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

2-

opinió

Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Falten només uns dies
perquè comenci. El Carnaval tor na com una explosió d’alegria i de color,
i com a resultat de moltes
hores de treball desinteressat per part de la Comissió de Festes, per les
entitats i per totes aquelles persones que inverteixen diners i temps perquè
la festa surti al carrer. Tenim un dels millors Car navals de la comarca, però
no ens hem de conformar.
Plegats hem de continuar
treballant per millorar-lo,
perquè sigui més participatiu si cal, lluït i més
segur.

Arriben dies en els que el
Car naval imposarà les seves normes basades principalment en la festa, la
celebració, l’alegria, els
colors... L’esclat del Carnaval ens farà deixar de
banda, durant una setmana, tot allò que ens amoïna, les urgències que no
poden esperar i ens obligarà a fer un descans de
la rutina diària. Centenars
de persones participaran
a les rues, i altres centenars ens venen a visitar.
Esclataran les rialles i la
creativitat amb composicions impossibles a les

disfresses i a les carrosses que des de fa tant
temps es treballen. Els i
les voluntàries de les entitats, amb les mans adolorides de tanta agulla,
veuran les seves creacions al carrer en un entor n festiu i de diversió,
que encomanarà també al
públic. Els maquillatges,
vius i plens de lluentons
i purpurines, ens embelliran i transformaran en
persones diferents. Vull
agrair a la Comissió de
Festes, organitzadors del
Car nestoltes i al Rei del
Car naval respectivament,
el seu valor per fer front a

la responsabilitat que assumeixen.
Estem ben segurs que
ens sorprendran amb les
seves idees i que ens faran vibrar amb els dos
personatges més importants del nostre Car naval. A tots, als que sou
protagonistes o simples
espectadors, deixeu-vos
emportar per l’esclat del
Car naval, gaudiu-lo però
amb sentit comú, amb
prudència i amb el respecte que es mereixen
tant la festa com les persones que hi participen.
Visca el Car naval!

Enquesta Ciutadana

Coneix l’existència del web de transparència de
l’Ajuntament? L’ha visitat?
Ja fa un any que va entrar en vigor la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanencs
i lliçanenques coneixen l’existència del web de transparència de
l’Ajuntament (http://www.llicamunt.cat/transparencia) i, en cas
afirmatiu, si l’han visitat alguna vegada.
El resultat ha estat que, de les 37 persones que han participat a
l’enquesta, un 70% ha contestat que el coneix i l’ha visitat; un
14% ha dit que el coneix però no l’ha visitat; un 14% ha contestat que no el coneix; i un 3% ha triat l’opció No sap/No contesta.

3%

14%

El conec i l’he
visitat

14%

70%

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes
està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

El conec, però
no l’he visitat
No el conec
NS/NC
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Festa de Carnaval

L’Ajuntament i la Comissió de Festes han organitzat la Festa de Carnaval, que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer.
La Festa de Carnaval, organitzada per
l’Ajuntament i la Comissió de Festes, tindrà lloc el dissabte 25 de febrer i comptarà amb un concurs de disfresses amb
diferents categories i la tradicional rua pel
centre urbà. El Carnaval d’aquest any serà
de temàtica urbana.
Els participants estan convocats a les 17h
a la Biblioteca Ca l’Oliveres, on, a les 18h
des del balcó, el Rei Carnestoltes farà el
Pregó i, seguidament, s’iniciarà la Rua,
que recorrerà el centre urbà. La rua finalitzarà al Pavelló d’Esports, on es farà lliurament dels premis del concurs de disfresses i, abans, hi haurà diferents actuacions.
El concurs de disfresses tindrà diferents categories i premis consistents en diners:
- Individual o parella infantil: 100€
- Individual o parella adult: 100€
- Entitat local: 200€

- Grup: 150€
- Comparsa: 200€
- Carrossa: 400
A més, la foto etiquetada amb #CRNVLliçà
amb més likes a Twitter durant la Cercavila
(de 18h a 20h) rebrà un petit obsequi.
I, abans de la Festa de Carnaval, de dilluns
a divendres, seguiu els Manaments del Rei
Carnestoltes:
- Dilluns: Aixeca’t i no et treguis el pijama
- Dimarts: Pinta’t la cara amb la bandera que més t’agradi
- Dimecres: Surt al carrer amb un pentinat extravagant
- Dijous: Dona-li un aire “rapero” al teu
look
- Divendres: Disfressa’t com tu vulguis
Trobareu les bases del concurs de disfresses al web de l’Ajuntament i al blog
de la Comissió de Festes.

Nova edició del
cicle MUDA’T 2.0

Enguany, s’incrementen els descomptes per
a aturats i joves.

Carnaval 2016

L’any 2017 torna una nova
edició del MUDA’T 2.0 amb
una programació d’espectacles bimensual.
El primer espectacle programat és “L’electe”, una comèdia dramàtica de Ramon
Madaula, dirigida per Jordi
Casanovas i interpretada pel
mateix Ramon Madaula i per
Roger Coma, sobre els efectes de la política i les teràpies
psiquiàtriques. Aquest espectacle tindrà lloc el divendres 17 de febrer, a les 21h, a
l’ateneu L’Aliança.
Un jove polític acaba de ser
escollit president. En poques
hores ha de pronunciar el seu
discurs d’investidura però,
cada vegada que l’assaja, un
terrible tic deforma la seva
cara de forma tan ridícula

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.

com hilarant. El psiquiatra
només té unes poques hores
per resoldre aquest aparent
trastorn i evitar que el president faci un ridícul espantós
en la seva primera compareixença. “L’electe” es converteix en una batalla entre
el president i el psiquiatra.
Què amaga cadascú? Quines
són les veritables intencions
d’un i altre? Quins fets de la
nostra vida marquen el nostre futur i, sobretot, la nostra
vocació?
El preu de les entrades és de
10 euros si es compren anticipadament i de 12 euros si
es compren el dia de la re-

presentació. Les entrades
anticipades es poden adquirir fins al dijous 16 de febrer
online, a través del web municipal, o a l’OAC de l’Ajuntament. La taquilla s’obrirà
a les 20h. L’aforament és
limitat. Recordem que les
persones que es troben en
situació d’atur i els menors
de 30 anys empadronats al
municipi tenen descompte.
Enguany, el descompte per a
aturats i per a joves menors
de 30 anys del municipi passa a ser d’un 50% (1 entrada
per aturat o jove), presentant
algun document que ho acrediti; aquests descomptes no
són acumulables.
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Notícies destacades de la
Biblioteca
Exposicions, xerrades, tallers...
Exposició “Pintant la foscor”
de Juanjo Carrasco
De l’1 al 28 de febrer a la Biblioteca Ca l’Oliveres es podrà visitar aquesta exposició diferent
i molt interessant. Les fotografies que en formen part estan
realitzades amb la tècnica anomenada light painting, pintar
amb llum. Es tracta d’una tècnica que va sorgir als EEUU el
1914 i que des de fa 15 anys
s’ha estès per tot arreu, ja que
permet als autors desenvolupar fotografies molt més creatives, sense límits aparents, tret
de la manca de llum.
L’autor de les fotografíes, Juanjo Carrasco, ens diu:
“Una simple espurna al lloc
adequat pot canviar radicalment l’estètica d’un l’espai i
donar rellevància a allò que a
priori ningú jutjaria interessant
o maco.
El fons incomparable i misteriós que ens ofereix la foscor
de la nit fa que els nostres ulls
vulguin veure mes enllà, esforçant-se i obrint-se al màxim per
tal d’esbrinar què amaga la nit,
quina és la seva cara, quins els
seus colors, si és que té colors,
i quina es la seva ànima.
Tots tenim una mica d’éssers de
la nit, a tots ens atrau misteriosament engolint-nos dins seu,
tots intentem mirar l’interior
del seu cor. Provant de respondre aquestes i altres preguntes
ens hem inventat uns pinzells
de foc i llum per pintar a sobre d’aquesta tela negra i hem
deixat que la nostra imaginació
jugués amb la més fonda foscor, descobrint paisatges d’inimaginable bellesa, amagats en
els més recòndits racons de la
nostra ment. I en aquest intent,
descobrim emocionats que hi
ha colors i formes amagades
dins l’ànima de la nit.”
Per tots aquells que vulgueu
conèixer més a fons aquesta

técnica, el dijous 2 de febrer, a
les 18.30h, el mateix autor ens
farà una visita guiada a l’exposició i una demostració de la
tècnica.
Tornen els “Instants musicals”
Amb l’objectiu de dinamitzar
l’àrea de música de la Biblioteca
i de donar a conèixer els joves
intèrprets del municipi, a partir
d’aquest mes de febrer l’Escola
de Música de la Vall del Tenes
tornarà a oferir, com cada any,
una petita audició musical en
directe de la mà d’alumnes de
l’escola a la planta baixa de la
biblioteca, concretament a l’àrea
de música i imatge.
Els “Instants musicals” tindran
lloc un dimarts al mes a les 18h,
amb una durada d’uns 20 minuts. La primera audició serà el
dimarts 7 de febrer amb els germans Elio i Anna Mendieta a la
guitarra.
Preparats per recitar?
La Biblioteca ja està començant
a preparar la 4a edició del Recital Poètic Popular, que es farà el
dimarts 21 de març a les 18h i
que s’organitza per donar la
benvinguda a la primavera amb
poesia.
Per això, us animem a tots
aquells i aquelles que us vingui
de gust llegir un poema, sigueu
petits, joves o grans, a que us
inscriviu a la biblioteca. Teniu
temps de fer-ho fins el 17 de febrer.
“Fem-la petar” en català
Aquest any, la Biblioteca tornarà
a engegar l’activitat “Fem-la petar”, adreçada a totes aquelles
persones que vulguin practicar
el català i utilitzar-lo en el seu dia
a dia. Consisteix en un grup de
conversa en català que es trobarà una vegada a la setmana
a la biblioteca. El grup serà dinamitzat per una voluntària del

programa Voluntariat per la Llengua, que proposarà diferents temàtiques a conversar en català.
Des de la biblioteca es proporcionaran materials de suport per
al bon ús de la llengua catalana.
Les persones interessades cal
que contactin amb la biblioteca
per fer la inscripció.
Taller de mecanografia per a
Infants
Després de la bona acceptació
dels tallers de Mecanografia per
a Infants que es van començar
a la Biblioteca el passat abril, de
cara a aquest any es tornen a organitzar.
Aquest taller va adreçat a nens
i nenes d’entre 8 i 13 anys, independentment del nivell de
mecanografia (també per a no
iniciats), ja que són classes pràctiques i s’adequaran al nivell de
cadascú.
Les persones interessades a
fer el taller, que és gratuït, poden posar-se en contacte amb
la Biblioteca. Les places són limitades i caldrà un mínim de 6
inscrits per fer el curs.
Taller d’adults d’informàtica
La Biblioteca, en el seu propòsit d’oferir tallers d’alfabetització
digital, programarà aquest any
un nou taller enfocat a millorar
els coneixements bàsics d’informàtica. Un dels aspectes que es
treballarà serà el funcionament
d’un full de càlcul per portar un
millor control a nivell personal de
les despeses.
S’hi poden apuntar totes aquelles persones que tinguin uns
coneixements mínims d’informàtica i tindran prioritat aquelles
empadronades a Lliçà d’Amunt.
Les persones interessades a fer
aquest taller, que té un cost de
6€, poden posar-se en contacte amb la Biblioteca. Les places
són limitades i caldrà un mínim
de 6 inscrits per fer el curs.

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ: “PINTANT
LA FOSCOR” DE JUANJO
CARRASCO
De l’1 al 28 de febrer
Dijous 2 de febrer, a les
18.30h, visita guiada i demostració de la tècnica a
càrrec de l’autor.

PRESENTACIÓ DELS
TREBALLS DE RECERCA
DE 2N DE BATXILLERAT
DE L’INSTITUT LLIÇÀ
Dimarts 16 de febrer
Hora: 18h
NIU DE PARAULES: “TALLER DELS SENTITS”
Dissabte 18 de febrer
Per a infants d’1 a 3 anys.
A càrrec de Krisolets.
Hora: 11h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir de l’1 de
febrer. Places limitades.
CLUB DE LECTURA PER
A ADULTS
Dimecres 22 de febrer
Visita de l’escriptora Maria
Mercè Roca. Ens parlarà
de la novel·la L’últim tren.
Hora: 18.30h

CLUB DE LECTURA JOVE
“DEIXA’M LLEGIR!”:
Dijous 2 de febrer
A càrrec de Joana Moreno
i Laura Bartuilli.
Hora: 18h
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 7 de febrer
A càrrec dels germans Elio
i Anna Mendieta, guitarres.
Hora: 18h

XERRADA: “PRIMERS
AUXILIS PER A INFANTS”
Dijous 23 de febrer
Adreçat a famílies amb
infants de 0-3 anys. A
càrrec de l’Equip d’Atenció Primària de la Vall del
Tenes.
Horari: de les 15.30h a les
16.30h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia.

CONTES AL VOL: LABORATORI DE LECTURA
“L’ARMARI DE L’OLÍVIA”
Dissabte 25 de febrer
Per a nens i nenes de 4 a
9 anys.
Hora: 11h
Inscripcions: cal inscripció
prèvia a partir de l’1 de
febrer.
Places limitades.
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Can Malé, una gran oportunitat

El Pla Parcial de Can Montcau i Can Malé, que ha permès la instal·lació de Mango i la reubicació de Biokit, també
ha permès que la finca de Can Malé amb els antics edificis de Biokit passin a ser de propietat municipal; unes 14
hectàrees, amb uns 17.000 metres quadrats d’edificis connectats entre si.

L’Ajuntament ha organitzat
tres sessions informatives per
donar a conèixer a la ciutadania la finca de Can Malé, ara
de propietat municipal. Aquest
és un primer pas, la informació,
previ a la participació, ja que,
posteriorment, s’organitzaran
diferents sessions participatives perquè la ciutadania dóni
la seva opinió sobre quins usos
donar a algunes parts de la finca de Can Malé.
Com és la finca de Can Malé
Aquesta finca està situada al
vessant de ponent del torrent
de Can Bosc, al centre urbà,
al costat del nucli històric, però
sense continuïtat amb la trama
urbana. De tota manera, el traç
del torrent, que travessa el centre urbà, és una interessant via
per connectar Can Malé amb la
trama urbana.
La finca té una extensió
d’unes 14 hectàrees de paratge natural, amb boscos i
camps, i 17.000 metres qua-

drats d’edificació corresponents a l’antiga fàbrica de
Biokit.
Com és l’edifici
En realitat, es tracta de quatre edificis connectats entre
si. El primer, de dues plantes,
té 1.500 metres quadrats per
planta; el segon, també de
dues plantes, té 860 metres
quadrats per planta; el tercer,
de tres plantes, té 3.500 metres quadrats a les dues primers plantes i 2.000 metres

quadrats a la tercera planta; i
el quart edifici, de dues plantes, té 1.500 metres quadrats
per planta. A més, hi ha una
masia annexa, l’antiga masia
de Can Malé, de dues plantes, de 170 metres quadrats
per planta. I, es compta amb
espais d’aparcament per a
200 vehicles.
Tècnicament, és un edifici
ben equipat, amb infraestructura per sobre de la mitjana,
tot i que s’haurà d’adaptar als
nous usos que es plantegin.

Sessions informatives:
a les 19.30h

Divendres 24 de febrer: Centre Cívic Palaudàries

Divendres 3 de març: Centre Cívic Ca l’Artigues
Divendres 10 de març: Biblioteca Ca l’Oliveres
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Resultats del procés participatiu sobre la Festa Major
Durant tot el procés es van generar un total de 237 propostes d’actuació per a futures edicions.
el grup de joves amb un 51%
autodefinit com a voluntari.
- Les zones del municipi més
atretes per la festa són les definides com a Zona 1 (centre)
i Zona 4 (Ca l’Artigues i voltants); en segon lloc trobem les
zones 5 (Can Salgot i voltants)
i 3 (voltants de Can Farell); la
resta de zones (2 i 6) tenen
molt poca representativitat a la
Festa Major.
Resultat de les 304 enquestes realitzades aleatòriament
en alguns espais concrets de
la Festa Major
- S’hi van trobar un 54% de dones i un 46% d’homes, l’edat
mitjana de les quals era menor
a la del municipi en general
(38,2 anys a la festa respecte
als 40,5 anys de la localitat).
- La valoració general que van
fer de la Festa Major és molt
positiva, arribant a una mitjana
de 4 punts sobre un total de
5. I un 38% va respondre amb
diferents propostes de millora,
un total de 54 idees.
- La majoria de persones enquestades té un alt grau de
fidelitat a la festa, ja que hi
assisteix cada any; els joves
semblen ser el col·lectiu més
fidelitzat. I, hi ha un alt percentatge de persones (38%9) que
es defineixen com a voluntàries en la seva manera de relacionar-se amb la festa (alt nivell
de compromís amb la Festa
Major); destaca especialment

- En general, l’atracció és la
festa més que una activitat en
concret (el grau d’itinerància
per les activitats és alt o molt
alt). Les motivacions principals per anar a la festa són
els concerts de l’Embarraca’t
i, en segon lloc, la Juguesca.
Entre les altres motivacions,
es destaca trobar-se amb els
amics o gent coneguda, així
com anar a activitats concretes. La gent gran assisteix
especialment a les activitats
de cultura popular i a les singulars; els joves es concentren en esdeveniments com
la Juguesca i els concerts de
l’Embarraca’t; els adults en
general, se situen al llarg de
totes les opcions, però especialment en les activitats familiars/infantils, els concerts i
la Juguesca.
- Trobem un 75% de persones
no residents que assisteixen
cada any a la Festa Major de
Lliçà d’Amunt i el 20% dels no
residents es defineixen com a
voluntaris/es de la festa. Però,
el nivell d’atracció de la festa

per part de residents d’altres
municipis és del 14%, més
aviat baixa. Els no residents
són atrets per activitats de tota
mena, tot i què en menor mesura que el grup de residents.
- El voluntariat està una mica
més femenitzat, mentre que el
col·lectiu de contractats per la
festa, més masculinitzat.
Resultat dels tres tallers participatius realitzats en centres escolars (dues escoles
i un institut) a 80 persones
d’entre 6 i 17 anys
- En general, els nens i nenes i
els joves assisteixen a la Festa
Major cada any.
- La majoria creuen que hi ha
espais per a ells, tot i que no
sempre siguin específics, però
s’hi senten còmodes perquè
s’hi inclou a persones de la
seva edat. Excepte en alguns
casos, no s’avorreixen a la
Festa Major.
- Alguns nens i nenes poden
tenir por de perdre’s, però en
general saben perfectament
com actuar si això passés.
El principal factor per sentir-se segurs és que coneixen
l’entorn (per exemple, com
arribar a la Policia) i especialment a la gent que assisteix a
la festa. Els joves poden sentir-se insegurs a l’hora de tornar a casa en alguns casos,
per això desenvolupen estratègies tals com anar en grup
fins a casa, especialment si
es tracta d’anar a urbanitzacions.
- Es van recollir 140 propostes
dels participants en aquests
tres talles, que poden catalogar-se en: propostes d’adaptació d’espais i atraccions,
propostes
d’espectacles,
propostes de noves activitats
i altres propostes.

Resultat del taller participatiu obert del 12 de novembre,
on van participar 16 persones
- Entre les propostes més votades en relació a la programació d’activitats figuren: mantenir la Juguesca, popularitzar el
Sopar de les Àvies, tornar a fer
jocs a la Piscina i fer un acte
multitudinari al carrer.
- En relació a l’organització,
destaquen les propostes de:
constituir una Comissió de
Festa Major per millorar la coordinació de franges horàries de les activitats, compartir
idees, material, etc. i tenir en
compte les tres centralitats del
poble: La Serra, Palaudàries i
El Pl, realitzant activitats en les
3 zones.
- Les propostes més votades
relacionades amb la comunicació van ser: ampliar el dies
de programació d’activitats
al Programa, descentralitzar
les accions comunicatives per
poder arribar a tots els barris i
urbanitzacions del poble i dissenyar un butlletí informatiu
en paper específic de la Festa
Major.

Resultat del taller participatiu del 26 de novembre,
on van participar 22 persones (6 homes i 16 dones),
15 dels quals de més de 65
anys
- Els participants van estar a
favor majoritàriament de seguir organitzant les activitats
de la Festa Major al centre,
tot i que van proposar fomentar la participació dels barris
a través de la instal·lació d’un
bus interurbà durant els dies
de la festa, a més d’activitats
interbarris (com un campionat).
- No hi ha un posicionament
clar sobre la limitació d’activitats de la Juguesca.
- Sobre el Sopar de les Àvies,
creuen que s’ha de mantenir
com fins ara.
- Van sorgir propostes concretes com: fer reunions de
coordinació entre l’Ajuntament i les entitats que participen a la festa, posar un bus
de nit durant la festa i fer un
taller de cosir i de reciclatge
de roba apropant la relació
avis-néts del municipi.
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Matrícula gratuïta al gimnàs
del Pavelló d’Esports

Condol

Les persones que s’apuntin i comencin al gimnàs del Pavelló d’Esports
durant aquest mes de febrer no hauran de pagar la matrícula.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va condemnar amb contundència i rotunditat l’atac terrorista a un mercat de Nadal
a Berlín, Alemanya, que va
causar 12 morts i desenes de
ferits, i també l’assassinat de
l’ambaixador rus a Turquia.
El Consistori lliçanenç va ma-

HORARI ACTIVITATS DIRIGIDES
Horaris
9.10-10.00h
10.10h - 11.00h

HORARI ACTIVITATS DIRIGIDES

Espai

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

S1

STEPS

TBC

ZUMBA

POWERTONO

ESTIRAMENTS

S2

IOGA

HIPOPRESSIUS

PILATES

HIPOPRESSIUS

PILATES

ZUMBA

ESTIRAMENTS

TANCAT

13.00-15.00h
15.15-16.05h

S1

CARDIOTONO

TONIFICACIÓ

STEPS

S2
18.30-19.20h

S1

IOGA

AEROGAC

STEPS

S2
19.30-20.20h

20.30 21.20h

INTENSITATS

CARDIOTONO

PILATES

S1

TONIFICACIÓ

S2

PILATES

POWERTONO

PILATES

TONOZUMB

GAC ESTIRAMENTS

PILATES

S1
S2

TBC

CIRCUITS

PILATES

HIPOPRESSIUS

PILATES

HIPOPRESSIUS

INTENSITAT BAIXA

INTENSITAT MITJA

INTENSITAT ALTA

ACTIVITAT DE BALL

Les classes es podran canviar i /o modificar si la Regidoria d'Esports ho creu convenient.
HORARI GIMNÀS:
matins de 8 a 13h i tardes de 15 a 22h.
HORARI SAUNA I HIDROMASSATGE:

Amb el triple objectiu de fomentar la pràctica de l’esport,
ajudar econòmicament a les
persones que vulguin practicar-lo i promoure el gimnàs
del Pavelló, la regidoria d’Esports torna a oferir la matrícula gratuïta a totes aquelles
persones que s’apuntin i comencin al gimnàs durant el
mes de febrer i, per tant, en
paguin la primera quota durant aquest mes. Et pots estalviar fins a 27 euros.
El preu bàsic de l’abonament
al gimnàs és el següent:
- Abonament mensual: 27€
quota mensual i 27€ quota de
matrícula.
- Abonament per a majors de
60 anys empadronats: 13,50€
quota mensual i 13’50€ quota
de matrícula.
- Abonament per a majors de
60 anys no empadronats: 21€

dilluns-dimecres per a dones i dimarts i dijous per a homes
divendres: mixte

quota mensual i 21€ quota de
matrícula.
Recordem que l’abonament
al gimnàs inclou totes les
activitats dirigides (aerogac,
steps, GAC, tonificació, manteniment, pilates, ioga, hipopressius, TBC...), la sala de
fitness amb assessorament
personalitzat i la zona de relaxament amb bany de vapor
i hidromassatge.
Altres descomptes
A part de la matrícula gratuïta amb les inscripcions de
febrer, la Regidoria d’Esports
ofereix altres
descomptes
per abonar-se al gimnàs al
llarg de l’any, adreçats a les
persones empadronades al
municipi:
- Per a membres d’una mateixa família: 25% de descompte en la quota mensual.

- Per a família nombrosa:
descompte en la quota mensual d’un 25% un membre i
del 50% dos o més membres.
- Per a aturats: 50% de descompte en la quota mensual.
- Per a majors de 60 anys:
50% de descompte en la
quota mensual.
Entrada puntual
També hi ha la possibilitat de
pagar una entrada puntual de
6€ i gaudir d’un dia al gimnàs
del Pavelló. Podràs accedir
a les classes dirigides i a la
zona de relaxament.
Per a més informació: Pavelló
d’Esports (c. de Jaume I, 30)
o telèfon 93 860 70 25, de
dilluns a divendres, de 8h a
13h i de 16.30h a 22h; també
a través del correu electrònic
esports@llicamunt.cat. cat.
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per les víctimes

d’Alemanya i Turquia
nifestar el seu condol i la seva
solidaritat a les famílies i éssers estimats de les víctimes,
i va desitjar una ràpida recuperació a tots els ferits. També va fer extensiu el seu més
sentit condol a la ciutadania
i als Governs d’Alemanya i
Rússia.

Èxit de la Campanya

recollida
de joguines
solidària de

La regidoria d’Acció Social va
engegar, el passat mes de desembre, per primer cop, una
campanya solidària de recollida
de joguines amb l’objectiu que
cap infant es quedés sense joguina de Reis.
La campanya, que ha estat tot un
èxit, ha recaptat al voltant de 500
joguines que s’han repartit entre
els nens i nenes i jovent de les famílies més necessitades del municipi. Moltes de les joguines recollides han estat donades pels
treballadors de l’empresa Biokit,
que es van sumar a la iniciativa
organitzant una recollida interna.
La recollida solidària de joguines
es va dur a terme al nou Espai

Creix del recinte de Can Godanya i van ser els joves usuaris
d’aquest espai els encarregats
de classificar les joguines per
franges d’edat i embolicar-les
per al repartiment. Aquests joves
també van participar a la cavalcada fent de patges reials acompanyant a SM els Reis Mags
d’orient en la seva visita al nostre
poble.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració de totes les persones que
han fet una aportació a aquesta
campanya i a tots els voluntaris
que hi han treballat per aconseguir que cap infant de Lliçà
d’Amunt es quedés sense joguina aquest Nadal.

notícies de l’Ajuntament
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Col·locació de la primera pedra del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries
Les obres de construcció del Casal de la Gent Gran de Palaudàries van començar el 16 de gener; el 14 de gener
va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra.
Més de 150 persones es van
congregar el passat 14 de gener al costat del Centre Cívic
Palaudàries per assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries.
La regidora d’Infraestructures
i Equipaments, Lourdes Estéfano, va iniciar els parlaments
dient que aquesta obra era
molt especial per a ella. En va
destacar la ubicació estratègica i única, en un entorn molt
bonic, i els materials que s’utilitzaran per construir l’edifici
com la fusta, que farà que sigui
molt acollidor, amb una sala
polivalent molt gran on s’aprofitarà cada espai, i un sistema
de llum i calefacció totalment
sostenibles. La regidora va tenir paraules d’agraïment per
la gent gran de Palaudàries
que ha ajudat en el treball de
disseny de l’edifici. També va
remarcar que aquesta obra ha
estat possible perquè hi han
apostat tots els grups polítics
de l’equip de govern.
En el seu parlament, l’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que

la construcció del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries és
l’obra més important de l’exercici 2017 amb un pressupost
de 511.000 euros més IVA,
finançats el 100% per l’Ajuntament, una senyal inequívoca
que les hisendes estan sanejades, com ho són també les
inversions que s’estan fent
darrerament: xarxa d’aigua,
gespa del camp de futbol,
vestuaris i bar de la piscina,
pàrquings del carrer Aliança i
de la piscina… L’Alcalde va dir
que segurament aquesta seria
l’obra reina del mandat, que
respon a la política d’apropar

els serveis als ciutadans en
un poble on les distàncies són
molt grans i a una previsió de
futur, tenint en compte l’augment de la població de més de
65 anys en els darrers anys.
En aquest sentit, Simón ha
comentar que, a més de llocs
d’oci per a la gent gran, també
s’han de tenir en compte les
necessitats assistencials i, per
això, l’equip de govern també
lluita per intentar aconseguir
un Centre de Dia i residències
públiques a nivell de la Vall del
Tenes. L’Alcalde va acabar el
seu discurs encoratjant a l’empresa constructora a complir

els terminis del contracte i posar tots els seus coneixements
perquè aquesta sigui una obra
exemplar. També va tenir paraules d’agraïment per la gent
gran de Palaudàries per la
seva col·laboració i per a tots
els grups municipals que han
apostat per aquest equipament del poble i per al poble.
Abans de l’acte simbòlic de
col·locació de la primera pedra, es van anar introduint diferents elements dins d’una
caixa: els diaris del dia a
càrrec de l’Alcalde (PSC),
plànols a càrrec del regidor
Joaquim Ferriol (ERC), el certificat de concessió a l’empresa a càrrec del regidor
Francisco León (ICV-EUiA),

butlletins municipals Informa’t que parlen del Casal de
la Gent Gran de Palaudàries
a càrrec de Manel Busquets
(CiU), monedes de curs legal
a càrrec d’un representant
de l’empresa i els estatuts
de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries a càrrec del president de
l’entitat. Tot seguit, l’Alcalde
va introduir la caixa en un forat i hi va tirar la primera palada de sorra. Seguidament, ho
van fer la resta d’autoritats,
representants de l’empresa
constructora i veïns i públic
en general que ho ha desitjat.
L’acte va acabar amb un
esmorzar per a tots els assistents.
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Forma’t +16: Erasmus +
La regidoria de Joventut encara el projecte Forma’t + 16
amb diferents temàtiques per
a cada mes.
Aquest projecte pretén donar
informació actualitzada i útil
per als i les joves majors de
16 anys del municipi de Lliçà d’Amunt, realitzant tallers
formatius teòrico-pràctics en
els quals es parla de diferents
temes d’interès: estudis, recerca de feina, participació,
salut, etc. Pretén atendre
les necessitats juvenils i, per
tant, és un projecte dinàmic,
ja que els temes són a petició

de les i els joves i adaptats a
l’alumnat que realitza els tallers.
Aquest febrer es posarà l’accent en la Mobilitat internacional, realitzant una formació
sobre les oportunitats que
ofereix la Unió Europea en
polítiques de Joventut. Concretament, parlarem del programa Erasmus + i algunes
de les seves accions clau en
matèria de voluntariat, intercanvis juvenils i formació.
Per assistir a aquest taller,
que es realitzarà a la sala
Multimèdia de la Biblioteca

de Ca l’Oliveras, només cal
apuntar-se prèviament (ja
que les places són limitades)
i assistir-hi el dimarts 7, a les
17.30h. És recomanable portar un Pen Drive a la sessió.
Qui ho consideri oportú, podrà demanar hora per a un
assessorament personalitzat
i profunditzar més en el seu
cas personal.
A més, el Punt d’Informació
oferirà, com sempre, la cartellera actualitzada, encara
que fent especial èmfasi en
temes de mobilitat durant
tot aquest mes.

Torneig de Magic Draft
Un grup de joves, amb el suport de Tricric, ha organitzat
un torneig del joc Màgic Draft
per al dissabte 11 de febrer.
Aquesta serà la primera activitat sorgida dels Pressupostos Participatius de la Regidoria de Joventut.
El Màgic és un joc de cartes

intercanviables on un mateix
construeix la seva col·lecció
de cartes intercanviant-les
amb altres persones, reunint
maços de cartes i lluitant
contra un oponent i el seu
maç. La mecànica del joc que
s’utilitzarà serà el Draft i la
iniciació al Mini-master. fer-se

així amb tot un maç.
L’activitat es divideix en dues
parts: Iniciació Mini-master,
que serà el mateix dissabte
11 de febrer d’11h a 13h; i el
torneig de Draft, de 16h a 20h
del vespre.
Així que ja saps, apunta-t’hi i
passa-t’ho bé!

Curs de fotografia light painting
La Regidoria de Joventut ha
organitzat un curs monogràfic
professional de fotografia amb
efectes de llum “light painting”
per a joves majors de 16 anys.
El curs es desenvoluparà els
dissabtes 11 i 18 de febrer de
16h a 19h a l’Espai Jove El Ga-

lliner i el 25 de febrer de 21h
a 00h en una sessió pràctica
nocturna.
El preu és de 20€, que inclou
les sessions i el material.
Les inscripcions es poden fer
fins al 3 de febrer al Galliner o
mitjançant el web espaijove-

Busquem artistes,
artesans i
professionals del
municipi relacionats
amb les arts

galliner.cat, on també trobareu
més informació del curs.
Els participants aprendran a
fer fotografies nocturnes amb
la seva càmera fotogràfica i les
millors tècniques de pintar amb
llum, light painting, mitjançant
classes teòriques i pràctiques.

La regidoria de Cultura vol crear una base de dades d’artistes, artesans i professionals
del municipi relacionats amb
el món de les arts en qualsevol dels seus àmbits, amateurs
o professionals, per tal de tenir-los presents en futures ac-
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Espai Jove El Galliner
TARDES CREATIVES
Dimecres 1 de febrer
Clauers de feltre. Vols acompanyar les teves claus amb
divertits clauers? Doncs vine
al Galliner i nosaltres t’ensenyarem com fer-ho!
SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 3, 10, 17 i 24 de
febrer
Vols proposar noves activitats per a l’Espai Jove El
Galliner (tallers, xerrades,
sortides, festes, projectes...?
T’esperem totes les tardes
dels divendres! Vine, proposa, organitza i mou-te!

cop al mes realitzarem tallers de cuina jove, receptes
fàcils i ràpides per cuinar
sense pares! Aquest mes
aprendrem a fer crêpes,
dolces i salades. No t’ho
perdis, estan boníssimes!
Nosaltres posem tots els
ingredients!
TARDES CREATIVES
Dilluns 13 de febrer
Taller de scrapbooking. Arriba el Dia dels enamorats...
enamorats de la vida, de la
família, de la parella... Si vols
sorprendre amb un regal únic
i original, vine al Galliner!

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Dimarts 7 de febrer
Aquest mes podràs trobar
tota la informació actualitzada
sobre Mobilitat Internacional
al Punt d’Informació del Galliner, als taulells informatius i
al web espaijovegalliner.cat.

TORNEIG DE FIFA 17 PS4
Divendres 17 de febrer
Vine amb els teus amics i
amigues al Galliner i participa
a l’esperat torneig del nou
Fifa 17. Per poder realitzar
el torneig haurem de ser un
mínim de 10 participants. El
guanyador rebrà un xec regal.

FORMA’T +16
Dimarts 7 de febrer
Erasmus +. Vine a conèixer
quines oportunitats s’ofereixen des de la Unió Europea
en matèria de voluntariat,
intercanvis juvenils i formació
a l’estranger.
Inscripcions: cal inscripció
prèvia. Places limitades.

TALLER DE MAQUILLATGE
CREATIU
Dijous 23 de febrer
Aprèn a fer diferents maquillatges, escull el teu i llueix-lo aquest Carnaval.

CUINA JOVE
Dimecres 8 de febrer
Vols aprendre a cuinar? Un

tivitats que s’organitzin (exposicions, fires, espais de relació,
conferències, etc) i oferir-los
com a professionals del sector quan empreses, persones
físiques o des del propi Ajuntament es requereixen treballs o
elements de tipus artístic.
Àmbits:Arts plàstiques (pintura, escultura, dibuix, gravat,
ceràmica, orfebreria, artesania, pintura mural), Art urbà

* Tots els tallers comencen
a les 17:30h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
espaijovegalliner.cat, trucant
al 93 860 70 01 o envia’ns un
WhatsApp al 673 930 937.

(graffiti o altres expressions
artístiques de carrer), Cine i
vídeo, Dansa i teatre, Fotografia, Literatura, Música i
Altres.
Si formes part d’algun
d’aquests col·lectius i t’interessa estar en aquesta base
de dades, pots inscriure’t a
través del formulari d’inscripció del web o bé demanar-lo
a l’OAC de l’Ajuntament.
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Recaptació de la Campanya
“Puja al Bus per La Marató
de TV3”
RESULTATS MARATÓ DE TV3
EDICIÓ

ANY

1a

2006

2a

La campanya “Puja al Bus per
La Marató de TV3” va recaptar 767,87 € en la seva onzena
edició.
Un any més, des de la regidoria de Transport Públic i Mobilitat, es va portar a terme la
campanya “Puja al Bus per La
Marató de TV3”, amb la finalitat de destinar a La Marató
de TV3, enguany dedicada a
l’ictus i a les lesions medul·
lars i cerebrals traumàtiques,
la recaptació de la jornada del
divendres 16 de desembre,
de les tres línies urbanes de
Transports de Lliçà d’Amunt.
Com a novetat, aquest any,
els vehicles de les tres línies
van circular durant tota la jornada amb unes banderoles
commemoratives de La marató de TV3, per gentilesa de
l’empresa MARSAL EQUIPOS
NAUTICOS, S.L.

INGRESSOS

TMP

USUARIS

544,25 €

0,6550 €

831

2007

702,00 €

0,8310 €

845

3a

2008

626,38 €

0,6690 €

935

4a

2009

574,31 €

0,7064 €

813

5a

2010

677,26 €

0,7370 €

919

6a

2011

676,11 €

0,7357 €

919

7a

2012

659,82 €

0,7275 €

907

8a

2013

669,23 €

0,7235 €

925

9a

2014

771,14 €

0,7386 €

1.044

10a

2015

643,80 €

0,6998 €

920

11a

2016

767,87 €

0,6993 €

1.098

SENSE IVA

Resultats de Puja al BUS per La Marató de TV3
771,14 €
702,00 €

677,26 € 676,11 €
659,82 €

626,38 €

643,80 €

669,23 €

574,31 €
544,25 €
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aportacións recollides per la campanya Puja al BUS per La Maraó de TV3

Aportacions recollides per la campanya Puja al Bus per La Marató de TV3

Autobús per les Fires de Nadal
El servei d’autobús que van
organitzar
coordinadament
els quatre ajuntaments de la
Vall del Tenes per apropar els
ciutadans d’aquests pobles
les Fires de Nadal que s’hi
organitzaven els caps de setmana del 10 i 11 i del 17 i 18
de desembre, va transportar
un total de 53 passatgers. Els
diners recollits amb l’import
del bitllet, 48€, també s’han
destinat íntegrament a la Marató de TV3 d’enguany.

767,87 €

Bus amb la banderola de La Marató de TV3

Congelació de tarifes i
increment de la política
social i ambiental
en els preus del

transport per al
2017
La Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelonavan
van acordar la congelació de
tarifes del transport públic,
ampliar la gratuïtat fins els 16
anys, la creació d’una targeta
integrada ambiental per a episodis de contaminació atmosfèrica i la millora de l’accés al
títol bonificat per a aturats.
La targeta T-12 passarà passa a denominar-se T-16 i serà
vàlida fins el 31 de desembre
de l’any en què el nen o nena
complexi els 16 anys. Amb
aquesta ampliació es dóna
plena cobertura a l’escolarització obligatòria.
També es millora la bonificació per a persones en situació
d’atur, adaptant-se millor a la
mobilitat del/a beneficiari/a.

Se substitueix la T-Trimestre
per una targeta T-Mes al preu
de la targeta T-10 d’1 zona.
Podran accedir a aquesta
bonificació les persones en
situació d’atur que rebin una
prestació pública (de qualsevol administració) inferior al
Salari Mínim Interprofessional. Aquests canvis faran que
el transport públic sigui més
accessible per a un col·lectiu amb unes necessitats evidents de tarifació social.
A més, s’ha creat la T-Episodi
ambiental, una targeta multipersonal de 2 viatges integrats (d’1 a 6 zones) a utilitzar
el mateix dia de la primera validació, activant-se la venda i
la validació d’aquesta targeta
els dies que es declari una situació d’episodi ambiental de
contaminació.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern Nou préstec
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 28 DE NOVEMBRE

del bar del Parc del Tenes fins el 20
de desembre de 2017.

Conveni de col·laboració amb
l’entitat Lliçà Peruanitos
Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Associació Lliçà Peruanitos,
que proposa un ajut de 1.500€ per
al desenvolupament del projecte
Comedor Catalunya al local social
que tenen situat a l’assentament
humà Cerro Candela de Lima
(Perú).

Parc Infantil i Juvenil de Nadal
Acord d’adjudicació de la realització del Parc Infantil i Juvenil de Nadal 2016 a l’empresa La Xarranca
pre l’import total de 16.170€ (IVA
inclòs).

Atorgament de mesures excepcionals de Treva hivernal
2016/17
Aprovació del subministrament
d’estufes i/o bombones de butà
a 22 famílies en què s’ha detectat
aquesta necessitat, la qual cosa
suma una despesa de 2.459,1€.
Sol·licitud d’ajut per al manteniment de franges de protecció
contra incendis forestals
Aprovació de la sol·licitud d’ajut
per al tractament de la vegetació
de les franges de protecció contra
incendis forestals en urbanitzacions i nuclis de població per a l’any
2017, per un import de 40.932€,
d’acord amb la Resolució
ARP/2439/2016, de 24 d’octubre,
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 12 DE DESEMBRE
Direcció facultativa de les obres
del Casal de la Gent Gran de Palaudàries
Acord d’adjudicació dels treballs
de direcció facultativa de les obres
de Construcció del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries a l’empresa Codina Prat Valls Arquitectes Associats SLP per l’import de
14.800€ més IVA.
Pròrroga del contracte d’arrendament del bar del Parc del Tenes
Acord de pròrroga del contracte
d’arrendament de les instal·lacions

Procediment per a l’adjudicació
de les obres de pavimentació
del nucli antic
Aprovació dels Plecs de Clàusules
econòmico-admimistratives i convocar procediment per a l’adjudicació de les obres del Projecte de
Pavimentació del Nucli Antic.
Procediment per a l’execució de
les obres del clavegueram del
carrer d’en Bosc
Aprovació dels Plecs de Clàusules
econòmico-admimistratives i convocar procediment per a l’adjudicació de les obres de Clavegueram del carrer d’en Bosc.
Obres d’impulsió a la xarxa de
Can Franquesa
Acord d’encarregar a l’Empresa
Municipal d’Obres l’execució de
les obres del Projecte constructiu
de la impulsió a la Xarxa de Can
Franquesa al TM de Lliçà d’Amunt.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 19 DE DESEMBRE
Pla d’inversions anual en la xarxa d’aigua
Aprovació de les últimes actuacions del Pla d’inversions a la xarxa
d’aigua 2016. Les obres consisteixen en la renovació de les canonades d’aigua del carrer Tenes
i del carrer d’Anselm Clavé, entre
el carrer del Tenes i la Costa de
Can Puig, i l’estesa d’una nova canonada al carrer d’Anselm Clavé,
també entre els carrers esmentats
Es va acordar: adjudicar a l’empresa Obres i Paviments Llovet l’execució de l’Obra Civil-C.
Anselm Clavé per un import de
45.621,59€ (sense IVA); adjudicar
a l’empresa SOREA SAU l’execució de l’Obra Hidràulica-C.Anselm

Clavé per un import de 39.741,68€
(sense IVA); adjudicar a l’empresa
Obres i Paviments Llovet l’execució de l’Obra Civil-C. del Tenes per un import de 46.547,34€
(sense IVA); adjudicar a l’empresa
SOREA SAU l’execució de l’Obra
Hidràulica-C. del Tenes per un
import de 32.139,57€ (sense IVA);
i encarregar a l’empresa SOREA
SAU l’execució de l’Obra Hidràulica-Connexions a xarxa existent
per un import de 17.335,27€ (sense IVA).
Arrendament d’una parcel·la per
a l’aparcament de vehicles municipals
Aprovació d’un contracte d’arrendament d’una parcel·la del Polígon
Industrial Molí d’en Fonolleda, per
un termini d’un any, per destinar-lo
a aparcament de vehicles municipals.
Plaça d’auxiliar administrativa
adscrita a l’OAC
Aprovació de les bases d’una convocatòria per proveir d’una plaça
d’auxiliar administrativa l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
Pagament d’ajuts atorgats per a
projectes i activitats 2016
Acord per efectuar pagaments a
entitats beneficiàries de les subvencions atorgades dins de la
convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats de l’any 2016, un
cop justificades.
Acceptació d’ajuts de la Diputació
Acceptació de dos ajuts de la Diputació: de 66.343,15€ del Programa
complementari de finançament de
les llars d’infants per al curs 20152016 i de 11.654,06€ del Programa
complementari d’escolarització en
primera infància per al curs 20152016 fase segona.
Aportació a la Mancomunitat
Autorització de la despesa de
171.432,47€ com a aportació de
l’Ajuntament a la Mancomunitat
de la Vall del Tenes

per a
noves inversions a un tipus
d’interès preferencial i
subvencionat en part
La presidenta de la Diputació
de Barcelona, Mercè Conesa,
va signar, el passat 15 de desembre, crèdits amb nou ajuntaments de la demarcació per
valor de 39.052.096,66 euros,
dels quals 1.664.533,65 euros
estan subvencionats per la Diputació.
Gràcies al conveni signat entre
la Diputació i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden
obtenir una línia de préstecs
per a inversions a un tipus d’interès preferencial. El Programa

de Crèdit Local té per objectiu
reduir els costos financers dels
préstecs dels municipis destinats a noves inversions.
Durant l’any passat, la Diputació va signar crèdits per un
valor de prop de 64 MEUR,
dels quals 4,3 MEUR van ser
subvencionats directament per
la corporació.
A l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt se li ha concedit un
préstec de 1.200.000€, dels
quals 55.824,53€ són subvencionats per la Diputació.

Tractament
fitosanitari contra la
processionària del pi

Els dies 20, 21 i 22 de desembre
en horari nocturn es va fer un tractament fitosanitari als pins situats
en zones verdes i espais públics
de tot el municipi i també en
aquells que estan en zones de pas
de vianants.
La processionària del pi és una
papallona que en el seu estat larvari produeix pèls amb una forta
capacitat urticant i al·lèrgènica
en les persones. També arriba a
provocar efectes sobre els arbres
on creix, típicament coníferes i en
especial pins. Per tot plegat, però
sobretot per prevenir els efectes
sobre la salut, cal fer un tractament
preventiu.

L’empresa contractada va ser
Centroplag, SL, amb nº de registre
ROESP: B-0017-S, que ha elaborat el Document d’Assessorament
nº 161114 i el Pla de Treball corresponent.
El producte que es va utilitzar és
Geoda, amb nº de registre 21056
i principi actiu Bacillus Thuringensis. No es tracta d’un producte
químic de síntesi i no té termini de
seguretat.
Aquesta informació segueix el
que determina el Reial Decret
1311/2012, de 14 de setembre,
pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

notícies
12 -

Què ha dit la premsa?
Empreses
constituïdes a
Lliçà d’Amunt
- S’ha constituït la societat
Check Vacuum SL, dedicada
al manteniment i reparació
d’instal·lacions, vehicles i maquinària industrial.
- S’ha constituït la societat Vidres i Aluminis Mazalum SL,
dedicada al manipulat, instal·
lació i comerç de tota classe
de vidres, tant interiors com
per façanes de fusta i d’alumini i reformes de paleteria.
- S’ha constituït la societat
Govinda Gopa SL, dedicada
als serveis de menjar.

VGP adquireix el
centre logístic de
Mango i altres
parcel·les per més
de 150 milions
El grup europeu d’inversió
immobiliària VGP ha comprat
a Mango el seu centre logístic de Lliçà d’Amunt i les parcel·les industrials del parc logístic per més de 150 milions
d’euros.
Mango seguirà en el centre
logístic amb un contracte
de lloguer de 30 anys, i VGP

podrà construir uns altres
100.000 metres quadrats per
llogar a altres arrendataris.

La C-17 entre
Mollet i Lliçà, tram
amb més
accidents de la
comarca i sisè de
Catalunya
Segons l’estudi EuroRAP, impulsat pel RACC amb el suport
del Servei Català de Trànsit, el
Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació, la màxima concentració d’accidents
amb morts i/o ferits greus en
una carretera del Vallès Oriental se situa al tram de la C-17
entre Mollet i Lliçà d’Amunt.
Es tracta d’un sector de 8,3
quilòmetres que entre els anys
2013 i 2015 ha registrat una
mitjana de 0,52 accidents amb
víctimes greus per quilòmetre.
Aquesta xifra el converteix en
el sisè sector amb pitjors dades de tot Catalunya.

Mario Sinués, del
T-Bikes, guanya la
Duatló de Terrassa
El duatleta molletà resident a
Lliçà d’Amunt Mario Sinués,

del poble

Activitats
que competeix amb el T-Bikes
OXD Club Triatló, va guanyar
el 7è Duatló de Muntanya de
Terrassa, el passat 18 de desembre. D’altra banda, Albert
Soley, també del T-Bikes, va
acabar quart.

Intoxicació lleu per
fum en un foc en
una casa
Un home va patir una intoxicació lleu per fum a causa
d’un incendi que va cremar un
matalàs a l’interior d’una casa
del nostre poble la matinada
del dissabte 31 de desembre.
El mateix propietari va poder
apagar el foc, però tres dotacions dels Bombers van arribar
a l’immoble, els quals van ventilar-ne el fum.

La lliçanenca
Fanny Lardyn
practica l’”stunt”
La lliçanenca Fanny Lardyn
practica l’”stunt”, una disciplina que consisteix a fer acrobàcies dalt d’una moto amb
rodes d’asfalt, a ritme de la
música i amb la presència de
foc. Ja ha fet 10 actuacions,
habitualment en concentracions motores.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Fins al divendres 3 de febrer
“Donar la llauna”, sèrie de 36
fotografies del fotògraf Ramon
Ferrandis, que convida a reflexionar a través de la seva mirada.
Lloc:Espai Garum
Organitza: Espai Garum
CAMPANYA DE DONACIÓ DE
SANG
Dijous 9 de febrer
Horari: de 17h a 21h
Lloc: Centre d’Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits
GRAN FESTA DE CARNESTOLTES INFANTIL
Dissabte 25 de febrer
Aquest any, la Companyia L’Orquestrina dels naps serà l’encarregada de fer-nos passar una
tarda de Carnestoltes diferent!
Veniu disfressats i us garantim
que tan els grans com els petits
passareu una estona molt i molt
divertida!
L’entrada serà gratuïta per a
tothom i es disposara de servei
de bar durant tota la tarda per
aquells que vulguin berenar.
Hora: 17h

Lloc: ateneu L’Aliança
Organitza: ateneu L’Aliança
CALÇOTADA
Diumenge 26 de febrer
Horari i lloc : per determinar
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries
CARNAVAL
Dissabte 4 de març
Coincidint amb el ball dels dissabtes. Hi haurà premis com en
anys anteriors.
Horari: per determinar
Lloc: per determiniar
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

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

Torna el

de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors en els
mitjans de comunicació municipals.

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):

J. Torras (Bigues): del 27 de gener al 2 de febrer
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 3 al 9 de febrer

N. Salayet (Santa Eulàlia): del 10 al 16 de febrer
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 17 al 23 de febrer

P. Lozano (Bigues): del 24 de febrer al 2 de març

2017

Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers)

www.llicamunt.cat

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)
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Grups
Municipals

Aquest any el PSC té molts deures a fer en el nostre municipi. Per una banda hem abocat gran part de la nostra tasca i els
nostres esforços en els serveis a les persones, amb més i millor inversió en serveis socials, en gent gran, en salut, neteja
viària, en cultura i un llarg etc. A més, després del llarg període de crisi econòmica, novament podem tornar a fer grans
inversions gràcies a la gran feina feta des de la Regidoria d’Hisenda. Dos aparcaments nous al centre urbà, la urbanització
del barri de la Sagrera i el Casal de la Gent Gran de Palaudàries són alguns dels exemples de la feina que ja s’està fent. Això
no ha fet més que començar, i mantindrem el mateix ritme durant tot l’any. No podem perdre cap oportunitat i no fallarem
en millorar el nostre municipi cada dia.

Mango ha venut tot el seu patrimoni immobiliari a Lliçà d’Amunt. Ara es quedarà en la nau logística 30 anys en règim
de lloguer. Com a membres de l’ajuntament no podem estar contents. Aquesta operació ha mostrat que les intencions
de les empreses no poden condicionar del planejament. Ja havia passat abans: Pryca va forçar la requalificació de Can
Montcau els anys 80. Mango ho ha fet els 2000. Pryca va perdre interès i va abandonar Can Moncau als bancs. Mango
va rescatar l’interès per aquest emplaçament. Pryca va fer canviar el planejament per poder fer un centre comercial.
Mango va fer augmentar fora mida el sostre edificable per poder-hi situar els seus magatzems mundials. Aconseguida la
requalificació, Mango ha pressionat per poder-se alliberar dels seus compromisos d’ocupar tots els metres disponibles
i ara anuncia que no pensa ocupar la resta dels 7 solars buits. Al capdevall, ha fet de manera d’obtenir un bon preu per
la venda del polígon a les esquenes dels benpensats regidors que, any rere any, han anat votant a favor de totes les
modificacions que Mango ha exigit. Ens serveix de molt poc recordar que ERC ja ho havíem advertit a cada votació.

Empieza un nuevo año y, desde EUIA, empezamos con nuevos retos en el horizonte y con las ideas bien claras sobre el municipio
que queremos. Este año va a ser importante para la toma de decisiones sobre lo que tiene que ser la distribución de nuestro centro
urbano y de nuestros servicios. Desde EUIA siempre hemos tenido una idea de pueblo integrador, en el que nadie se sienta excluido
por hecho de vivir en un barrio o en otro, y sobre esta cohesión ha rondado siempre nuestro trabajo. Nosotros entendemos el pueblo
como un todo y en el que todos tenemos derecho a opinar. Por eso nosotros desde la regiduría de Participación Ciudadana, junto al
equipo de gobierno, hemos puesto en marcha un proyecto ambicioso para la participación no sólo sobre las decisiones relevantes
sino también para el día a día. Las máquinas puestas en las distintas centralidades, nos tienen que dar una visión más cercana de
la opinión de los ciudadanos en todas las zonas de nuestro municipio. ¡Os animamos a participar!!!.
Por otro lado, a partir de este mes, incrementaremos la actividad en nuestro local de EUIA situado en el Carrer Francesc Macià 16,
con actividades culturales y lúdicas. Os iremos informando para que podáis compartir tiempo con nosotros.

Nou comitè Local PDeCAT.
El passat 19 de desembre es va escollir per unanimitat del associats assistents a l’Assemblea el primer President
Local del partit Demòcrata de Lliça d’Amunt, en Guillem Peralta, al qui acompanyen en l’executiva la Roser Fañanas,
Josep Vinyals, Marià Murillo i Jesús Vidal.
Podem dir que la regeneració a Lliça d’Amunt ja te els fonaments posats; volem fomentar les bones practiques, la
transparència i ser un partit compromès amb els problemes del nostre municipi; a partir d’ara tenim la capacitat de
posar en marxa el nostre projecte de poble.
No serà fàcil, però tenim les ganes i la il·lusió, tenim el propòsit de servir al futur de Lliça amb vocació de centralitat
política i d’esperit social, liberal i humanista.
Si us sentiu identificats amb aquesta nova manera de fer les coses us esperem per treballar junts per un Lliça millor.

Cuando en 2007 el PP entró en el gobierno de Lliçà junto al PSC y CIU, el anterior gobierno de ERC y ICV-EUiA había
dejado una deuda de más de 10 millones de euros. Su mala gestión les llevó, entre otras irregularidades, a comprar el
terreno de Ca l’Artigas por 4 millones, el doble de su valor, cuando 11 meses antes lo habrían podido comprar por dos.
Esto repercutió en el coste de los pisos de protección oficial de la zona, que costaron 30.000 euros más.
Por eso, el gobierno PSC-CIU-PP presentó una querella, a pesar de nuestras reticencias, motivadas por un informe que
afirma que lo prudente es limitar la acción judicial a los tribunales contenciosos-administrativos y a la acción política que
procede en casos de mala gestión como este. Otra razón fue que el PSC y CIU no nos apoyaron en la querella contra
un periodista que en 2007 nos acusó de elegir al alcalde al más puro “estilo siciliano”, en un artículo indigno e injurioso.
Y en junio de 2015, con el nuevo gobierno, vimos como el alcalde actual declinó recurrir la sentencia, con la excusa de
no crear más gastos. ¿No será que el pacto actual entre PSC-ERC-ICV-EUiA-CIU se lo impidió?
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Entitats i
Bústia del
lector

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L’objectiu d’aquest espai
és que aquestes entitats es donin a conèixer. I el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin.
Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

Bon any 2017!!!

Ja hem passat les festes de Nadal i a la Comissió de Festes tornem a tenir una coneguda bonica sensació.
Al sentiment de cada any de cansament i d’haver-nos deixat la pell en preparar tant el
Tió com les Paneres Solidàries s’hi afegeix la certesa que totes dues activitats s’han
convertit en referents de les festes de Nadal al nostre poble.
Si comencem pel Tió més Divertit del Món no hi ha prou paraules per a explicar les
cares il·lusionades dels més de 700 nens que van entrar al Tió. No sabem encara si
és l’ambient, la sorpresa de dins o només el regalet que caga el Tió però any rere any
ens sorprèn i ens supera que nens i grans participin tant efusivament d’aquesta Festa.
Aquest Tió fa de Lliçà d’Amunt un poble únic i sobretot original a la comarca. Intentem
que cada any sigui millor així que ja sabeu que estem oberts als vostres suggeriments
per a la propera edició
La vostra col·laboració a la recollida pel Banc d’Aliments ha estat massiva.
Hem aconseguit més de 9 caixes de menjar que seran de molta ajuda durant aquestes

Racó de Salut:
La paraula càncer comprèn més de 200 tipus de
malalties, que poden tenir característiques completament diferents. Tot i així, totes aquestes
malalties tenen un denominador comú: les cèl·lules canceroses han adquirit la capacitat de multiplicar-se i disseminar-se per tot l’organisme sense
control.

Fases de la carcinogènesi
1. Fase d’inducció. El primer que es produeix
són els canvis cel·lulars que doten les cèl·lules de
les característiques malignes, és a dir, de multiplicació descontrolada i capacitat d’invasió. És
l’etapa més llarga de la malaltia. En cap cas no és
diagnosticable ni produeix simptomatologia. Pot
durar fins a 30 anys.
2. Fase in situ. Es caracteritza per l’existència de
la lesió cancerosa microscòpica localitzada en el
teixit on s’ha originat. En aquesta fase el pacient
tampoc no té símptomes. En els adults pot durar
uns 10 anys. En determinats casos, com el càncer
de mama, de coll uterí o de còlon, es pot diagnosticar la malaltia en aquesta fase mitjançant tècniques que en permeten la detecció precoç.
3. Fase d’invasió local. Després, la lesió comença a estendre’s fora de la seva localització d’origen i envaeix teixits i altres òrgans adjacents. En
l’edat adulta dura entre 1 i 5 anys. L’aparició de
símptomes de la malaltia depèn del tipus de càncer, del seu creixement i de la seva localització.
4. Fase d’invasió a distància. Per últim la malaltia
es dissemina fora del seu lloc d’origen i apareixen
lesions tumorals a distància, denominades metàstasis. La simptomatologia que presenta el pacient
és complexa, depenent del tipus de tumor, de la
localització i de l’extensió de les metàstasis.

festes tant difícils de passar quan les coses no van com vols.
I per acabar la nostra participació directa a la Fira, doncs hem fet d’altres col·laboracions, volem explicar-vos el resultat de les Paneres Solidàries.
Ja hem entregat les dues paneres i l’objectiu de recollir diners per a La Marató s’ha
complert una altra vegada. Enguany hem arribat a la xifra de 1.410 €
Una quantitat que entreguem íntegrament a La Marató de TV3 que ens fa sentir un
orgull especial de pertànyer a Lliçà d’Amunt. Entre tots hem creat una tradició al poble
i en podem estar molt i molt contents.
I durant el 2017, prepareu-vos ... més i millor!!!
Si teniu dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o fer-nos qualsevol suggeriment al correu comissiollicamunt@gmail.com, al twitter @lacomillicamunt o al
Facebook de La Comissió.
La Comissió de Festes

Dia Mundial contra el Càncer: 4 de febrer

Alguns
càncers
es poden
enpot
general
Alguns
càncers
es poden
evitar,evitar,
i la saluti la
ensalut
general
millorar
pot millorar
si s’adopta
vida saludable.
si s’adopta
un estilun
deestil
vida de
saludable.
12 maneres de reduir el risc de patir càncer
evIteu l’exPOSICIÓ exCeSSIvA Al SOl,
especialment en els infants.
Utilitzeu protecció solar. No utilitzeu el sol artificial.

NO FuMeu. No consumiu cap tipus de tabac.

Feu de la vostra llar un eSPAI SeNSe FuM.
Doneu suport a les polítiques que promouen
els espais sense fum en el vostre lloc de treball.

Mantingueu-vos en un PeS SAludAble.
Eviteu l’excés de pes.

En el lloc de treball, PROtegIu-vOS CONtRA leS
SubStàNCIeS CANCeRígeNeS i respecteu estrictament
les normes i mesures preventives i de seguretat.
kg

Realitzeu ACtIvItAt FíSICA eN el dIA A dIA.
Limiteu el temps que esteu asseguts.

Alimenteu-vos de forma SAludAble:
• Mengeu força cereals integrals, llegums, fruita i verdura.
• Limiteu el consum d’aliments amb un alt contingut
calòric (contingut alt de sucres o greixos).
• Eviteu les begudes ensucrades.
• Eviteu la carn processada. Limiteu el consum de carn
vermella i els aliments amb un alt contingut de sal.

Si viviu en una àrea amb alts nivells naturals
de RAdIACIÓ PeR RAdÓ, preneu les mesures
necessàries per a reduir-ne els nivells alts a la llar.

Rn

PeR A lA dONA:
• La lactància materna redueix el risc de càncer per a
la mare. Si podeu, doneu el pit al vostre nadó.
• La teràpia de substitució hormonal augmenta el risc
de determinats tipus de càncer. Limiteu-ne l’ús.
Assegureu-vos que els vostres fills participin en
els PROgRAMeS de vACuNACIÓ:
• Hepatitis B per a nadons.
• Virus del papil·loma humà (VPH) per a les nenes.
Participeu en els PROgRAMeS de deteCCIÓ PReCOç de:

Si beveu alcohol de qualsevol tipus, lIMIteu-Ne el CONSuM.
No beure alcohol és millor per a la prevenció del càncer.

Els mètodes diagnòstics es poden classificar en
diferents grups i segons les tècniques en què es
basen:
• Proves analítiques: analitzen els components de
les diferents parts de l’organisme (sang, orina…).
• Proves d’imatge: permeten obtenir imatges de
l’interior del cos.
• Estudi de teixits: s’obté una mostra de teixit mitjançant una biòpsia o una citologia i s’estudien

• Càncer de còlon i recte (homes i dones).
• Càncer de mama (dones).
• Càncer de cèrvix o coll d’úter (dones).

les cèl·lules dels teixits sospitosos per confirmar
si són malignes o no.
Podeu trobar més informació a la pàgina d’internet que el Canal Salut dedica al càncer:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat
Càncer: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/
article/Cancer-00001
Equip d’Atenció Primària Vall del Tenes
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Entitats i Bústia del lector

Triomfs del club
17 alumnes de l’INS Lliçà
reben títols oficials de francès durant el 2016
El passat dia 13 de desembre,
a l’institut Alexandre Satorras
de Mataró, els alumnes dels
instituts d’ensenyament secundari del Vallès Oriental i
del Maresme que aquest any
han obtingut algun títol DELF
(Diplôme d’Études en Langue
Française) van rebre’l en un
acte organitzat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
L’INS Lliçà va ser un dels centres pioners a la comarca en
proposar als alumnes de francès l’opció de presentar-se
als exàmens per a l’obtenció
dels títols DELF scolaire que
organitza l’Institut Français en
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament. Des
de l’any 2007 un centenar
d’alumnes de l’INS Lliçà han
obtingut un títol dels nivells

Acte de lliurament dels certificats

B1 o B2 del marc europeu de
referència.
Aquest any, 4 alumnes de
l’institut han obtingut el diploma B2 i 13 alumnes el
B1. El curs passat només 94
alumnes de secundària de tot
Catalunya van obtenir el B2,
mentre que hi va haver 516

titulats amb el B1.
A la cerimònia de lliurament
van assistir-hi, en representació de l’Institut, els professors
Núria Solé i Ignasi Carreras i
les alumnes de batxillerat Carolina Alcántara i Mireia Largo.
INS Lliçà

Campanya Nadal per tothom
2016: Moltes gràcies a tots/es
Volem agrair la campanya de Nadal a cadacun de vosaltres:
L’Escudella Solidària: Agraïments
a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
per tota la infraestructura del muntatge d’olla, sense ells no hagués
estat possible: brigada municipal,
regidoria de cultura; al grup Finttes de la Susana de Palaudalba
per donar el punt musical i actiu
a la plaça i a cada ballador per la
compra de l’escudella i pagar per
ballar; les mans dels grups Colla
dels Carretons, Comissió de festes, Amunt Dones per la manta
solidària i apadrinar una cistella;
Voluntaris de Càritas, ONG Lliçà

Peruanitos i Dones del Tenes; i altres a nivell personal; i a totes les
personas que compren aquesta
escudella solidària. 1620€. Gràcies.
Agraïments a la Família Pajerols
pel muntatge de l’endami.
Berenar Solidari: Casal de la Gent
Gran amb una donació de 1.300€,
un puntal molt gran per la campanya; agrair a la Junta per organitza
el berenar i a cada un dels avis
assistents per l’exemple de solidaritat que any rere any ens donen i que són el puntal principal en
aquesta campanya. Gràcies.
Junta de Associació de Palàudal-

ba per l’aportació de 200€.
Bosch Sistema de Frenado S.L.U
per l’aportació de 400€.
ONG Lliçà Peruanitos per la aportació de 400€ amb donatius tiquets regal per la compra lliure de
joguines noves a les botigues “
La Botiga de la Merche Mateu “
i “Stoksdidactic”.
Altres aportacions de botigues i
comerços del poble i donacions
personals han fet possible una
Campanya de Nadal Per a Tothom Amb una aportació total de
4.780€.
Càritas Lliçà d’Amunt

Aquest any 2016 ha estat un
any ple de triomfs per part dels
nostres alumnes:
Daniel Muñoz integrant de
l’equip guanyador de la medalla d’or en el Campionat d’Espanya de doma amb ponis celebrat a Segòvia.
Àfrica Ortiz medalla d’or en el
Campionat d’Espanya de doma
amb ponis com a millor cap
d’equip.
Rosa del Carmen López medalla de plata a la lliga de salt
Aceegi.
Daniel Muñoz primer classificat
en el concurs de doma clàssica
a l’hípica Vallromanas, primer

en salt a Llampaies, primer en
salt a Ceae, primer en salt a
Connemara, primer en salt a
Omega...
Laia Canut primera classificada en doma clàssica a l’hípica
Can Caldés, primera en salt a
JM Caballero, primera en salt a
Llampaies, primera a JM Caballero...
Clara Barca primera a CEAE
Gisela Berasategui primera en
salt a CEAE
Paula Giménez primera a Llampaies
I, així, més de vint primers premis en doma clàssica i salt en
tota la geografia catalana.
Des d’aquí volem destacar
el bon treball de la direcció
d’Equitación Can Janás i en especial de tot l’equip d’alumnes
i familiars pel gran treball per
aconseguir aquests resultats.
Equitación Can Janás

El Grup 24 Hores lliura la

recaptació de la
tirolina solidària
El Grup 24 Hores va lliurar als
representants de l’Obra Social
La Caixa la recaptació aconseguida a la tirolina de la darrera
edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes.
En aquesta ocasió, el Grup 24
Hores ha acordat amb l’Obra
Social La Caixa contribuir amb
aquesta aportació a la tasca
de Proactiva Open Arms, una
ONG de Badalona que es de-

dica al salvament de vides
humanes al mar. A més de la
tirolina solidària, el Grup 24
Hores també va programar, la
II Milla Solidària Canina Terranova CNC, la recaptació de la
qual va anar destinada a l’associació ARBRA, que treballa
en pro de les adopcions responsables i el benestar dels
animals.
Grup 24 Hores

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 (93 841 41 75)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb
tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es
publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú.
No es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.
El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 1 2
Taxi Pujol
620 99 07 90

La festa de Carnaval
El carnaval (o carnestoltes, nom habitual als Països Catalans) és una celebració
molt relacionada amb la tradició cristiana. Se celebra uns dies abans del
Dimecres de Cendra, dia en què comença la Quaresma. El dijous anterior és
l’inici tradicional de la setmana de carnaval o Dijous Gras.
En la tradició cristiana, els 40
dies que dura la Quaresma
són un temps de sacrifici en els
quals, per exemple, no es pot
menjar gaire. Per això, durant
el Carnaval hi ha més llibertat
i es trenquen moltes regles.
Cal aprofitar per fer tot allò que
després no es podrà fer.
Dos personatges han representat històricament la lluita entre el que signifiquen el
carnaval i la Quaresma. Per
un costat, el rei Carnestoltes,
un personatge gruixut, dragador, bevedor i esbojarrat. Per
l’altre, la seva enemiga, la vella Quaresma, una vella de set
cames que dejuna i no menja
carn (però sí peix).
Als Països Catalans el carnaval s’associa amb menjar
gras i proteínic: són típiques
les coques de llardons i els
llardons per ells mateixos,
els ous, que de vegades eren
les proteïnes més a l’abast, o
també la sardina, etc. la coca

de llardons, o en alguns llocs
també altres coques, se solien acompanyar de crema
catalana. Altres productes
especials de carnaval són,
per exemple, la botifarra d’ou.
El dijous de carnaval, o dijous
gras, és també popularment
conegut com a “dia de la truita”. Aquest dia és típic menjar
ou, sobretot en forma de truita, truita d’ous, truita de patata, truita de botifarra o fins i
tot truita de botifarra d’ou.
L’últim dia de festa, Dimecres
de Cendra, s’organitza un
seguici fúnebre i satíric d’enterrament del rei Carnestoltes
i enterrament de la sardina,
que posa fi al període de
disbauxa i marca el començament de l’època de devoció religiosa de la Quaresma.
Aquest dia es fan nombrosos
àpats populars i es convida
tothom a menjar sardines o
arengades. L’origen de l’enterrament de la sardina prové

de l’antiga tradició de sortir
als afores a berenar l’últim dia
de carnaval i fer aquest ritual
per tancar el període de gresca. El fet d’enterrar la sardina
també té certes connotacions
carnals, perquè era el darrer
dia que es permetien pràctiques sexuals abans d’entrar
en l’abstinència religiosa.
En aquest període de Carnaval, caracteritzat per la permissivitat i la disbauxa, són
molt conegudes les rues de
carnaval.
Així, doncs, el Carnaval és
una setmana que es caracteritza per ser un moment
de transgressions desenfrenades, per la sàtira política,
pels enfrontaments festius,
per les desfilades de comparses i rues plenes de gent
disfressada, per les mascarades i per tot tipus d’altres inversions dels papers socials,
moments de revolta controlada en què el món es posa
momentàniament de cap per

avall. Uns dies plens d’excessos carnals i gastronòmics
previs a l’arribada de la meditació i els dejunis propis de la
Quaresma.
A Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament, conjuntament amb la
Comissió de Festes des de
l’any 2006, organitzen la Festa de Carnaval, que compta
amb un concurs de disfresses i una rua molt concorreguda on els lliçanencs i lliçanenques participen a nivell
individual, en parella o en
grup, comparsa o, fins i tot,
acompanyats de carrossa. El
Rei Carnestoltes és l’eix central de la festa, que cada any
se centra en una temàtica diferent, i dicta uns manaments
perquè tothom segueixi els
dies previs a la rua i se sumi,
així, a la festa.
El Carnestoltes de l’ateneu
L’Aliança també fa anys que
s’organitza i forma part de la
programació anual d’aquesta
entitat local.

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
podeu consultar
l’agenda general
al web de
l’Ajuntament:

genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

