme.
En total, amb les 4 columnes, 
hi ha una diferència de potèn-
cia elèctrica de 20.800 W, que 
farà disminuir força l’import de 
la factura elèctrica.

Millora del nivell lumínic 
del Camp de futbol
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El Consell d’Infants visita 
l’Ajuntament

Els nens i nenes del Consell 
d’Infants van visitar l’Ajunta-
ment, el passat 6 de maig, 
per conèixer de primera mà 
el projecte de desenvolupa-
ment del centre urbà, i les 
dependències de la Policia 
Local per resoldre dubtes so-
bre seguretat.

notícies de l’Ajuntament

La Creu de Sant Jordi i 
l’estendard del Cor Claverià, 
exposats a la Biblioteca
Un acord entre l’Ajuntament i l’entitat local permeten l’exposició 
d’aquests elements al públic. 

El Cor Claverià i l’Ajuntament 
han signat un conveni de 
col·laboració mitjançant el 
qual aquesta entitat lliura a 
l’administració local la Creu de 
Sant Jordi que la Generalitat li va 
atorgar l’any 2018 i l’estendard 
de l’associació, que data de 
1952, i l’Ajuntament custodiarà 
i deixarà exposats aquests 
dos elements a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres perquè es puguin 
mostrar a la població.
L’Ajuntament va organitzar un 
acte, el passat 13 de maig, al 
voltant d’aquest lliurament, 
el qual va comptar amb la 
presència de les persones 
que han format part d’aquesta 
entitat local així com aquelles 
que hi han tingut algun vincle.  
L’acte va començar a la sala 
d’actes de la biblioteca amb 
el parlament del regidor de 
Cultura, Albert Iglesias, que 
va donar la benvinguda als 
assistents i, acompanyat de 
la projecció de fotografies de 
l’entitat, va explicar breument 
la història del Cor Claverià 
des dels seus inicis, ara fa 
106 anys, fins que es va donar 
de baixa, fa tot just quatre 
anys, just després de rebre la 
Creu de Sant Jordi, un premi, 
segons el regidor de Cultura, 
“a la trajectòria d’aquesta 
entitat, als seus presidents, 
però sobretot als centenars 
de cantaires que al llarg dels 
més de 100 anys d’història han 
donat sentit i forma a la manera 
d’entendre una de les arts més 
universals, el cant”. Albert 
Iglesias va dir que el creador 
del cant coral, Josep Anselm 
Clavé, un home compromès 
amb la causa republicana i 
amb la classe obrera, va saber 
dotar a les classes populars 

de mecanismes de lleure i 
autoafirmació  col·lectiva a 
través de la música i el cant 
coral.  
Seguidament, va prendre la 
paraula el darrer president de 
l’associació, Josep Cladellas, 
que va agrair la presència de 
tots els assistents, entre els 
quals la padrina de l’entitat i 
l’expresident de la Federació de 
Cors de Clavé, i, en un discurs 
distès, va recordar anècdotes 
de la història del Cor Claverià 
i persones que hi han tingut 
un paper destacat. També va 
tenir paraules d’agraïment per 
a l’Ajuntament i la Federació, 
per la seva ajuda, i va demanar 
un minut de silenci en record 
de les persones vinculades 
a l’entitat que ja no són entre 
nosaltres. 
Després, es va procedir a 
la signatura del conveni de 
col·laboració. I, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va agrair al 
Cor Claverià la confiança 
dipositada en l’Ajuntament per 
tal que custodiï la Creu de Sant 
Jordi i l’estendard, i els mostri 
a la població. L’Alcalde va 
expressar la seva satisfacció 
per aquest acte, ja que només 
hi ha dues entitats centenàries 

a Lliçà d’Amunt, el Cor Claverià 
i el Club de Futbol, a les 
quals aviat s’afegirà l’Ateneu 
l’Aliança. Ignasi Simón també 
va traslladar a l’associació el 
seu desig que aquests darrers 
anys només hagin estat un 
parèntesi i el Cor Claverià 
pugui reprendre l’activitat 
amb un relleu generacional i 
continuï vigent aquesta entitat 
centenària, un desig que també 
va expressar l’expresident de 
la Federació de Cors de Clavé.
Finalitzats els parlaments, es 
va portar la Creu de Sant Jordi 
fins al primer pis de la biblioteca 
on va quedar instal·lada 
dins d’un armari envidriat, 
juntament amb l’estendard 
de l’associació, perquè restin 
exposats a la població. 
L’acte va finalitzar a l’era 
de la biblioteca amb el cant 
d’algunes peces musicals per 
part dels darrers integrants del 
Cor Claverià i un aperitiu per a 
tots els convidats. 
A la vitrina on han quedat 
exposats la Creu de Sant Jordi 
i l’estendard hi ha un QR que 
dirigeix a l’apartat creat al web 
municipal (llam.cat/corclaveria) 
on hi ha informació sobre el 
Cor Claverià.

Compost gratuït a la 
Deixalleria de Palaudàries

El Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Ori-
ental va oferir, la primera set-
mana de maig, la possibilitat 
d’aconseguir compost a totes 
les deixalleries del Consorci 
de la comarca, una acció in-
closa en la Setmana Interna-
cional del Compost.
Seguint aquesta iniciativa, la 
Deixalleria Municipal de Pa-
laudàries també ha començat 
a oferir compost gratuït. 
D’aquesta manera, es vol 
fomentar l’ús del compost 

provinent de la recollida se-
lectiva de la fracció orgànica. 
El compost esdevé un adob 
natural per a l’agricultura, 
fertilitzant per a tasques de 
jardineria, restauració de sòls 
degradats, entre altres. 

Visita al Jardí Botànic de 
Montjuïc per a gent gran

L’Ajuntament ha organitzat 
una visita al Jardí Botànic de 
Montjuïc adreçada a la gent 
gran. La sortida tindrà lloc el 
divendres 17 de juny al matí.  
Se sortirà a les 8.45h del Ca-
sal del centre i a les 9.10h 
del Casal de Palaudàries. La 

tornada està prevista entre 
les 13 i les 13.30. El preu és 
de 5€ i inclou l’esmorzar, el 
viatge en autocar i l’entrada. 
Les inscripcions es poden fer 
fins al 10 de juny al Casal de 
la Gent Gran del centre. Les 
places són limitades. 
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Tancament del segon 
trimestre a l’Espai Creix
Els infants i joves de l’Espai 
Creix  van fer dues activitats 
extres, els passats 6 i 7 d’abril, 
a mode d’acomiadament 
abans d’agafar les vacances 

de Setmana Santa. Els infants 
van passar una tarda al Salting 
de Granollers i els joves fan fer 
un Escape Room a la mateixa 
ciutat. 

8.400 kg d’aliments per al 
Rebost Solidari

L’Ajuntament i l’associació de 
voluntaris “Rebost Solidari”, 
van organitzar la segona edi-
ció d’”Omplim El Rebost So-
lidari”, el recapte d’aliments 
propi del nostre municipi, 
que es va estrenar l’any pas-
sat, complementari i similar 
al Gran Recapte d’Aliments 
que el Banc d’Aliments por-
ta a terme al novembre arreu 
de Catalunya. Aquesta inici-
ativa solidària, que té l’ob-
jectiu d’omplir El Rebost de 
Lliçà d’Amunt, va tenir lloc el 
divendres 6, dissabte 7 i diu-
menge 8 de maig a diferents 
establiments col·laboradors 
de Lliçà d’Amunt: Condis 
Can Salgot, Bassa Condis 
Can Salgot, Sorli, Bassa Ca 
l’Artigues, Bon Preu, Dia, 
Condis Centre, Esclat Lliçà, 
Bon Àrea i Lidl. 
Els resultats obtinguts en 
aquesta campanya de recolli-
da d’aliments municipal per-
metrà continuar donant un 
cop de mà a les famílies més 
vulnerables de Lliçà d’Amunt, 
que tenen dificultats per co-
brir les seves necessitats bà-
siques d’alimentació, i que 
la crisi de la Covid-19 ha 
fet augmentar considerable-
ment.
També es van col·locar con-
tenidors per a la recollida 
d’aliments en diferents equi-
paments municipals i empre-
ses locals.
Més de 80 persones voluntà-
ries van col·laborar en el pro-
cés de recollida d’aliments 
als diferents establiments 
col·laboradors informant so-
bre la campanya solidària i 
donant als clients una bossa 
perquè hi col·loquessin els 

aliments per col·laborar. En-
tre els voluntaris i voluntàries 
hi havia alumnes d’institut, 
personal municipal, persones 
vinculades a entitats locals, 
polítics i població en general. 
Tenint en compte les neces-
sitats actuals d’El Rebost de 
Lliçà d’Amunt, es van dema-
nar uns aliments en concret: 
llet, llegums cuites, menes-
tra, oli d’oliva, oli de girasol, 
pasta variada, arròs, sucre, 
caldo, galetes maria, con-
serves de peix, tomàquet en 
conserva, cereals, galetes 
amb xocolata i crema de xo-
colata. 

Durant l’any 2021, l’associa-
ció de voluntaris “Rebost So-
lidari” va repartir un total de 
101.444 kg d’aliments a 141 
famílies, unes 381 persones 
beneficiàries, que es prove-
eixen d’El Rebost mensual-
ment. 

Els organitzadors agraeixen 
la col·laboració de: 
• Persones voluntàries
• Supermercats i establi-
ments col·laboradors
• Personal de les empreses 
Figueras i VGP
• Personal de l’Ajuntament
• Futbol Sala Lliçà d’Amunt
• Fundació Privada Vallès 
Oriental
• Alumnes de l’Institut Lliçà
• Associació de comerciants, 
empresaris i professionals de 
Lliçà d’Amunt
• Gràfiques Forte

La solidaritat dels lliçanencs i lliçanenques durant la campanya 
municipal “Omplim el Rebost” aconsegueix omplir el Rebost 
Solidari de més aliments per a les famílies  més vulnerables del 
poble. 

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

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

B-10

10 VIATGES SENSE 
TRANSBORDAMENT
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Lliçà d’Amunt, municipi 
feminista
L’Ajuntament ha canviat les 
senyalitzacions de benvingu-
da al municipi fent visible que 
Lliçà d’Amunt és un municipi 
feminista. 
El Ple del Consell Comarcal 
del febrer de 2021 va declarar 
el Vallès Oriental comarca fe-
minista. La moció va incloure 
l’adhesió a la Carta Europea 
per a la Igualtat de Dones i 
Homes a la Vida Local i “fer 
visible el compromís de suport 
comarcal amb les demandes 
del moviment feminista”. 
El Ple de l’Ajuntament del maig 
del 2021 també va aprovar, 
per unanimitat, amb els vots 
a favor dels grups PSC, ERC, 
En Comú Podem, Ciutadans 
i Junts, una moció de decla-
ració de Lliçà d’Amunt com a 
municipi feminista. 
El Ple va aprovar declarar Lli-
çà d’Amunt municipi feminista 
i sumar-se al Decàleg per a la 
construcció de ciutats femi-
nistes elaborat per les alcal-
desses de la comarca del Baix 
Llobregat, el Centre d’Estudis 
Comarcals i el Consell de les 
dones del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, fet públic 
el 23 de març de 2018 en el 
marc de la presentació del 5è 
Congrés de dones del Baix 
Llobregat, i implementar pro-
gressivament les mesures que 
s’hi proposen, dedicant-hi els 
recursos necessaris per fer 
efectives les polítiques femi-
nistes i d’equitat. També va 
aprovar adherir-se a la Carta 
Europea per a la Igualtat de 
Dones i Homes a la Vida Local, 
entre altres punts com: Fer vi-
sible el compromís de suport 
local amb les demandes del 
moviment feminista; Treballar 
per la universalització i exten-
sió dels serveis públics relaci-
onats amb la sanitat, serveis 
socials i atenció a les dones 
i atenció de la infància: des 
d’escoles bressols i hospitals, 
fins als serveis de dependèn-
cia i atenció a les persones; 

Aprovar un Pla d’Igualtat que 
inclogui un registre retributiu 
(prèvia auditoria retributiva) per 
evitar l’escletxa salarial entre 
homes i dones als contractes i 
licitacions que efectuï l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, evitant 
la contractació amb aquelles 
empreses en les quals es de-
tecti aquesta escletxa salarial 
en qualsevol dels seus esta-
ments, posant especial aten-
ció a les diferències salarials 
intersectorials en sectors es-
pecialment feminitzats (neteja 
d’edificis municipals, servei 
d’atenció domiciliària i ajuda 
a la llar, entre d’altres); i Esta-
blir un protocol d’actuació per 
evitar la discriminació laboral 
de les persones LGTBI i dones 
migrades i racialitzades i apos-
tar públicament per la seva 
contractació pública i privada, 
així com per la seva visibilitat.
En aquest línia, Lliçà d’Amunt 
està treballant per implemen-
tar mesures que cada vegada 
ens apropin més a una igualtat 
de gènere real i efectiva entre 
homes i dones. 
Els anys 2020 i 2021, per 
exemple, es va realitzar un 
nou protocol de violència de 
gènere propi de Lliçà d’Amunt 
amb tots els agents implicats 
(Serveis Socials, OAC, Mos-
sos, Policia local, Amunt do-
nes, Assessoria Jurídica, PADI 
i CAP), ja que el protocol exis-
tent fins llavors s’havia realitzat 
l’any 2003 i pertanyia a tota la 
Mancomunitat.

28 de juny, Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI+
S’han organitzat diverses activitats per commemorar la jornada. 

La regidoria d’Igualtat, gènere 
i LGTBI ha coordinat diferents 
activitats per commemorar el 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+.
Entre aquestes activitats hi ha el 
taller “Stop LGTBI+fòbia”, que 
ha organitzat el Punt Dona per al 
mateix dia de la celebració, el 28 
de juny, a la tarda, amb l’objectiu 
de reflexionar i revisar aquells 
pensaments i emocions que ens 
mou el col·lectiu LGTBI. 
Per aquest mateix dia, a les 18h, 
la Biblioteca Ca l’Oliveres ha 
programat la lectura d’un conte 
amb perspectiva LGTBI+ per 
als més petits i un taller de 
titelles reciclats. El conte es 
titula “La família de les germanes 
Algaba” i és la història de la Joana 
i la Mariona, dues germanes, on 
una d’elles haurà d’explicar a la 
classe que té dues mares.  Per 
fer-ho rebrà l’ajuda d’una amistat 

molt especial, l’Adri, un mosquit 
verd que ve del Planeta Verd, 
que serà qui li donarà la joguina 
perfecta per demostrar que hi ha 
83.521 tipus de famílies diferents 
al Planeta Terra. Un cop acabat 
l’espectacle es realitzarà un taller 
de titelles reciclats d’una unitat 
familiar (per exemple: dos pares 
i dos fills, una mare soltera i un 
fill, un pare solter i una filla, dues 
mares i dues filles, un pare- una 
mare – una filla- un fill, dos avies- 
dos nets i dues netes...), a càrrec 
de Clara Algaba. Aquestes 
activitats estan adreçades a 
famílies amb infants amb infants 
de 2 a 7 anys. Cal inscripció 
prèvia a la biblioteca.
Per altra banda, l’Espai Jove 
El Galliner també oferirà 
activitats relacionades amb 
la celebració i pensades per 
al jovent, que realitzaran durant 
tota aquella setmana a l’Espai 

Jove El Galliner i al Centre Cívic 
Ca l’Artigues de 17 a 20h. 
I, l’Associació Juvenil Tricric 
celebrarà aquesta diada el 
diumenge 26 de juny, entre 
les 17 i les 20h, a la plaça de 
Catalunya,  amb diferents 
activitats infantils i casetes 
informatives, a més de pintada 
dels bancs de la plaça amb els 
colors de la bandera d’aquest 
col·lectiu, tot acompanyat de 
música i bon ambient. 
Més informació, al web 
municipal. 

Festa del Pintxo
L’Ajuntament agafa el relleu d’aquesta activitat gastronòmica i 
cultural, que inclou un concurs. 

La regidoria de Promoció eco-
nòmica agafa el relleu de l’orga-
nització de la Festa del Pintxo, 
que va començar l’any 2017 l’As-
sociació veïnal Barri de l’Aliança. 
Enguany, aquesta festa se cele-
brarà el divendres 1 de juliol, en 
horari de vespre-nit, al barri de 
La Sagrera, que s’haurà engala-
nat coincidint amb la celebració 
l’endemà de les Nits d’estiu a la 
Sagrera, que organitza l’associ-
ació barri de La Sagrera. 
La Festa del Pintxo és una acti-
vitat gastronòmica i cultural, que 
inclou un concurs. 
En aquest concurs pot partici-
par qualsevol establiment de 

restauració de Lliçà d’Amunt, 
que haurà d’elaborar una pro-
posta gastronòmica en format 
pintxo. El dia de la festa, cada 
participant tindrà una carpa on 
oferirà el seu pintxo. Es vendran 
tiquets a un preu comú de 2€/
pintxo. L’establiment que ven-
gui més pintxos, es proclamarà 
guanyador del concurs d’aques-
ta edició i serà obsequiat amb 
un cap de setmana a qualsevol 
casa rural o habitatge d’ús turís-
tic del municipi.
La gent que vingui a degustar 
pintxos podrà gaudir de música 
en directe amb un grup que, du-
rant dues hores, oferirà un ampli 

repertori de música festiva. 
A més, l’associació Comerços i 
Serveis de Lliçà d’Amunt gesti-
onarà la barra de venda de be-
gudes. 
Concretament, la Festa del Pint-
xo tindrà lloc a l’esplanada de 
davant de Càrites, on s’habili-
taran taules i cadires, entre les 
19.30 del vespre i la 1 de la ma-
tinada. Us hi esperem!
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L’Ajuntament reparteix 
més de 60.000€ d’ajuts a 
entitats esportives

L’Ajuntament ha signat con-
venis de col·laboració amb 
diverses entitats esportives 
locals per tal de promocio-
nar l’esport en edat escolar 
i la formació esportiva dels 
infants i joves del poble, així 
com fomentar la competició 
esportiva federada.
Mitjançant aquests convenis, 
la regidoria d’Esports sub-
venciona, de manera directa, 
les entitats amb esport de 
formació amb  un ajut eco-
nòmic perquè puguin dur a 
terme les seves iniciatives i 
projectes esportius. 
En total, s’han repartit 62.800 
euros entre 8 entitats espor-

tives, en funció de la quan-
titat d’esportistes de cada 
entitat. 
Les entitats beneficiàries 
han estat: Club Bàsquet Lli-
çà d’Amunt, Club Esportiu 
Lliçà d’Amunt, Futbol Sala 
Lliçà d’Amunt, Amunt Club 
Ciclista, Club Patí Artístic 
Lliçà d’Amunt, Club Patí de 
Velocitat Lliçà d’Amunt, Club 
esportiu Shorin-ryu Karate 
Goshin-do i BMX Vallès Club.

Aquagym per a adults i gent 
gran
Aquest estiu es reprendran les classes d’Aquagym a la Piscina 
municipal. 

Les classes d’Aquagym per 
a adults i gent gran es faran 
del 4 al 29 de juliol a la Pis-
cina municipal en diferents 
franges horàries, en funció 
de l’edat.

Horaris i preus

- Fins a 59 anys: 
Horari: dilluns i dimecres de 
8.45h a 9.30h
Preu: abonats/des al Gimnàs 
del Pavelló d’Esports: gratuït 
(però, també cal fer la inscrip-
ció); no abonats/des: 34,50€

- A partir de 60 anys:  
Grup 1: Dilluns i dimecres de 
9.30h a 10.15h
Grup 2: Dimarts i dijous de 
8.45h a 9.30h
Preu: abonats/des al Gimnàs 
del Pavelló d’Esports: gratu-
ït; empadronats/des: 12€; no 
empadronats/des: 24€

Inscripcions i informació

Les inscripcions a aquesta 
activitat es faran de forma 
presencial a la recepció del 
Pavelló d’Esports a partir del 

dimecres 1 de juny i fins a es-
gotar el límit de places, de di-
lluns a divendres de 9h a 12h 
i de 17h a 21h.
Més informació, al mateix 
Pavelló d’Esports: tel. 93 860 
70 25; c/e llam.esports@llica-
munt.cat

Comença la temporada de 
la Piscina municipal
L’equipament obrirà el proper dilluns 20 de juny.

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

DES DE 1992

GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES 
LLIÇÀ

Tel. 938 414 107
Mòb. 639 770 703

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

Comença la temporada de la 
Piscina municipal, que obrirà 
el proper dilluns 20 de juny. 
L’horari serà de diumenge a 
dijous d’11 a 20h i divendres 
i dissabte d’11 a 20h i de 21 

a 01h.
Els preus són els estipulats 
a les ordenances municipals, 
segons si s’està empadronat 
o no al municipi, amb entra-
des puntuals i abonaments 

de temporada, així com des-
comptes per a famílies nom-
broses o monoparentals, 
membres d’una mateixa fa-
mília i discapacitats/des. 
A gaudir-ne!
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Cloendes d’activitats dels 
Centres Cívics
Després de dos anys, tornen les cloendes d’activitats dels Centres 
Cívics, on l’alumnat ens mostra el que ha après durant el curs.  

La regidoria de Cohesió social 
ha preparat actes de cloenda 
de les activitats que es duen a 
terme durant el curs als Centres 
Cívics de Palaudàries i Ca l’Ar-
tigues. 
La cloenda d’activitats del Cen-
tre Cívic Palaudàries tindrà lloc el 
divendres 10 de juny a partir de 
les 4 de la tarda i la del Centre 
Cívic Ca l’Artigues es farà el di-
vendres següent, 17 de juny, a la 
mateixa hora. 
En aquestes cloendes, l’alumnat 
de les diferents activitats que 

s’ofereixen als centres cívics pu-
jarà a l’escenari per mostrar-nos 
el que han après. Hi haurà ex-
hibicions de tai-txi, ball fitnnes i 
zumba, ioga, balls en línia, balls 
de saló, country, sevillanes, de-
fensa personal femenina, coreo-
grafies de ball infantil i gimnàs-
tica. En el cas de les activitats 
manuals, estaran exposades a 
l’equipament: patchwork, manu-
alitats, costura i pintura.
La regidoria de Cohesió social 
també ha preparat un piscolabis 
per a tots els assistents. 

Nits joves d’estiu
La regidoria d’Infància i Joventut ha programat diverses activitas 
juvenils per als vespres dels divendres de juny previs a Sant Joan. 

Aquest any s’estrenen les 
“Nits Joves d’Estiu” organitza-
des per la regidoria d’Infància 
i  joventut i dirigides als i les 
joves a partir de 12 anys (1r 
d’ESO).
Es tracta d’una alternativa 
d’oci gratuïta per abans que 
comencin les Festes Majors. 
Els i les joves podran gaudir 
d’aquestes nits els tres pri-
mers divendres de juny en 
horari de tarda-nit, de 20:00h 
a 23:00h. A més de l’activitat 
corresponent de cada diven-
dres, hi haurà servei de bar 
amb opció de sopar. 

Les “Nits joves d’estiu” co-
mençaran el divendres 3 de 
juny. Aquest dia l’escenari serà 
l’Skate Park del Parc de la Fe-
licitat on s’ha programat una 
“Batalla de gallxs” per gaudir 
dels millors talents en l’art de 
rapejar entre joves del nostre 
municipi i voltants.
El divendres següent, 10 de 
juny, les Nits joves d’estiu es 
traslladaran a l’exterior de 
l’Espai Jove El Galliner, a l’era 
de la Biblioteca, on “Improde-
rades” ens oferirà un monòleg 
a la fresca, que seguirà l’actu-
ació en directe del Dj. Sfer.

Finalment, el divendres 17 
de juny, a Can Godanya, els 
alumnes de l’Escola de Músi-
ca La Vall del Tenes oferiran un 
concert de Combos; després, 
les Nits joves d’estiu finalitza-
ran amb una sessió de cinema 
a la fresca.
Per a més informació contac-
teu amb l’Espai Jove El Ga-
lliner trucant per telèfon al 93 
860 70 01, escrivint un What-
sApp al telèfon 673 93 09 37 
o presencialment de dilluns a 
divendres de 16 h a 20 h. 
Vine a gaudir de les millors nits 
d’estiu! 

J
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caminemTorna l’Embarraca’t 

de Festa Major

La regidoria de Cultura ja treba-
lla en el disseny de la propera 
Festa Major, que tindrà lloc entre 
els dies 7 i 11 de setembre.
Una de les activitats amb més 
rellevància, consolidada com un 
espai de referència de la nostra 
festa i que l’Ajuntament vol tor-
nar a recuperar després de la 
pandèmia, és l’Embarraca’t de 
Festa Major, un punt de troba-
da d’amics i familiars en l’entorn 
privilegiat del Pinar de la Riera, 
i l’espai més jove de la festa, 
gràcies a la col·laboració de les 
entitats que any rere any garan-
teixen el seu funcionament amb 
el seu esforç i dedicació. 
Així doncs, si sou una entitat 

sense ànim de lucre de Lliçà 
d’Amunt, degudament registra-
da al Registre Municipal d’En-
titats i voleu gestionar una de 
les barraques de l’Embarraca’t 
2022 només cal que formalit-
zeu la inscripció mitjançant una 
instància genèrica on haureu 
d’ajuntar el formulari habilitat a 
tal efecte que trobareu al web 
www.llicamunt.cat, juntament 
amb la normativa 2022. El ter-
mini finalitza el divendres 17 de 
juny. Recordem que l’espai és 
limitat. 
Per a més informació: regidoria 
de Cultura (938415225) o bé al 
correu electrònic llam.cultura@
llicamunt.cat.

Vols cuinar en el Sopar de les Àvies?

L’Ajuntament i la Comissió del 
Sopar de les Àvies conviden to-
tes les àvies del poble a partici-
par en el 35è Sopar de les Àvies, 
que tindrà lloc el dijous 8 de se-
tembre a la plaça de Catalunya, 

en el marc de la Festa Major. 
Les àvies a partir de 55 anys 
inscrites al Padró d’habitants 
que vulguin participar-hi, per tal 
de formalitzar la inscripció, han 
d’omplir una butlleta que troba-

ran a l’OAC de l’Ajuntament, als 
Casals de la Gent Gran i als Cen-
tres Cívics, en els seus respec-
tius horaris. Un cop emplenada 
aquesta butlleta, han de diposi-
tar-la a les urnes que hi haurà als 

espais esmentats, entre l’1 i el 
17 de juny. 
Les àvies que participen al So-
par de les Àvies han de cuinar 
una cassola per a 10 persones, 
que formaran part dels diversos 
elements culinaris que degus-
taran més de cinc-centes per-
sones agermanades en aquest 

sopar. 
L’Ajuntament es fa càrrec de la 
despesa de la matèria prima, a 
més de convidar les àvies cuine-
res gratuïtament al sopar. 
Si necessiteu més informació 
podeu posar-vos en contacte 
amb la regidoria de Cultura 
trucant al tel. 938415225. 
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Els fets van succeir a les 
20.30h, quan una persona 
va trucar a la Policia Local 
alertant que havia presenciat 
com els ocupants d’un vehicle, 
que circulava a gran velocitat, 
havien llençat una eina per 
la finestra. Els agents es van 
desplaçar per comprovar 
l’avís i van parlar amb alguns 
veïns, que els van informar 
que havien vist dues persones 
que sortien d’una casa amb 
bosses de plàstic de grans 
dimensions. Inspeccionant la 
zona, els agents van observar 
un habitatge que presentava 
la porta d’accés forçada i 
oberta. Mentre comprovaven 
els fets, van sentir els crits 
d’una dona que demanava 
auxili des de l’interior. La dona 
els va explicar que uns homes 
encaputxats havien accedit 
per la força al seu domicili 
per tal de robar marihuana, 
que es van endur en bosses 
d’escombraries. Els agents 

van observar que hi havia una 
plantació de marihuana en fase 
de creixement i una quantitat 
de cabdells preparada per a la 
seva distribució.
Amb la informació obtinguda 
sobre la placa de matrícula 
i model del vehicle, es van 
comprovar les hores d’accés 
i fugida del vehicle amb el 
registre dels sistemes de 
videovigilància, i es va derivar 
a la unitat d’investigació dels 
Mossos d’Esquadra.
Com a conseqüència dels 

indicis observats, la Policia local 
va detenir la dona que estava 
a càrrec de la plantació per un 
presumpte delicte contra la 
salut pública i el cos de Mossos 
d’Esquadra va fer custòdia de 
l’habitatge per a la recollida 
d’indicis i desmantellament de 
la plantació. Paral·lelament, 
es van tractar els fets del 
robatori amb força a domicili i 
la defraudació de fluid elèctric, 
ja que el domicili estava 
connectat il·legalment a la 
xarxa elèctrica.

Felicitació a Jordi Moreno 
en el Dia de les Esquadres

El Teatre-Auditori de Granollers 
va acollir, el passat 21 d’abril, 
l’acte institucional del Dia de 
les Esquadres de la Regió Poli-
cial Metropolitana Nord. Durant 
l’acte es van lliurar prop de 180 
reconeixements, entre els quals 
al cap de la Protecció Civil de 
Lliçà d’Amunt, Jordi Moreno.
Tal i com s’explica a la carta 
del Comissari i Cap de la Re-
gió Policial Metropolitana Nord, 
Sergi Pla, la concessió de la 
felicitació ha estat motivada 
per la col·laboració d’en Jordi 
Moreno en els esdeveniments 
esportius i accidents amb afec-
tació en vies interurbanes, amb 
el màxim rigor, uniformitat i 
dedicació de servei amb total 
recolzament i màxima coordi-
nació amb el cos de Mossos 
d’Esquadra.
Jordi Moreno s’ha mostrat molt 
agraït i orgullós d’aquest reco-
neixement que ajuda a donar 
visibilitat a la tasca de Protec-
ció Civil, especialment, en les 
actuacions de trànsit. El cap de 
la Protecció Civil ha volgut tras-
lladar la felicitació a totes les 
persones que formen part de 
l’associació de voluntaris per la 
seva vocació i compromís amb 
la tasca que desenvolupen dià-
riament.
Per la seva part, l’Alcalde, Igna-
si Simón, ha valorat molt posi-
tivament aquesta distinció, que 
coincideix amb els 22 anys de 
servei de Jordi Moreno al cap-
davant del cos de  Protecció 

Civil de Lliçà d’Amunt. Segons 
l’Alcalde, aquesta felicitació “és 
una mostra més de la dedica-
ció i la feina encomiable d’en 
Jordi Moreno liderant un servei 
tan important pel nostre poble”.
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència de 750 persones, 
va estar presidit pel Cap i la 
sotscap de la Regió Policial 
Metropolitana Nord, el Comis-
sari Sergi Pla i la Intendenta 
Montse Estruch, l’alcaldessa de 
Granollers, Alba Barnusell i al-
tres autoritats i comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra. 
Per part de Lliçà d’Amunt, l’Al-
calde va assistir acompanyat 
del Cap de la Policia Local i de 
voluntaris del cos de Protecció 
Civil de Lliçà d’Amunt.
En el decurs de la commemo-
ració es van fer un total de 180 
reconeixements, en forma de 
condecoracions i felicitacions 
a membres del cos, policies lo-
cals, personal del servei d’ad-
ministració, institucions i ciuta-
dania.

Nous vehicles de Protecció Civil

L’Ajuntament i l’Associació 
de voluntaris de Protecció 
Civil van signar un conveni 
de col·laboració, el passat 
desembre, mitjançant el 
qual l’administració local 
ha subvencionat aquesta 
entitat amb 90.507,34€ per a 
la compra d’un remolc i tres 
vehicles (una furgoneta i dos 
vehicles tipus pick-up) per 
renovar el seu parc mòbil, 
que estava molt envellit i 
comprometia l’eficàcia de les 
seves actuacions. 
Concretament, es tracta d’un 

Mitsubishi L200 pick up per 
càrrega, un Ford Ranger 
XLT  pick up per assistència, 
un Ford Transit F350L2 per 
transport i assistència, i un 
remolc escampador de sal.
Després de retolar els vehicles, 
se’n farà una presentació 
pública el proper diumenge 19 
de juny, a les 12h, al Pinar de 
la Riera. 
L’Ajuntament col·labora amb 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil perquè pugui 
continuar realitzant les seves 
tasques assistencials.

Assalt a una casa per robar 
marihuana
La Policia Local va intervenir, el passat 4 d’abril, en l’assalt d’una 
casa del barri de Palaudalba, on havien entrat amb l’objectiu de 
robar marihuana que cultivaven. El resultat va ser la detenció d’una 
persona per un presumpte delicte contra la salut pública.
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Liquidació del 
pressupost 2021
En el Ple Municipal del passat 31 de març 
es va donar compte de l’aprovació, per 
Decret d’Alcaldia, de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2021.

Les dades econòmiques 
de l’informe d’intervenció 
mostren un resultat pres-
supostari positiu amb 21,5 
milions d’ingressos i 20,5 
milions de despeses i un ro-
manent de tresoreria positiu 
per a despeses generals de 
5.327.422,89 euros.
Pel que fa a l’estalvi net és 
de 3.819.416,84 euros i la 
ràtio legal de deute viu, a 31 
de desembre de 2021, és del 
22%.

En relació a la regla de des-
pesa no és d’aplicació per-
què continua en suspensió.
L’interventor, Toni Hierro, va 
donar les xifres de la liquida-
ció en el Ple i va afegir que, 
tot i que les regles fiscals es 
troben suspeses per acord 
del Congrés dels Diputats 
de 20 d’octubre de 2020, es 
complia amb el principi d’es-
tabilitat pressupostària, el lí-
mit del deute i el període de 
pagament.

L’Ajuntament estrena un nou 
portal d’ocupació pública
Un entorn més senzill i àgil per a la persona usuària i 
l’automatització dels processos selectius són alguns dels punts 
forts de la nova plataforma.

A partir d’ara, les noves con-
vocatòries de personal de 
l’Ajuntament es publicaran en 
un nou portal dissenyat per 
gestionar de forma més fàcil i 
eficient la contractació pública 
de l’ens local. L’accés al nou 
portal es fa a través del web 
municipal (www.llicamunt.cat) 
dins del bloc de menú “Seu 
electrònica”, a l’apartat “In-
formació oficial” i, finalment, 
“Convocatòries de personal”; 
també s’hi pot accedir a tra-
vés de l’enllaç curt: llam.cat/
convocatories.
La nova eina, denominada 
Convoca, permet fer en línia 
tot el procés selectiu, des de 
la publicació de la convocatò-
ria, passant per les inscripci-
ons, la selecció de la persona 
candidata i, finalment, el tan-
cament del procés. 
Les persones que vulguin par-
ticipar en els processos selec-
tius tindran una experiència 

digital fàcil i intuïtiva, a través 
d’un formulari intel·ligent que 
els indicarà, de forma clara, 
quina documentació cal apor-
tar. La plataforma té un dis-
seny responsiu que garanteix 
la usabilitat des de qualsevol 
dispositiu. A més, l’aspirant 
podrà consultar des del seu 
perfil els processos en els que 
participa, tant del nostre ajun-
tament com d’altres ens locals 

que treballin amb la platafor-
ma Convoca.
En relació a la gestió inter-
na, la nova eina disminueix la 
càrrega de treball, eliminant 
la gestió prèvia de l’Ofici-
na d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) i facilitant la validació 
de la documentació aportada, 
la gestió de les llistes d’aspi-
rants i la creació de les borses 
de treball resultants.

La Junta de Govern Local del 
passat 28 de març va aprovar 
l’acceptació tàcita de la con-
cessió de 80.140,83 euros del 
fons de prestació dels “Plans 
Locals d’Ocupació” de la Di-
putació de Barcelona. Aquests 
diners es preveu destinar-los a 
6 contractes de 6 mesos de 
netejadors/es (2), operari/a 
d’obres (1) i operaris/es de 
gestió de residus (3). 
Per altra banda, a través del 

programa “Treball i Formació” 
de la Generalitat de Catalunya, 
també s’han pogut contractar 
4 persones en situació d’atur, 
2 majors de 52 anys i 2 no 
perceptores. Aquestes per-
sones treballaran 12 mesos 
com a operaris/es de neteja 
d’equipaments (majors de 52 
anys) i operaris/es de gestió 
de residus (no perceptores). 
En aquesta ocasió, la subven-
ció és de 77.736 euros més 

16.397,76 per a acompanya-
ment inicial en l’adaptació del 
lloc de treball i en el procés 
de recerca de feina per una 
posterior incorporació al mer-
cat de treball ordinari.

Contractació de 10 persones 
en atur
La Diputació i la Generalitat en subvencionen el cost. 
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Naixements a Lliçà d’AmuntQuè ha dit la premsa?
Mango vincula el finança-
ment a criteris de sostenibi-
litat
La firma de moda Mango ha 
acordat condicions de finan-
çament vinculades a criteris de 
sostenibilitat. Amb Caixa Bank 
com a agent coordinador, l’em-
presa ha estès fins a 2028 el 
principal préstec sindicat, per 
un valor de 200 milions d’euros 
amb uns costos que es redui-
ran si compleix l’objectiu que 
el 100% de les peces distribuï-
dores tinguin un 100% de cotó 
sostenible, polièster reciclat 
i fibres de cel·lulosa d’origen 
controlat el 2025, i reduir les 
emissions de carboni un 10%. 

Un fabricant d’equips ferro-
viaris opta a reindustrialitzar 
Bosch
Un fabricant de material ferro-
viari amb activitat a la comar-
ca és el principal candidat per 
reindustrialitzar la Bosch de 
Lliçà d’Amunt, que el passat 

27 d’abril va fer la seva última 
peça i tancarà definitivament a 
final de juny. 

Mango crea una accelerado-
ra d’empreses emergents
Mango ha creat una accelera-
dora de start-ups (empreses 
emergents) del seu sector. 
Mango StartUp busca empre-
ses en fase de desenvolupa-
ment per fer-hi inversions de 
capital llavor, en especial si 
aporten avenços en sostenibi-
litat, tecnologia i en la cadena 
de subministrament. Aquestes 
empreses podran desenvolu-
par el negoci a la seu de Pa-
lau-solità i Plegamans, el cen-
tre logístic de Lliçà d’Amunt o 
el centre d’innovació de Barce-
lona. 

La planta de Bosch rep una 
segona oferta de reindustri-
alització
La segona proposta per a la 
reindustrialització de la planta 

que Bosch deixarà inactiva a 
final de juny a Lliçà d’Amunt 
està lluny, com la primera, de 
complir les expectatives de 
recol·locació de la plantilla. Es 
tracta d’un empresa de tracta-
ment de superfícies i el projec-
te comportaria la recol·locació 
de fins a 46 treballadors en un 
període de tres anys, una pro-
posta lleugerament inferior a la 
de la primera oferta presenta-
da, que oferia 50 recol·locaci-
ons i que els representants del 
comitè d’empresa ja havien 
advertit que era insuficient. 

Societats constituïdes
- Chapa Perforada, SL, dedi-
cada a la transformació i co-
mercialització de metalls i fer-
ros calibrats i derivats. 

Defuncions
- Felisa Álvarez Orejuela, 78 
anys. 5-4
- Montserrat Pericas Oliveras, 
79 anys. 17-4

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia diürna (de 9h a 22h):
M. Vela (Santa Eulàlia): del 27 de maig al 2 de juny 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 3 al 9 de juny 
J. Torras (Bigues): del 10 al 16 de juny 
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 17 al 23 de juny
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 24 al 30 de juny
Després de les 22h: Viñamata (Granollers)

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

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

Paula Martínez Romero, 
nascuda el 26 d’abril de 2022

Subvencions europees per a la 
rehabilitació i millora energètica d’edificis

La regidoria d’Habitatge informa 
que la Generalitat de Catalunya 
ha obert la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per 
a actuacions de rehabilitació 
d’edificis residencials unifamili-
ars i plurifamiliars, de millora de 
l’eficiència energètica en habi-
tatges i d’elaboració del llibre de 
l’edifici existent per a la rehabi-
litació i la redacció de projectes 
de rehabilitació, finançades per 
la Unió Europea-NextGenerati-
onEU.
L’Oficina Comarcal d’Habitat-
ge ha preparat diversos do-
cuments a mode de resum 
d’aquestes convocatòries i les 
seves bases reguladores, que 
es poden consultar a:  Tràmits 
d’Àmbit Tècnic - Consell Co-
marcal del Vallès Oriental (valle-
soriental.cat).

Quin és el termini per presen-

tar la sol·licitud?
 PROGRAMA 3- AJUTS A LES 
ACTUACIONS DE REHABILITA-
CIÓ A NIVELL D’EDIFICI
Fins al 31 de desembre (inclòs) 
o fins exhauriment del fons.
PROGRAMA 4-AJUTS A LES 
ACTUACIONS DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
HABITATGES

Del 7 de juny de 2022 fins al 31 
de desembre (inclòs) o fins ex-
hauriment del fons.
PROGRAMA 5-AJUTS A L’ELA-
BORACIÓ DEL LLIBRE DE 
L’EDIFICI EXISTENT PER A LA 
REHABILITACIÓ I LA REDAC-
CIÓ DE PROJECTES DE REHA-
BILITACIÓ
Del 20 de juny de 2022 fins al 31 

de desembre (inclòs) o fins ex-
hauriment del fons.

Com es sol·licita?
Telemàticament, dins del termi-
ni de la convocatòria, amb for-
mulari en línia, on caldrà també 
adjuntar la documentació re-
querida a la convocatòria: Sub-
vencions Next Generation per a 
habitatge. gencat.cat

Qui es pot beneficiar d’aquest 
programa d’ajuts?
En general a:
• Propietaris d’immobles, per-
sones físiques o jurídiques (pro-
pietaris, usufructuaris o arren-
dataris)
• Administracions públiques
• Entitats de dret públic, empre-
ses públiques i societats mer-

cantils participades
Per als ajuts a la rehabilitació 
d’edificis o per als ajuts per al 
llibre de l’edifici també a:
• Comunitats de propietaris
• Agrupacions de comunitats 
de propietaris
• Societats cooperatives

Per qualsevol dubte o aclari-
ment: les oficines de rehabili-
tació dels Col·legis de l’Arqui-
tectura Tècnica de Catalunya, 
en col·laboració amb el Col·legi 
d’Administradors de Finques i el 
Gremi de Constructors, asses-
soraran i acompanyaran la ciu-
tadania i posaran al seu abast 
els seus professionals, els tèc-
nics preparats per aconseguir 
l’èxit en la rehabilitació energèti-
ca dels edificis. www.otr.cat.
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ESQUERRA
REPUBLICANA

El primer cap de setmana de Maig el nostre poble es posa el davantal solidari en un dels actes que, per a nosaltres, és un del mes solidaris de Lliçà d’Amunt.
“Omplim El Rebost Solidari” és el recapte d’aliments propi del nostre municipi, el qual es va estrenar l’any passat i complementarà al similar Gran Recapte d’Aliments 
que el Banc d’Aliments porta a terme al novembre arreu de Catalunya.
L’Ajuntament, en col.laboració amb el “Rebost Solidari”, ha organitzat la segona edició, en la qual vàrem participar com a voluntaris fent la recollida. S’ha de dir que 
realment et pots arribar a emocionar veient els veïns i veïnes del nostre poble com, amb el seu petit gra de sorra, fan mans i mànigues, encara que sigui amb un 
paquet de pasta, per ajudar a qui mes ho necessita del poble.
Només podem dir gràcies i gràcies a ells i elles, personal de l’Ajuntament, voluntaris del Rebost Solidari, supermercats i empreses del nostre poble, per fer encara 
més gran aquest projecte.
Fins l’any vinent!

Últimament, estem veient de forma preocupant un fet que es va repetint dia a dia, i cada vegada més sou els mateixos veïns i veïnes els que ho exposeu en les 
xarxes socials. Són els nostres contenidors; que s’estan convertint en petits evocadors descontrolats on podem veure qualsevol classe de deixalla, passant per 
ferralla, runa i tota mena d’electrodomèstic o mobiliari. Aquest fet abans més aïllat s’està convertint en un element usual en els nostres carrers i del paisatge del 
nostre municipi. És cert que un dels grans motius és l’incivisme individual de cadascú, i una manca de sentiment del bé comú com d’un propi; però també és cert 
que no veiem solucions per part de l’Equip de govern per a combatre aquest fet. Estem esperant les propostes o accions que han de revertir aquesta situació, al 
mateix temps que continuem esperant des de l’oposició el grup de treball per intentar aportar solucions que el PSC, pel que sembla no té...,ja que assumir el cop 
i apujar els impostos, per nosaltres no és la solució, i per mostra un botó.

A En Comú-Podem, ens creiem de debò allò de “ Un poble per viure”.
Un poble on viure, és un poble on puguis moure’t sense dependre del vehicle privat, un poble que et fa costat quan la teva estructura fa fallida i un poble on pots 
cobrir totes les teves necessitats, incloent l’oci i la socialització.
Els pressupostos sempre reflecteixen el model de poble que es vol, els projectes que es volen dur a terme…  I al nostre grup municipal ens preocupa la manca de 
projectes, la falta d’optimització de recursos, la poca inversió en serveis socials o de cooperació…
Reclamem una estratègia ferma per construir un poble per tothom; feminista, accessible, solidari i que cuidi el medi ambient, evitant tales massives de boscos i 
requalificacions de sòl que només beneficien a les grans corporacions.
Apel·lem a la responsabilitat col·lectiva a l’hora de participar i fiscalitzar les accions de govern, governi qui governi. Veniu als plens, proposeu, participeu… Viure és 
prendre partit.

Setembre 202: ERC Lliçà d’Amunt presentem una moció per incorporar un permís retribuït en cas de menstruacions doloroses. L’equip de govern en ple vota en 
contra i argumenten que les dones ja tenen el permís d’assumptes personals per utilitzar “com vulguin”, com si una menstruació dolorosa fos un tema sobrevingut. 
Un mal incapacitant és motiu de baixa, excepte que aquest mal incapaciti una dona i sigui per una causa “de dones”. En aquest cas ens diuen que és un assumpte 
personal. Maig 2022: es presenta l’esborrany de la Nova Llei de l’avortament que contempla el dret a la baixa laboral per menstruacions doloroses. Unes necessitats 
que, segons el PSC, les dones de Lliçà d’Amunt no tenen, sembla ser que sortint del nostre municipi sí existeixen, són visibles, són reals. Esperem que aquesta 
mesura sigui finalment incorporada a la Llei, entre altres mesures importants i que afecten el dia a dia d’una part de la població per raó del seu sexe. De nou ERC 
ens avancem en polítiques feministes i des de Lliçà d’Amunt tenim un ferm compromís per què es facin realitat.

N’hi ha qui ha començat la seva campanya electoral amb el desprestigi com a bandera. Malauradament el que heu llegit o escoltat fins ara no és res comparat amb 
el què vindrà. Però valoreu vosaltres mateixos: diuen que som autoritaris però hem acordat pressupostos i accions concretes (principalment durant la crisi sanitària), 
sense oblidar que els 15 anys que portem governant ho hem fet de la mà de diversos partits polítics; diuen que no els escoltem però han participat de l’elabora-
ció de projectes de futur com el Pla d’Habitatge, el Pla Educatiu, del projecte del nou Centre Urbà, de la diagnosi dels ODS, i ho faran del Pla de Joventut, entre 
d’altres; diuen que passem el “rodet” de la majoria absoluta però només ens hem quedat sols en 3 ocasions dels 103 punts ordinaris en els 17 Plens Municipals 
que s’han celebrat fins ara, i en 4 mocions de les 30 que s’han debatut; i un llarg etcètera de rumors que deixaran anar per lluitar amb les armes de la mala política. 
Mentrestant nosaltres continuarem treballant de valent per al nostre poble. 
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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.

Verbena de San Juan
La verbena de San Juan se 
hará el 23 de junio en el Pa-
tinodrómo de Cal Estapé. 
Habrá cena popular (con 
mesas y sillas), música en di-
recto con la cantante Esme-
ralda, coca y cava. Todo eso 
por solo 10€ el socio y 15€ el 
no socio. 
Tiquets a la venta del 1 al 21 

de junio. Lugar donde se pue-
den recoger los tiquets:
- Local social de Cal Artigas: 
martes y miércoles, de 16.30 
a 18h
- Local social de Cal Estapé: 
lunes y viernes de 16.30 a 18h

Asociación de Vecinos 
La Serra

Activitats de la UEC

“La Sagrera, Nit d’estiu”

Després de dos anys de pan-
dèmia, l’Associació Barri La 
Sagrera de Lliçà d’Amunt pre-
para una nova edició de “La 
Sagrera, Nit d’estiu”. Serà el 
dissabte 2 de juliol, a partir de 
les 7 de la tarda.
“La Sagrera, Nit d’estiu” con-
sisteix en un seguit d’actes 
que se celebren pels carrers 
veïns de l’Església de Lli-
çà d’Amunt durant una tar-
da-vespre i on en destaca, per 
sobre dels altres, l’exposició 
de la creació artística de per-
sones relacionades amb Lli-
çà. Els artistes que hi estiguin 
interessats, poden posar-se 
en contacte amb l’associació 
(barrilasagrera@gmail.com). 
Paral·lelament, hi ha diver-
ses activitats perquè es pugui 
gaudir i redescobrir pausada-
ment el barri.

I Concurs de poesia visual 
de Lliçà d’Amunt 2022 Barri 
de la Sagrera 

Enguany, l’Associació Barri 
La Sagrera de Lliçà d’Amunt, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitza el I 
concurs de Poesia Visual de 
Lliçà d’Amunt.
El concurs consisteix a cre-
ar una poesia visual, creació 
poètica i experimental ba-
sada en recursos visuals. La 
temàtica és “Una nit d’estiu”. 
Hi podrà participar qualsevol 
persona major de 14 anys. 
Hi haurà dues categories: ju-
venil (de 14 a 17 anys) i ge-
neral (majors de 18 anys). 
Els treballs/obres hauran de 
ser tramesos en format PDF 
a l’adreça electrònica con-
curslasagrera@gmail.com. El 
termini màxim de presentació 
serà el dia 15 de juny. Els pre-
mis seran econòmics per a la 
categoria general i un val per 
material escolar per a la cate-
goria juvenil, i el primer premi 
de la categoria general serà la 
imatge de la publicitat de la 

festa de La Nit d’Estiu de l’any 
2023. El jurat estarà compost 
per l’artista plàstic i poeta vi-
sual Miquel A. Mercader, una 
representant de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, el poeta visual 
i fotògraf Guillem Dotú, l’ar-
tesana de Lliçà d’Amunt Ro-
ser Nadal i un representant de 
la comissió de les festes del 
barri de la Sagrera. 
Les obres guanyadores es fa-
ran públiques durant la festa 
de La Nit d’Estiu del barri de 
la Sagrera, a les 8 del vespre. 
Les 20 millors obres segons el 
criteri del jurat (15 generals i 
5 juvenils) seran exposades el 
dia de la mateixa festa en un 
espai en un format físic i tam-
bé s’exposaran durant el mes 
de juliol de 2022 a la bibliote-
ca de Ca l’Oliveres.
Podeu trobar les bases del 
concurs al web municipal.

Associació Barri La Sagrera 
de Lliçà d’Amunt

dijous 23 de juny de 2022 
2 quarts de 10 del vespre 

plaça Catalunya de Lliçà d’Amunt 
 

revetlla de sant Joan 
 

 
 

sopar + ball 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cost és de 22 euros per persona 
 

Pels no socis, 25 euros per persona 
 

Les taules són de 6 persones 
 

Compra tiquets: dies feiners de dilluns a divendres, de 5 a 8 de 
la tarda, al Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt, 

fins el dimecres 15 de juny de 2022 
 

 

sopar en base a aquest menú: 
 

amanida: enciam, tomàquet, 
olives, pastanaga, pebrot, ou 
dur, espàrrec blanc i tonyina 

 
costella porc amb patata caliu 

 
coca crema i coca fruites 

 
pa, aigua, vi i cava 

  

TRESCADES  DE LA UEC DE 
LA VALL DEL TENES
El GR 5 o Sender dels Mira-
dors Diumenge 12 de juny 
ETAPA 4: Variant de l’etapa. 
Collbató al Monestir de Mont-
serrat (Anoia-Baix Llobregat). 
Uns 16 km i 700 m d+. Dificultat 
moderada.

DIAPOSITIVES A LA FRESCA 
Diapositives a la Fresca‘22

Els dijous 30 de juny, 7 i 14 de 
juliol, a partir de les 22h al pati 
de l’escola de música. 
Passis audiovisuals de temàtica 
d’esports de muntanya i viatge-
ra.

Per més informació: www.uec-
valltenes.com i www.feec.cat

Unió Excursionista de Catalu-
nya (UEC) de la Vall del Tenes

El Tenes i l’Hipàtia, el treball des de 
l’entorn i per l’entorn 
El divendres 6 de maig, l’ins-
titut Hipàtia vam tancar la 
setmana de treball al voltant 
del riu Tenes amb la trobada 
al parc del Tenes. Vam poder 
sentir la lectura de poemes de 
l’alumnat de 2n i de 4t i va ser 
el  moment de la ja tradicional 
plantada d’un arbre a la llera 
del riu  per part de l’alumnat de 
4t. Amb aquest acte simbòlic 
volem  evidenciar el pas dels 
nostres alumnes i l’arrelament 
al territori. 
La setmana del projecte “Tor-
nem al Tenes 21-22” va co-
mençar amb una bicicletada 
riu amunt amb l’alumnat de 1r 
a 3r. Cada curs va tenir el seu 
espai propi i per cada nivell 
aquesta activitat tenia un ob-
jectiu diferenciat. 
Aquesta edició de treball al Te-

nes per a nosaltres era encara 
més especial perquè és la úl-
tima vegada que l’alumnat de 
1r en pot participar. En el pro-
cés de tancament que s’ini-
cia el curs que ve i la pèrdua 
d’aquest curs, el projecte tam-
bé comença el seu tancament. 
La relació amb el riu i l’entorn 
serà present a l’Hipàtia fins el 
darrer dia perquè per a no-
saltres és part fonamental del 
nostre projecte educatiu. No 
només durant aquesta setma-
na, si no en la vida del centre i 
més enllà com ho evidencia la 
participació de l’alumnat de 4t 
en la neteja i conservació de la 
llera i les activitats  acadèmi-
ques, esportives i tutorials que 
hi desenvolupem. 

Institut Hipàtia d’Alexandria
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Banda Què???
Vine a conèixer la banda…

Què?

Assaig obert al públic… 
descobreix com treballa la Banda, 

com sona i fins i tot potser t’hi
afegeixes!

Quan?
Dissabtes 7 i 21 de maig, 

4 i 18 de juny a les 10.30h

On?
Escola de música de la Vall del 

Tenes, carrer Folch i Torres 117, 
08186 Lliçà d’Amunt.

Com?
Feu reserva prèvia a bandeltenes@gmail.com, indicant assumpte

“Bandaquè”, el vostre nom, quantes persones i quin dia voleu venir.

Banda què?
Assajos oberts al públic de la 
Bandeltenes. Descobriu com 
treballa la banda, experimen-
teu la música en directe i, si us 
animeu, formeu-ne part! 
Els dissabtes 4 i 18 de juny a 
les 10.30h a l’Escola de Músi-
ca de la Vall del Tenes (carrer 
Folch i Torres, 117). Cal fer re-
serva prèvia a bandeltenes@
gmail.com, indicant a l’as-

sumpte “Bandaquè”, el vostre 
nom, quantes persones i el dia 
que voleu venir.

Bandeltenes

Síl·labes de vidre: Vanidad y vergüenza

He despertado esta mañana 
más pronto de lo habitual. 
Me he dirigido al baño y, al 
mirarme en el espejo, me ha 
gustado lo que he visto. Te-
nía, eso sí, el cabello revuelto 
y legañas en los ojos. Me he 
desnudado para darme una 
ducha tibia.
Al salir, he vuelto a mirar-
me en el espejo, satisfecho 
de lo que veía. He pensado 
que parecía el David de Mi-
guel Ángel. Me he sonreído 
a mí mismo ante esta idea 
y mi sonrisa era perfecta: 
una hermosa hilera de dien-
tes blancos. He peinado mi 
abundante pelo oscuro y me 
he puesto algo de brillanti-
na para mejorar aún más mi 
aspecto. Me he afeitado y mi 
lindo cutis ha quedado suave 
y sin asperezas.
Después, de nuevo en la ha-
bitación, me he perfumado 
todo el cuerpo con mi “Bob & 
Eight”. En el vestidor he tar-
dado en elegir las prendas. 
Al final he seleccionado una 
de las camisas blancas de mi 
colección “Gucci”, combina-
da con una corbata “Cotton 
Club”, unos “bóxer” también 
“Gucci” y un traje oscuro con 
raya diplomática de “Arma-
ni”. Calcetines de ejecutivo y 
zapatos negros “Sebago”. 
Concluida la ceremonia de 
vestirme, he abierto el arma-
rio, donde un espejo ha re-
flejado mi hermoso cuerpo, 
ahora elegante y engalana-
do. He salido de mi coqueto 
piso y, al entrar en el ascen-
sor, he repasado mi agraci-
ado semblante en el espejo 
mientras quitaba unas motas 
de polvo del traje.
Ya en la calle, Sebastián, el 
portero, me ha sonreído y ha 
inclinado respetuosamente 
la cabeza como saludo. 
Hace un día brillante y lumi-
noso, el cielo azul y la agra-
dable temperatura invitan a 
ir paseando al trabajo. En el 
camino me cruzo con hermo-

sas mujeres que me sonríen 
pícaras y algunas se rubori-
zan y desvían la mirada hacia 
el suelo.
La verdad es que hoy en 
especial me siento alegre y 
atractivo. Ya a primera hora 
he notado que la energía que 
irradiaba era como un imán 
y, en el corto paseo que hay 
andando desde mi sofisti-
cado piso hasta mi trabajo, 
noto que soy una atracción 
irresistible para cualquier ser 
humano que se cruza en mi 
camino, me miran y sonríen. 
Cada vez me siento más se-
guro de mí mismo; y eso que 
no podría decirse que la falta 
de seguridad sea un rasgo de 
mi carácter, más bien al con-
trario, tal como lo confirman 
las múltiples mujeres que 
han dejado una muesca en 
mi cama. Esta característica 
de mi personalidad siempre 
la he considerado un don. 
Aunque, inexplicablemente, 
con el paso del tiempo, he 
dormido solo muchas veces.
Al llegar al edificio de ofici-
nas, para dirigirme a mi des-
pacho en la planta treinta y 
tres, he cogido el ascensor 
con otras personas. En-
tre ellas había dos jóvenes 
que anteriormente habían 
sido mis amantes. Ambas 
me han sonreído, del mis-
mo modo que hoy lo hacen 
todos aquellos con los que 
me cruzo: repasándome de 
arriba a abajo. Después se 
han mirado entre ellas y han 
soltado una leve carcajada, 
que he atribuido a las con-
fidencias sexuales sobre mí 
que, con toda seguridad, han 
compartido. 
Al llegar a mi planta, me he 
despedido de ambas, he sa-
lido, grácil, del ascensor y 
me he dirigido sin demora al 
despacho de mi jefa. Sé que 
me espera para la reunión 
de las 8:30 a.m. Llego tarde, 
como es habitual. Esta de-
mora voluntaria es mi prerro-

gativa masculina y personal.
Al entrar, allí está Judith, sen-
tada en el quicio de la mesa, 
leyendo un informe, con su 
traje chaqueta negro y sus 
largas piernas cruzadas, 
mostrándome sus rodillas 
bajo unas medias de rejilla. 
Me he quedado contemplan-
do su atractivo y sensual 
cuerpo, mientras ella termi-
naba de leer. Al finalizar me 
ha mirado y he sentido cómo 
su mirada recorría mi cuerpo. 
Después de unos segundos 
en los que no ha podido bor-
rar una sonrisa de sus labios, 
me ha dicho:
—Narciso…
Y ha vuelto a callar unos se-
gundos. Yo me he sentido 
atractivo y magnético.
—Dime, belleza —le he dic-
ho, con mi mejor sonrisa. 
—Antes de empezar…, súbe-
te la bragueta.

Jordi Morales
Ateneu Cingles de Bertí
www.ateneucb.cat

Tricric celebra el Dia de 
l’orgull LGTBIQ+
Aquest any, des de l’Associació 
Juvenil Tricric, tornem a cele-
brar el Dia de l’orgull LGBTIQ+ 
amb diferents activitats. Convo-
quem tothom a la plaça Catalu-
nya el dia 26 de juny, on troba-
ran activitats infantils i casetes 
informatives. També farem pin-
tades als bancs de la plaça amb 
motius de les banderes del col.
lectiu, tot acompanyat de músi-
ca i bon ambient. L’acte durarà 

de les 17:00 a les 20:00h, no us 
ho podeu perdre!

Associació Juvenil Tricric

opinió Entitats i Bústia del lector

 

Del 23 al 30 de Juliol a SaldesDel 23 al 30 de Juliol a Saldes
Campaments 2022Campaments 2022Campaments 2022

N e n s / e s  i n s c r i t s  a  l ' E s p l a i  -  1 3 5 €  

N e n s / e s  n o  i n s c r i t  a  l ' E s p l a i  -  1 5 0 €

I n f a n t s  d e  p 5  a  1 r  q u e  v e n e n  4 d i e s  -  9 0 €

 

 

 

INSCRIPCIONS

Reunions informatives

1ª- Divendres 17 Juny

2ª- Divendres 8 Juliol

Nens/ es inscrits a l'esplai 1 de Juny 
Nens/es no inscrits a l'esplai 17 juny
Data límit dimecres 6 Juliol

PREUS

Més informació 
bustia@esplaillica.cat

www.esplaillica.cat



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

Telèfons

 

MAIG 

genda’t
L’HORA DEL VERMUT A CA L’OLIVERES: 
TAST D’OLIVES
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 12h4

Dissabte

PRESENTACIÓ DEL NOUS CAMIONS 
D’ESCOMBRARIES I DE LA CAMPANYA 
DE RECICLATGE
Aparcament de la Piscina Municipal Ho-
rari: de 10h a 13h

5
Diumenge BALLADA DE SARDANES

Parc del Quiosc Hora: 11h
Organitza: Tocats per la sardana

APLEC DE SANT BALDIRI
Ermita de Sant Baldiri Hora: a partir de les 
13.30h
Organitza: Comissió Aplec de Sant Baldiri

TORNEIG DE FUTBOLÍ
Espai Jove El Galliner Horari: de les 17.30h 
a les 19.30h7

Dimarts

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC DE MONJUÏC17
Divendres

TROBADA INFANTIL I BALLADA DE SAR-
DANES
Pati de l’Institut Lliçà Horari: de les 11h a 
les 14h
Organitza: Ball de gitanes

11
Dissabte

CONTES AL VOL: CONTE + TALLER 
“BENVINGUDA LUPE”
Biblioteca Ca l’Oliveres Horari: d’11h a 
12.30h
Benvinguda, Lupe és una meravellosa 
obra il·lustrada que ens parla sobre la 
importància de mostrar-nos al món tal com 
som. A càrrec d’Eva Palomar (autora del 
llibre) i Marta Rodón (contacontes).  Adreçat 
a famílies amb infants a partir de 4 anys. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de juny.

18
Dissabte

TALLER DE POLSERES DE FIL
Espai Jove El Galliner Horari: de 17.30h a 
19.30h22

Dimecres

TALLER DE BRODAT RUS O AGULLA 
MÀGICA
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h29

Dimecres

ACTIVITATS PER CELEBRAR EL DIA DEL 
MEDI AMBIENT I LA SETMANA DE LA 
NATURA

Més 

activitats

ACTIVITATS PER CELEBRAR EL DIA IN-
TERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI+

NITS JOVES D’ESTIU

CLOENDES D’ACTIVITATS DELS CEN-
TRES CÍVICS

PÚBLIC INFANTIL GENT GRAN TOTS ELS 

PÚBLICS

PERSONES 

ADULTES

JOVENT

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Centre Cívic Palaudàries Horari: de 17h a 
20.30h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

REVETLLES DE SANT JOAN

21
Dimarts INSTANTS MUSICALS

Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
15 minuts de música a càrrec dels alumnes 
de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. 
Adreçat a tots els públics.

TRESCADES DE LA UEC DE LA VALL 
DEL TENES: EL GR5 O SENDER DELS 
MIRADORS
Organitza: UEC de la Vall del Tenes12

Diumenge

DIAPOSITIVES A LA FRESCA

ASSAJOS OBERTS AL PÚBLIC DE LA 
BANDELTENES

EXPOSICIÓ “ESCOLA PARVULARI L’ES-
PERANÇA”

NIU DE PARAULES: “UN DIA AL MAR”
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 11h 
A càrrec de Marta Arnaus. Adreçat a famí-
lies amb infants fins als 3 anys. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 juny.

14
Dimarts TALLER CREATIU

Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 17.30h
El taller tindrà com a tema principal “LA 
CASA”. A càrrec de Glòria Nicolau. Adreçat 
a infants a partir de 4 anys. Inscripció prèvia 
a partir de l’1 de juny.

JOCS DE TAULA DE NATURA
Biblioteca Ca l’Oliveres
Podràs emparellar diferents espècies 
d’ocells, relacionar els arbres amb la seva 
fulla, relacionar la petjada amb el seu animal, 
i aprendre sobre els rapinyaires. 

PRESENTACIÓ DELS NOUS VEHICLES 
DE PROTECCIÓ CIVIL
Pinar de la Riera Hora: 12h19

Diumenge

CLUB DE LECTURA
Biblioteca Ca l’Oliveres Hora: 18h
Tertúlia literària sobre la novel·la “Un mar 
de mars, quadern de viatge” de Rosa Serra, 
amb la visita de l’autora. A càrrec de Lola 
Tresserras. Adreçat a adults.


