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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Vivim en una economia
lliure de mercat on qualsevol emprenedor pot
muntar un negoci en
el municipi si compleix
tant amb la normativa
urbanística com amb la
normativa d’activitats.
Per tant, hem de ser
conscients, ens agradi
o no, que la lliure competència, sempre dins
el marc normatiu, és la
que impera en la nostra
societat, i anar en contra d’ella, posar pals a
la roda per impedir que
es muntin noves activitats econòmiques on
legalment és possible
és una clara il·legalitat i
està penat.

L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt té com a principal objectiu crear riquesa en el municipi i
generar llocs de treball a
ser possible amb persones del poble i, per això,
hem arribat a acords, el
darrer amb Leroy Merlin,
per prioritzar la contractació de la nostra gent,
oferint la nostra col·laboració amb la formació
específica de l’empresa.
El resultat d’aquesta
aposta activa per l’ocupació ha quedat palès
en les xifres d’atur del
nostre poble dels darrers
temps, que sense ser
encara les desitjades,

sí es mostren cada cop
millors, amb una clara
tendència a la baixa, i
sempre por sota de la
mitjana de la comarca i
de Catalunya.
I aquesta política activa
d’ocupació, de generar
més activitat comercial i
de serveis de proximitat,
la profunditzarem amb la
potent aposta urbanística que estem elaborant
amb l’ampliació dels
metres quadrats destinats a aquests fins en el
desenvolupament dels
dos sectors del centre
urbà, Can Francí i Can
Guadanya Vell, que ens
gestiona l’INCASOL.

Enquesta Ciutadana

Té animals de companyia a casa?
0%

La campanya de control i cens d’animals realitzada durant
l’any 2017 va fer incrementar en uns 1.700 animals el Registre d’animals de companyia, situant-lo en 3.500.
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per
saber si els lliçanecs i lliçanenques tenen animals de companyia a casa.
El resultat ha estat que, de les 54 persones que han participat a l’enquesta, un 70% ha contestat afirmativament;
un 30% ha dit que no; i un 0% ha triat l’opció No sap/No
contesta.
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NS/NC
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*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.
Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 · Telèfon: 93 841 52 25 · Fax: 93 841 41 75 ·
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notícies
Carnaval a Lliçà d’Amunt
La Festa de Carnaval d’aquest any arriba amb noves activitats i
alguns canvis.
L’Ajuntament ha organitzat
la festa de Carnaval, que enguany tindrà lloc el dissabte
10 de febrer, si bé inclourà alguna activitat el dia anterior. El
Carnaval d’aquest any arriba
amb noves activitats i alguns
canvis.
El dia abans, el divendres 9 de
febrer, diverses botigues i comerços del municipi participaran en un concurs de disfresses. I, aquest mateix dia, a les
18h, totes les persones majors
de 65 anys i empadronades al
municipi podran participar en
un Ball de Màscares amb orquestra en directe a l’ateneu
l’Aliança (caldrà recollir una
invitació prèvia a l’Ajuntament
a partir de l’1 de febrer; l’aforament és limitat a la capacitat
de la sala).
El dissabte 10 de febrer, a les
17h, a l’ateneu l’Aliança, tindrà lloc una festa familiar de
Carnestoltes organitzada per
aquesta entitat, amb berenar,
música i animació a càrrec
de la companyia De Parranda amb l’espectacle “Queviures!” L’entrada serà gratuïta,
però l’aforament és limitat a la
capacitat de la sala.
Aquest mateix dia, a les
17.30h, des del balcó de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, el Rei
Carnestoltes llegirà un pregó i
donarà inici a la rua de Carnaval, que sortirà a les 17.45h des
de la Biblioteca Ca l’Oliveres i
recorrerà els carrers de Folch i
Torres, l’Aliança, Anselm Clavé
i Baronia de Montbui, fins arribar al Pavelló d’Esports, on a
les 19.30h hi haurà un final de
festa, que inclourà el lliurament

de premis dels concursos de
disfresses general i de les botigues i comerços.
Aquest any, tal i com es va
informar amb anterioritat, per
participar en el concurs de disfresses era necessària la inscripció prèvia; ja no es faran
inscripcions el mateix dia com
s’havia fet fins ara.
El concurs de disfresses té sis
categories de premis: disfressa
individual o parella infantil (de 0
a 10 anys): 100€; disfressa individual o parella (a partir d’11
anys): 100€; grup de 3 a 10
persones amb vehicle o sense:
150€; comparsa a partir d’11
persones amb vehicle o sense:
200€; entitat local: 200€; i carrossa: 400€.
Per altra banda, com cada any,

durant la setmana, es convida
a tothom a participar dels Manaments del Rei Carnestoltes:
- Dilluns 5 de febrer: “Per Carnaval tot s’hi val, vindrem amb
un davantal”
- Dimarts 6 de febrer: “A l’escola aniré eixerit amb un pentinat ben divertit”
- Dimecres 7 de febrer: “Un
mitjó de cada color i per sobre
del pantaló”
- Dijous 8 de febrer: “El Carnestoltes voldria que portéssiu
la cara pintada aquest dia”
- Divendres 9 de febrer: “Per la
tarda la disfressa de casa portaràs i de la festa gaudiràs”.
I, podeu compartir tot allò que
vulgueu de la Festa de Carnaval a les xarxes socials amb
l’etiqueta #Carnavalalliçà.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de publicitat.
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Preparats per recitar?
La Biblioteca Ca l’Oliveres ja està preparant la 5a edició del Recital
Poètic Popular.
La 5a edició del Recital Poètic
Popular tindrà lloc el dimecres
21 de març, a les 18h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres, que s’organitza per donar la benvinguda a la primavera amb poesia.
Tots aquells i aquelles que us
vingui de gust llegir un poema
i participar-hi, sigueu petits, joves o grans, inscriviu-vos a la
biblioteca; teniu temps de ferho fins el 17 de febrer.

A partir de febrer i fins al juny, una vegada al mes, es pot gaudir de
música en directe a la Biblioteca Ca l’Oliveres, a càrrec d’alumnes
de l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
sistents i músics podran gaudir
d’un berenar al final de l’activitat.
No us perdeu quinze minuts intensos de música, on es toca-

ran diferents instruments.
Els primers Instants Musicals
tindran lloc el dimarts 20 de
febrer.

Niu de Paraules: “Cançons sobre la pell”
La Biblioteca Ca l’Oliveres
acollirà, el dissabte 17 de febrer a les 11h, una sessió de
Niu de Paraules anomenada
“Cançons sobre la pell”, adreçada a famílies amb infants d’1
a 24 mesos.
Es tracta d’un taller on mitjançant el tacte, els moviments de

DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE
LECTURA PER A JOVES
Dijous 1 de febrer
Parlarem del llibre Mentira de
Care Santos. Si tens entre 12
i 17 anys, t’agrada llegir i vols
passar una bona estona, informa’t a la biblioteca. Cada primer dijous de mes.
Hora: 18h
PRESENTACIÓ DE
TREBALLS DE RECERCA
Dijous 8 de febrer
A càrrec d’alumnes de l’INS
Lliçà.
Hora: 18h

Tornen els Instants Musicals

Aquest any, els Instants Musicals tenen novetats. S’han avançat un quart d’hora, tindran lloc
a les 17:45h, i, a més, tots els as-

Biblioteca Ca l’Oliveres

massatge i la música s’establirà un espai de contacte, de
vincle afectiu i de comunicació entre el nadó i l’adult que
l’acompanya. La música, com
a llenguatge universal que possibilita la interacció, on el ritme
aporta l’estructura i la melodia,
ens embolcallarà.

La sessió anirà a càrrec de
Trobant el Punt, les educadores de massatge infantil Marta
Bertran (musicoterapeuta i pedagoga) i Berta Puig (assessora i terapeuta).
Per participar-hi, cal inscripció
prèvia a partir de l’1 de febrer.
Hi ha places limitades.

CONTES AL VOL: LABORATORI DE LECTURA “PIM,
PAM, POMELO!”
Dissabte 10 de febrer
Per a infants a partir de 4 anys.
Hora: 11h
Cal inscripció prèvia a partir
de l’1 de febrer.
EXPOSICIÓ: “SUPER WOMEN, SUPER INVENTORS”
Del 14 de febrer al 7 de març
De la il·lustradora i escriptora
per a mitjans de comunicació
Sandra Uve. Es tracta de 25
retrats de dones que, contra
tot pronòstic, van aconseguir
el seu somni, un invent amb
una patent legal, i alhora la llibertat intel·lectual i física.
TALLER FAMILIAR:
“CONEIX LES EINES BÀSIQUES PER FER UN TREBALL ESCOLAR”
Divendres 16 i 23 de febrer
Mostrarem les eines bàsiques
perquè puguis ajudar el teu fill/a a fer un treball amb els ordinadors de la biblioteca (ex:
fer un títol, copiar i enganxar
una foto, etc.).
Horari: de 17.30h a 19h
NIU DE PARAULES:
“CANÇONS SOBRE LA PELL”
Dissabte 17 de febrer
Adreçat a infants d’1 mes a 2
anys.

Hora: 11h
Cal inscripció prèvia a partir
de l’1 de febrer. Places limitades.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Dilluns 19 de febrer
Club de lectura per a nens i
nenes d’entre 9 i 12 anys disposats a viure aventures. Espai per compartir lectures, on
no només parlarem de llibres
sinó que els viurem!
Hora: 18h
TALLER CREATIU
Dimarts 20 de febrer
Farem un marc de fotos amb
scrapbooking. Adreçat a infants de 4 a 11 anys.
Hora: 17.30h
Cal inscripció prèvia a partir
de l’1 de febrer. Places limitades.
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 20 de febrer
15 minuts de música en directe a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música de la Vall del
Tenes. Hi haurà un petit berenar al finalitzar l’activitat.
Hora: 17.45h
CLUB DE LECTURA
Dimarts 20 de febrer
Tertúlia del llibre Intemperie de
Jesús Carrasco. A càrrec de
Lola Tresserras. Si vols participar en el Club de Lectura,
posa’t en contacte amb la biblioteca.
Hora: 18h
ACTIVITAT “DESCOBRINT
INVENTORES”
Dissabte 3 de març
Vine a conèixer les dones i
els petits inventors! I aprèn a
dibuixar amb aquarel·la el teu
autoretrat! Adreçat a nens i
nenes de 9 a 11 anys.
Horari: d’11h a 13h
Inscripció prèvia a partir de l’1
de febrer.
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Exposició “Super Women, Super Inventors”
L’exposició ens mostra 25 retrats de dones inventores fets per la
il·lustradora i escriptora Sandra Uve.

“Super Women, Super lnventors” és una exposició de la
il·lustradora i escriptora per a
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió) San-

dra Uve (https://sandrauve.
wordpress.com/), que tracta de
la història de 25 dones inventores, il·lustrades amb aquarel·la i
tinta xinesa, adaptacions en la
majoria de la sèrie “Women lnventors”, publicada al seu lnstagram durant el 2015.
Cada quadre va acompanyat
d’un text amb la història de
cada inventora i una reproducció de la patent original.
Podem trobar dones com la
Hedy Lamarr (inventora del primer sistema de comunicacions

inalàmbric), Angela Ruiz Robles
(inventora del primer e-book de
la història) o Gertrude Elion (va
desenvolupar el primer tractament contra la leucèmia).
Es tracta de 25 retrats de dones que contra tot pronòstic
van aconseguir el seu somni,
en principi un invent amb una
patent legal, i en el fons la seva
llibertat intel·lectual i física.
El recorregut de l’exposició permet als visitants donar a conèixer la tasca d’aquestes inventores i el canvi significatiu que

Taller “Improvisacions
mòbils” per a joves
La Biblioteca Ca l’Oliveres organitza un taller d’experimentació
fílmica adreçat a joves que cursen l’ESO.
La Biblioteca Ca l’Oliveres,
amb la col·laboració dels instituts del municipi, organitza un
taller d’experimentació fílmica,
anomenat “Improvisacions mòbils”, amb l’objectiu de dotar
als alumnes d’eines d’anàlisi i
formació en alguns aspectes
del llenguatge audiovisual per
proveir de significat les filmacions que realitzin a partir de
textos literaris.
Si tenim accés a dispositius
mòbils que poden filmar, per
què no fem un film? Es proposa un taller intensiu on aprendre les bases de la narració audiovisual i realitzar petits curts
al voltant d’un tema d’interès.
Tots junts formaran un magnífic
film col·lectiu!
Què es treballarà?
• Adquirir coneixements bàsics sobre alguns aspectes
concrets del llenguatge audiovisual.

• Desenvolupar competències
transversals en relació amb la
informació i la competència digital.
• Consolidar l’hàbit del treball
cooperatiu com a base indispensable per a l’aprenentatge
i el desenvolupament personal.
Les 4 hores de durada del taller seran impartides per Drac

Màgic Cultura Audiovisual, una
cooperativa d’iniciativa social fundada el 1970, dedicada
fonamentalment a l’estudi i a
la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en
diverses activitats educatives,
socials i culturals. Podeu trobar
més informació a la seva web
http://www.dracmagic.cat/.

va suposar cadascun dels seus
invents en la nostra història.
L’exposició es podrà visitar en
horari de biblioteca del 14 de
febrer al 7 de març.
A més, el dissabte 3 de març
de les 11h a les 13h, la mateixa
Sandra Uve ens farà una visita

a l’exposició i ens parlarà d’inventors molt joves, i ens farà
una classe pràctica d’aquarel·la
on podrem fer-nos un autoretrat, tot adreçat a nens i nenes
de 9 a 11 anys (cal inscripció
prèvia i les places són limitades).

Laboratori de Lectura:
“Pim, pam, Pomelo!”
Els laboratoris de lectura portàtils són espais de creació per
a les famílies que conviden a
experimentar al voltant de la
lectura, entesa en el sentit més
ampli del terme, permeten
gaudir de l’essència dels llibres infantils des de la vessant
creativa. Es miren els llibres
d’una altra manera, s’experimenta amb ells per treure’ls tot
el suc que ofereixen. Es tracta
d’una experiència enriquidora,
amb un format que sorprèn.
“Laboratori de Lectura: “Pim,

pam, Pomelo!”: hortalisses,
30%; insectes, 2%; preguntes
filosòfiques, 18%; somnis, 9%;
aventures, 15%; humor, 9%;
emocions, 12%; incerteses,
5%; complexos, 0% = 100%
POMELO. Espècie de km.0,
vinguda directament del seu
hort, sense intermediaris.”
Aquest Laboratori de Lectura
tindrà lloc el dissabte 10 de febrer a les 11h del matí a la Biblioteca Ca l’Oliveres i és una
activitat familiar recomanada
per a infants a partir de 4 anys.
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Homenatge a la gent gran de 90 anys
L’Ajuntament va fer un emotiu
homenatge, el passat 14 de
desembre, a les persones que
aquest 2017 han fet 90 anys.
A l’acte hi van assistir 6 de les
18 persones convocades que
van rebre una placa commemorativa de mans de l’Alcalde
i de la regidora de Gent Gran.
Els homenatjats que no van
poder assistir a l’acte també
van rebre, posteriorment, la
seva placa.
Per cloure la celebració, homenatjats i familiars van gaudir d’un esmorzar.

Arranjament de voreres del centre urbà
Seguint amb les actuacions
per millorar les voreres del
municipi, a principis de desembre es va fer l’arranjament
de la vorera del carrer de la de
Baronia de Montbui, al centre
urbà.
I, aprofitant l’actuació, es van
rebaixar les dues cantonades
del carrer de la de Baronia de
Montbui amb el carrer Onze
de setembre, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat
d’aquesta zona, on s’ubiquen
equipaments esportius i escolars.
La regidoria d’Obres, a través
del programa GIS, té geolocalitzades les voreres pendents
d’arranjament i les executades, d’aquesta manera es po-

Vorera arranjada.

den prioritzar les actuacions
per barri i millorar el control
de la feina realitzada. Actualment, s’està treballant al cen-

tre urbà.
La següent actuació va ser a
mitjan desembre al carrer de
La fàbrica.

3 nous DEA en vehicles de
la Policia
Els tres vehicles de la Policia Local ara porten un aparell DEA (Desfibril·lador extern
automàtic), per tant ara són
cotxes patrulla cardioprotegits, tal i com s’indica en un
vinil. Per altra banda, una part
de la plantilla policial va fer un
curs de formació al respecte
i la part restant el farà durant
aquest any.
Aquests tres aparells DEA són
totalment automàtics i indiquen per mitjà de missatges
de veu i instruccions escrites
els passos a seguir.
El DEA es fa servir quan una
persona ha perdut el coneixement, no existeix respiració i
no hi ha signes de circulació.
L’aparell actua davant d’arrítmies tributàries de desfibril·lació.
L’Ajuntament
ha
adquirit
aquests aparells a partir d’una
subvenció de la Diputació de
Barcelona.
Aquests tres nous DEA en vehicles de la Policia se sumen
als que l’Ajuntament ha anat
adquirint amb anterioritat i que
estan situats al Casal de la
Gent Gran, als Centres Cívics
Ca l’Artigues i Palaudàries, a
l’exterior del Pavelló d’Esports
i al Camp de Futbol. A més,
Protecció Civil també disposa d’un DEA en la unitat mòbil

d’emergències.
Les malalties cardiovasculars
són la primera causa de mort
en el món occidental i, d’entre aquestes, destaca la mort
sobtada cardíaca. La majoria de les morts sobtades
cardíaques succeeix fora de
l’àmbit sanitari. L’evidència
científica ha establert que les
possibilitats de sobreviure a
una aturada cardíaca, definida
com una situació en què hi ha
una persona inconscient i que
no respira amb normalitat, depenen del seu reconeixement
precoç, d’una activació i resposta precoç dels sistemes
d’emergències,
d’un
inici
precoç de les maniobres de
Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) i d’una desfibril·lació
precoç. Totes aquestes accions formen part de les tres primeres anelles de l’anomenada
“Cadena de Supervivència”.
El Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) és un equip tècnic homologat per fer-lo servir
d’acord amb la legislació vigent, capaç d’analitzar el
ritme cardíac, identificar les
arítmies tributàries de desfibril·lació i administrar una
descàrrega elèctrica amb la
finalitat de restablir el ritme
cardíac viable, amb alts nivells
de seguretat.
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Nous ajustos a TLA

Espai Jove El Galliner

Per tal de millorar el servei de transport urbà, s’han fet algunes
modificacions a les línies de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA).
Les modificacions es concreten
de la forma següent:
- En les línies A1 i A2 s’incorpora una nova parada a l’inici del carrer de Pau Claris, per
tal d’apropar els usuaris al nou
hipermercat Esclat obert recentment a la població.
- La línia A4, que inicia el recorregut a la terminal “A”, davant
de l’Ajuntament, modifica el recorregut i passa a fer el recorregut de la línia A5 en el tram inicial, parant a la marquesina que hi
ha a la porta del nou hipermercat; un cop aquí, la línia gira pel
carrer de Pau Claris fins arribar
al carrer d’Anselm Clavé, on re-

cupera la ruta habitual.
- La línia A42 és una nova línia circular, que agafa part del
recorregut de l’A4 i part del
recorregut de l’A2, per tal d’incrementar l’oferta de places a
les entrades i sortides escolars
i possibilitar noves connexions
directes entre els barris de Pineda Feu i Can Farell amb el de
Ca l’Artigues. Al pas pel barri de
Can Farell s’ha creat una nova
parada al carrer de Llevant, per
tal de mantenir una cobertura
similar a la de l’actual A4. En un
principi, aquesta línia disposa
de 3 expedicions diàries.
Aquestes modificacions afecten

a tres expedicions de la línia A4
en el seu recorregut de tornada,
de Pineda Feu al centre urbà, a
les 7.50h, 10.50h i 14.50h; les
parades afectades estan senyalitzades i amb propostes de servei alternatiu.
Aquests ajustos de la xarxa de
TLA fan millorar l’oferta existent
i ajudaran a seguir creixent, com
aquest darrer any, en què s’ha
assolit un nou rècord, superant
els 220.000 passatgers transportats; això ens torna a situar
al capdavant dels municipis de
fins a 20.000 habitants amb més
volum de passatgers transportats de la Regió Metropolitana.

Servei de consulta sobre les clàusules
abusives en préstecs hipotecaris
Recordem que l’Ajuntament, a
través del Servei de Consum
de la Diputació de Barcelona,
ofereix un espai d’assessorament per a consultes relacionades amb clàusules abusives en préstecs hipotecaris.
Aquest assessorament va a

càrrec del Col·legi d’Advocats
de Granollers.
Els propers dies que es realitzarà seran el 20 de febrer i el
20 de març, de 9.30h a 13.30h.
Per accedir-hi s’ha de sol·licitar cita prèvia trucant a l’Oficina Municipal d’Informació al
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Consumidor (OMIC): 93 841
52 25, extensió 220.

SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 2, 9, 16 i 23 de
febrer
Vols proposar i organitzar
noves activitats per a l’Espai Jove El Galliner? Nous
tallers, sortides, cursos,
xerrades, festes, projectes... T’esperem totes les
tardes dels divendres. Vine,
proposa, organitza i moute!
TARDES CREATIVES
Dimarts 6 de febrer
S’acosta Carnaval i us volem proposar un taller de
maquillatge fantàstic. Podreu maquillar-vos i aprendreu les tècniques per lluir
un fantàstic maquillatge per
Carnaval.
Dimarts 20 de febrer
Vols crear el teu propi atrapa somnis? Doncs vine al
Galliner i t’ensenyarem com
fer-ho.
Dimarts 27 de febrer
Taller de bijuteria. Aprèn a
crear les teves pròpies joies. T’animes?
I TORNEIG DE PS4 2018
Divendres 9 de febrer
Realitzarem el primer tor-

neig de l’any. T’ho perdràs?
Vine amb els teus amics i
amigues i participa-hi. El
guanyador o guanyadora
rebrà un premi. Caldrà un
mínim de 8 participants per
realitzar el torneig.
XERRADA-TALLER PER
SANT VALENTÍ
Dimecres 14 de febrer
“Sant Valentí, els mites de
l’amor romàntic”. Xerrada-taller on realitzarem un
mural conjunt a la vidriera
del Galliner.
FORMA’T
Dilluns 26 de febrer
Taller d’alimentació saludable. Ja saps el que menges? T’ensenyarem a llegir
les etiquetes dels productes mentre elaborem un
berenar sa i boníssim per a
tots i totes. No t’ho perdis!
* Tots els tallers comencen
a les 17.30h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
e s p a i j o v e g a l l i n e r. c a t ,
trucant al 93 860 70 01 o
envia’ns un WhatsApp al
673 930 937.
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TLA prova un autobús híbrid
Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) prova un autobús estàndard híbrid
per a la xarxa de transport urbà de Lliçà d’Amunt.
La regidoria de Transport públic
i mobilitat va portar a terme, el
passat 13 de desembre, una
prova per a la xarxa de transport urbà de Lliçà d’Amunt
amb un autobús estàndard de
la casa MAN, el model Lion’s
City Hybrid. Aquesta prova va
permetre verificar les actuacions que s’han portat a terme
al llarg del 2017 per possibilitar el pas d’autobusos de més
de 12 metres i detectar alguns
punts on encara cal actuar per
garantir-ne un pas correcte.
Totes les proves que s’han
portat a terme fins ara van
encaminades a poder donar resposta a les demandes
que ha d’afrontar el servei de
transport urbà: la renovació
de part de la flota; les millores
mediambientals amb les quals
està compromès l’Ajuntament;
l’increment del 33% en l’oferta
de places per absorbir futurs
creixements i les hores puntes
actuals on ja queda saturat; i la
millora de l’accessibilitat per a
totes les persones amb mobilitat reduïda.
Després de les diverses proves portades a terme, aquesta darrera, feta amb el model
Lion’s City Hybrid de MAN, és

A principis d’any es van posar aglomeracions que es produen servei noves expedicions de ien en algunes franges horàries
la línia e7 de la xarxa Exprés. degut a l’increment de passatge
cat i es va passar de 27 a 43 que ha experimentat la línia e7
expedicions per dia, 21 en sen- des de la seva posada en marxa.
tit Vall del Tenes i 22 en sentit No obstant aquesta millora, els
Barcelona.
alcaldes dels cinc municipis
Aquest canvi representa un in- que conformen el Corredor del
crement de gairebé un 60% del Tenes segueixen treballant per
servei, que facilitarà els despla- seguir perfeccionant el servei
çaments de les poblacions del exprés de la línia e7 i, d’aquesCorredor del Tenes, a la vega- ta manera, poder augmentar la
Resultats anuals 2010 - 2017
da que millorarà el confort dels mobilitat sostenible de la ciutatrajectes, ja que es reduiran les dania.

200.300

Autobús estàndard de la casa MAN, el model Lion’s City Hybrid Vore.

la que millor s’adapta a les demandes que es volen assolir.
El Lion ‘s City Hybrid MAN
ofereix una solució innovadora per a més protecció mediambiental i major rendibilitat
en el transport urbà. El MAN
Hybridbus consumeix fins a un
30% menys de combustible i
permet estalviar fins a 10.000
litres de combustible dièsel a
l’any. Les emissions de CO2
disminueixen fins a aproximadament 26 tones anuals.
El concepte d’accionaments
híbrids relaciona la disminució
d’emissions amb la màxima
rendibilitat i contribueix a una

major eficiència en el transport
urbà.
Característiques:
- Fins a un 30% menys de
consum de combustible.
- Qualitat de disseny guardonada.
- Sense emissió de gasos i de
sorolls a les parades d’autobús.
- Protecció dels recursos.
- Acumuladors d’energia lliures de manteniment amb una
vida útil equivalent a la del vehicle.
- Compatibilitat amb combustibles biològics de la segona
generació.

Rècord de recaptació en la campanya
“Puja al Bus per La Marató”
La campanya d’enguany de
“Puja al Bus per La Marató”,
organitzada per la regidoria
de Transport públic i mobilitat,
ha recaptat 911,34€, la xifra
més alta de totes les edicions
d’aquesta campanya solidària
que va començar l’any 2006 i
que també ha obtingut rècord
d’usuaris amb 1.330 enfront
dels 831 de la primera edició.

L’e7 amplia l’oferta

174.351
143.339
23.323
2010

67.778
2011

78.941
2012

158.065

98.512

2013

2014

2015

2016

2017

Evolució dels passatgers per anys.

Noves tarifes del sistema
integrat de transport
L’1 de gener de 2018 van entrar en vigor noves tarifes dels
títols del sistema integrat de
transport. De tota manera, els
títols de Sagalés S1-S2-S3
que són monomodals (no permeten transbordament) no han
canviat de preu: S1 (1 zona)
8,25€. I, el títol bonificat municipal B10 (Acció social) tam-

poc ha variat de preu: B10 (1
zona) 3€. En canvi, l’altre títol
que es ven des de l’Ajuntament, T10 (1 zona), ara té un
cost de 10,20€.
Les targetes comprades el
2017 poden fer-se servir encara fins al 28 de febrer de 2018
i, en el cas de les trimestrals,
fins al març.

Resultats de Puja al BUS per La Marató de TV3
911,34 €
900,00 €

Podeu consultar
les noves tarifes
al web municipal.

771,14 €
767,87 €
702,00 €

677,26 €

700,00 €

676,11 €
659,82 €

669,23 €

626,38 €

643,80 €

574,31 €
500,00 €

544,25 €
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

notícies de l’Ajuntament
Campanya d’identificació
obligatòria de gossos
Tenir l’animal registrat és una obligació de la persona propietària,
així com tenir-lo identificat amb microxip.
La campanya de control d’animals de companyia realitzada
durant el 2017 va fer incrementar en uns 1.700 animals el Registre d’animals de companyia,
situant-lo en 3.500. Tenir l’animal registrat és una obligació
de la persona propietària, així
com tenir-lo identificat amb microxip.
Tanmateix, hi ha hagut unes
500 persones propietàries que
van ser requerides a registrar el
seu animal i no ho van fer. Per
tant, tal com es va informar,
durant el primer semestre del
2018 aquestes persones seran
objecte d’un expedient sancionador per tal que inscriguin el
seu animal al registre municipal.
Aquests requeriments tenen la
finalitat de reduir el nombre de

gossos sense identificar al nostre municipi, ja que això deriva
en uns costos públics molt elevats (25.000 euros anuals), perquè el 60% dels gossos extraviats que es recullen del carrer
(entre 90-100 cada any) no són
reclamats per ningú i han de
passar a un programa d’adopció. Malauradament, els centres de residència de gossos
estan saturats i no hi ha prou
famílies adoptants, de manera
que hi haurà un increment radical dels costos els propers
anys.
Aquesta problemàtica és molt
senzilla de resoldre: cal evitar
que els gossos s’escapin dels
domicilis i cal saber qui n’és la
persona propietària. La identificació amb microxip es pot

tramitar a l’Ajuntament per un
preu de 20 euros i el cens es realitza de manera gratuïta.

Els resultats de la recollida
selectiva no milloren
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Sol·licitud de targeta
d’usuari de la deixalleria
i de bonificació per
compostatge domèstic
Recordem que fins al 28 de febrer es pot sol·licitar la targeta
d’usuari de la deixalleria i la
bonificació per compostatge
domèstic.
La targeta d’usuari de la deixalleria només s’ha de sol·licitar
una única vegada i no cal fer
cap tràmit addicional perquè
s’apliqui la bonificació prevista
a l’ordenança fiscal que regula
la taxa de recollida d’escombraries, que per l’any 2018 és
del 15% de la taxa. Per obtenir
la bonificació cal haver utilitzat
un mínim de 8 vegades la deixalleria durant l’any, sense un
nombre màxim (es pot utilitzar
tantes vegades com es vulgui
mentre no es superi el volum
màxim diari de 2 m3 de material d’origen domèstic). La sol·
licitud es fa presencialment a
l’Ajuntament i cal presentar el
darrer rebut del pagament de
la taxa de recollida d’escombraries (si és un habitatge llo-

gat cal presentar el contracte
d’arrendament).
Per altra banda, el compostatge domèstic és una pràctica
senzilla de reciclatge de les
restes vegetals i de la cuina que
permet obtenir compost, una
terra vegetal que podreu aplicar al vostre jardí i als testos.
Si ja ho feu o esteu interessats
a fer-ho també podeu sol·licitar una bonificació de la taxa,
que és del 15% l’any 2018. La
sol·licitud es fa presencialment
a l’Oficina de Gestió Tributària i
cal presentar el darrer rebut del
pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un
habitatge llogat cal presentar
el contracte d’arrendament).
Trobareu informació de com
convertir-vos en compostaires
professionals al web municipal
www.llicamunt.cat. També podeu demanar un compostador
que l’Ajuntament subvenciona
al 50%.

També augmenta la brossa al carrer i als espais verds.
La presència de brossa diversa,
però sobretot d’envasos de refresc, paquets de tabac i burilles
de cigarreta, lamentablement
continua sent el paisatge habitual dels nostres carrers, espais
verds i marges. No tenim cura
del nostre espai col·lectiu i llencem brossa al terra i als marges
sense escrúpols. Aquest repunt
de l’actitud incívica contrasta
amb l’augment de la informació
a tots els nivells.
Per altra banda, l’ús dels contenidors de recollida selectiva
continua sent molt inferior al
que caldria, i sovint s’hi llencen materials que no toquen. A
espera de les dades finals del
2017, estem sobre un 37% de

reciclatge de residus, amb tendència a disminuir, de manera
que estem molt lluny dels objectius de la Generalitat de Catalunya per aquest any, que són
del 60% de reciclatge, i també
incomplim els objectius de les
directives europees en la matèria.
En aquest sentit, fem una crida
a la responsabilitat individual i
col·lectiva per tal de tenir una
major implicació en participar
en la recollida selectiva de les
4 fraccions reciclables (envasos lleugers, paper i cartró,
vidre i matèria orgànica), en
utilitzar una de les dues deixalleries existents al municipi, en
no abandonar trastam ni restes

vegetals al voltant dels contenidors (que perjudica notòriament el veïnat que viu a l’entorn) i en cridar l’atenció a les
persones que llencen brossa a
l’espai públic, on fem la vida en
comú.

Mercat de segona mà
La propera edició del Mercat
de segona mà, que organitza
l’Ajuntament amb la col·laboració de Mercè Falgar, tindrà
lloc el dissabte 10 de febrer,
de 9h a 14h, a la plaça de Julià
Martí i Pou.
Roba, DVDs, estris varis, etc.
són les varietats de productes
que es poden trobar en aquest
tipus de mercat.
Si hi vols participar, posa’t en

contacte amb la Mercè (mfs.
mercatsegonama@gmail.com;
619 907 173).
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE
GOVERN
LOCAL
DEL 27 DE NOVEMBRE

Adjudicació del contracte
per a l’execució de les obres
restants del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries.
La Junta de Govern Local
va acordar d’adjudicar, de
manera provisional, el contracte per a l’execució de les
obres pendents del Casal de
la Gent Gran de Palaudàries
a l’empresa CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento SAU, per l’import de
491.296,86€ més IVA.
Procediment per a la contractació del servei per desenvo-

lupar el projecte Creix.
La Junta de Govern Local va
aprovar el plec de clàusules tècniques per treure a concurs la
prestació del servei del projecte
Creix a les escoles de Primària
de Lliçà d’Amunt.
La regidoria d’Educació, ara fa
dos anys, va iniciar el Projecte
Creix amb dinàmiques específiques de l’educació sistèmica als
centres de primària i secundària
per treballar amb alumnat que
presenta conductes disruptives i
de transgressió greu de normes.
Havent fet la prova pilot als centres de secundària, durant dos

cursos, i als centres de primària,
durant un curs, s’ha arribat a un
consens entre l’administració
local, els centres escolars d’infantil i primària i la inspecció del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
per tal de treballar plegats en la
prevenció, intervenció i suport
atenent l’alumnat específic que
mostra aquesta problemàtica i
les persones del seu entorn (la
família i l’entorn de l’aula).
Donades les característiques de
la metodologia aplicada en la intervenció preventiva d’aquests
casos, la regidoria d’Educació
ha confeccionat un plec de clàu-

sules tècniques per a la prestació del servei per desenvolupar
el projecte Creix.
Procediment per a la provisió
d’una plaça d’auxiliar administrativa a Recursos Humans.
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases que regiran el
procés de selecció per proveir
una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrit/a al departament
de Recursos Humans, de persones aturades o desocupades
contractades mitjançant Plans
d’Ocupació finançats per la Diputació de Barcelona.
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crònica
Ple extraordinari del 14 de desembre
1 .- Aprovació inicial del Pressupost
municipal 2018.
El Ple va aprovar inicialment el Pressupost general municipal per a l’exercici 2018 amb superàvit inicial, essent
l’import de les despeses de 16.914.300
euros, 16.732.500 euros de l’entitat i
181.800 euros de l’Empresa municipal,
i els ingressos de 16.945.500 euros,
16.732.500 euros de l’entitat i 213.000
euros de l’empresa municipal. També va aprovar la plantilla de personal
i les bases d’execució del Pressupost
general.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va
explicar el Pressupost, tant d’ingressos com de despeses, per capítols:

pressupostar dos ingressos de la Diputació de Barcelona, un de 250.000€
per Can Malé (ja s’havia pressupostat l’any passat, però en no executar-ho, s’ha canviat d’anualitat) i un
de 235.000€, inicialment previst per
a manteniment, que s’ha considerat
convenient modificar el destí. I es preveu un ingrés de 76.000€ del Consorci
Besòs Tordera per al camí fluvial.
- Capítol IX (Passius financers):
1.380.000€
Està previst un nou préstec per import
de 1.380.000 euros, però en funció del

EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:

desenvolupament del pressupost po-

-

dria no ser necessària la contractació

Capítol

I

(Impostos

directes):

7.355.700€

per l’import total.

ons pressupostàries mitjançant incor-

d’aigua, reasfaltage, compra d’es-

moltes de les inversions són plurianu-

Es pressuposta en funció del padró de

EN RELACIÓ A LES DESPESES:

poració de romanent, que es preveu

combradora, Casal de la Gent Gran

als i que, si bé la partida sembla pe-

l’exercici 2017. Hi ha una petita dismi-

- Capítol I (Despeses de personal):

derivi de la liquidació del pressupost

de Palaudàries. També va explicar que

tita, s’han d’afegir inversions de l’any

nució respecte a l’any 2017 que prové

7.086.000€

de 2017, com pot ser el canvi de llumi-

estem limitats per la regla de despesa

passat i també inversions sostenibles,

bàsicament del fet que l’any 2018 no

Es produeix una disminució del 0,8%,

nàries de vapor de sodi per leds.

i que quan s’hagi fet la liquidació del

que s’afegiran un cop s’hagi liquidat el

s’ingressaran imports en concepte de

que es deu a petits ajustos. No es

- Capítol VII (Transferències de capi-

2017 es podrà incorporar el romanent.

pressupost del 2017, com el canvi de

regularització cadastral. Aquesta dis-

preveuen ni augments de personal ni

tal): 60.000€

El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va

lluminàries de vapor de sodi per leds.

minució només és del 0,09%.

retributius.

Augmenta en 40.000€ pel compliment

dir que es tractava d’un pressupost de

Amb la qual cosa, en acabar l’any, va

- Capítol II (Impostos indirectes):

- Capítol II (Despeses en béns i serveis

del Conveni amb l’Aliança.

continuïtat basat en la coherència i en

dir, potser la xifra d’inversions haurà

500.000€

corrents): 5.254.200€

-

l’equilibri entre ingressos i despeses

estat més elevada que el 2017.

En l’impost de construccions, ICIO,

Aquest capítol augmenta en 215.800€,

1.380.000€

per no fer augmentar el deute.

ERC va preguntar si hi havia destí per

hi ha una disminució d’un 30,6%, ja

bàsicament per un augment de la par-

Es manté la partida d’amortització.

ERC va qualificar el pressupost del

a la quantitat destinada a Altres inver-

que l’any 2017 es van contemplar les

tida de transport urbà, que contem-

L’import pressupostat és superior a

2018 de molt ensupit, continuïsta i

sions.

grans actuacion de Leroy Merlín i Es-

pla una nova línia. També augmenta

l’amortització obligatòria, ja que es

poc engrescador, bàsicament sense

La regidora d’Obres i Urbanisme,

clat, i aquest any 2018 no es preveu

l’import d’activitats educatives per

preveu amortitzar préstecs de manera

inversions. En relació als ingressos,

Lourdes Estéfano, va contestar que

cap gran actuació.

la incorporació de nous projectes,

avançada.

va puntualitzar que ha baixat l’IBI i les

era per a imprevistos.

- Capítol III (Preus públics, taxes, quo-

així com la de manteniment d’espais

El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez,

plusvàlues. En relació a les despeses,

El regidor de CiU, Manel Busquets,

tes urbanístiques i contribucions es-

verds, amb la qual es pretén millorar

també va parlar de les ratios d’endeu-

va demanar més informació sobre la

va explicar l’augment de la partida de

pecials): 2.779.400€

l’aspecte dels carrers del municipi.

tament:

nova línia de bus urbà i sobre quines

mobilitat: hi ha hagut canvis de ruta,

Hi ha una disminució del 26,1%, que

_ Capítol III (Despeses financeres) i

- Deute bancari viu previst 01/01/2018:

són les inversions que es preveien fer.

la qual cosa implica més quilòmetres,

respon principalment a la disminució

Capítol IX (Passius financers): 97.400€

4.775.610,08€

També va posar en dubte que surti

més consum i més cost; s’ha de com-

de l’import per llicències urbanísti-

Han augmentat les despeses bancà-

- Nou préstecs previstos 2018, si és

més rendible la compra de vehicles

prar una nova flota d’autobusos (s’es-

ques, ja que no es preveuen actuaci-

ries i es fa un ajust de 12.000€ per tal

necessari: 1.380.000€. Es tracta de la

que el rending, fent referència sobre-

tà fent la prova amb hibrids); i s’ha de

ons extraordinàries com les de Leroy

d’assegurar-ne el pagament.

mateixa quantia en préstec que la que

tot als vehicles de la Policia.

tenir en compte el manteniment i la

Merlín o l’Esclat. Per altra banda, l’any

_ Capítol IV (Subvencions i transferèn-

es preveu amortitzar durant el 2018.

El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez,

quota de l’AMTU. Busquets també va

passat es preveia la urbanització de

cies corrents): 640.500€

- Ràtio deute viu 31/12/2018: 39,42%

va anomenar les inversions més im-

explicar que hi haurà una nova línia,

Can Franquesa, que ja s’està execu-

Pràcticament es manté, llevat de pe-

El regidor d’Hisenda també va expo-

portants, amb les quals s’arriba a

per anar al polígon de Can Montcau,

tant, i no hi ha previsió de quotes per

tits ajustos.

sar els pressupostos per regidories.

2.214.000€: camí fluvial, reasfaltges,

però que serà bona part subvencio-

les urbanitzacions dels carrers Alacant

_

Jordi Juárez va destacar l’aposta per

clavegueram, clavegueram de Can

nada.

i Castelló.

2.214.400€

la formació de joves en matèria pro-

Malé, xarxa d’aigua, enllumenat, man-

EUiA va explicar l’agment de la partida

- Capítol IV (Subvencions i transferèn-

Les inversions es redueixen consi-

fessional i per l’escola d’adults. Tam-

teniment d’instal·lacions, trasllat de

de Medi Ambient per la millora de la

cies corrents): 3.955.000€

derablement, un 49,2%, ja que hi ha

bé per la 4a línia de bus, i la neteja

l’Ajuntament a Can Malé, vehicles...,

neteja viària i d’espais verds, amb la

Augmenta lleument per l’augment de

moltes inversions ja iniciades el 2017

viària i d’espais verds. A més, va as-

més inversions que encara no s’han

compra de dues màquines i amb un

les subvencions concedides per la Di-

i que s’executaran el 2018. S’ha de

senyalar que l’assumpció directa de

fet com el Casal de la Gent Gran i la

equip de jardiners. També va anome-

putació de Barcelona.

tenir en compte la regla de despesa,

serveis està donant bons resultats i ha

xarxa d’aigua. En relació als ingres-

nar Can Malé com un canvi important.

- Capítol V (Ingressos patrimonials):

que limita el nivell de despeses que

fet baixar l’endeutament.

sos, va dir que no hi havia previsió de

201.000€

es poden realitzar. No obstant, si que

En relació a les inversions, que suma

llicències d’obres. I, sobre el rending

Es manté igual que l’any 2017.

es poden realitzar inversions finance-

1.200.000€, el regidor d’Hisenda va dir

i la compra de vehicles, va comentar

- Capítols VII (Subvencions i transfe-

rament sostenibles. Aquestes no es

que si bé baixa en un 50%, en realitat

que ja hi havia un estudi tècnic que

rències de capital): 561.400€

poden preveure com a pressupost

no serà així, perquè s’han d’incorporar

deia que surt més barat comprar.

Es preveu un augment del 73,3% en

inicial, però sí a través de modificaci-

inversions ja iniciades el 2017: xarxa

L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que

Capítol

VI

(Inversions

reals):

Capítol

IX

(Passius

financers):

PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ
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del poble

Participació històrica a les
eleccions al Parlament

9.815 persones, el 83,71% de
l’electorat lliçanenc (11.723 persones), van votar el passat 21
de desembre a les eleccions al
Parlament de Catalunya, una xifra que registra màxims històrics
de participació i que representa
gairebé 6 punts de diferència
amb els comicis autonòmics
de 2015, en els que van anar a
les urnes un 77,75 % dels lliçanencs i lliçanenques.
Ciutadans va ser la candidatura més votada amb 3.125 vots
(31,84%), seguida d’ERC-CatSí, que es va posicionar en
segon lloc amb 2.011vots
(20,49%). La tercera força
més votada va ser el PSC amb
1.430 vots (14,57 %) i la candidatura JUNTS x CAT es va situar

com a quarta força política i va
obtenir 1.427 vots (14,54%).
El 5è lloc el va ocupar CatComú-Podem amb 874 vots
(8,90%) i en 6è el PP amb
674 (3,81%), seguit de la
CUP amb 315 (3,21%). PACMA i Recortes cero-Grupo
Verde van ser les forces més
minoritàries amb 138 i 26
vots, respectivament.
Del total de vots emesos, 45 van
ser en blanc i 50 nuls.

Figueras equipa l’auditori Què ha dit la premsa?
d’alta tecnologia d’un
Detingut un jove acusat destinarà a activitat logística,
10 robatoris en cases unes instal·lacions per a un sol
nou gratacels de Buenos de
Els Mossos van detenir un jove operador o per ser comercialitde 24 anys acusat de pertànyer zades en règim de multilloguer
Aires
a una banda de lladres relacioamb quatre o cinc empreses.
L’empresa lliçanenca Figueras ha equipat l’Auditori situat a la Torre Corporativa
BBVA de Buenos Aires (Argentina), d’una superfície de
325 metres quadrats i 226
places, amb el model 6035
Flex, que permet el millor
aprofitament de l’espai, respetant a la vegada les dimensions mínimes determinades.
És la butaca més compacta
de la gama Flex, amb un singular moviment de tancament sincronizat amb els braços. La
butaca s’acompanya de la taula independent F45 en totes les
files, a excepció de les butaques de davant, que inclouen la
taula F1000, de dimensions més grans.

nada amb 10 robatoris amb força i 2 temptatives més en cases
de diverses poblacions del Vallès
Oriental entre elles Lliçà d’Amunt.

VGP inverteix 10 milions
en una nau logística al
polígon de Mango
El centre logístic de Can Montcau, a Lliçà d’Amunt, creixerà en
els propers mesos amb la construcció d’una nau que hi promou
el grup immobiliari VPG, que va
adquirir el complex a la companyia tèxtil Mango. L’empresa immobiliària ha sol·licitat les llicències per alçar una nau de 33.000
metres quadrats que també

El club de cúrling de
Lliçà necessita jovent

L’Sporting l’Olla de Lliçà
d’Amunt és el pioner del cúrling
a l’Estat espanyol. Sense entrenaments ni pista de gel, el club
ho té difícil per convéncer nous
jugadors. Però, els cal jovent i
regeneració d’esportistes.

Augment de població a
la Vall del Tenes

Els pobles del Baix Montseny,
amb un augment de 537 habitants, els de la Vall del Tenes,
amb 307, i la ciutat de Granollers, amb 521, han concentrat

bona part de l’augment de població del Vallès Oriental.

L’exgerent de la Vall del
Tenes ingressa a presó

L’exgerent de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, Francesc
Delgado, va entrar a presó el
passat 8 de gener per complir
la pena de sis anys i dos mesos
que se li va imposar pels delictes de malversació i falsetat
documental, després d’apropiar-se de més de mig milió d’euros de l’entitat supramunicipal.

Societats constituïdes

- Kids & Us Lliçà SL, dedicada a
l’ensenyament d’idiomes.

Baixa de l’atur

Segons el Departament de
Treball de la Generalitat, Lliçà
d’Amunt tancava l’any 2017
amb un total de 767 aturats,
108 menys dels que ara fa un
any, la qual cosa implica una
caiguda interanual del 12,34%.
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Grups
Municipals

Des del Partit dels Socialistes de Catalunya volem agrair a tota la ciutadania que va participar en les eleccions del passat 21 de
desembre. Va haver-hi una participació màxima històrica a nivell de Catalunya i del nostre municipi, sense cap incident. El nostre
partit va ser la tercera força més votada amb 1430 vots. Respecte a les anteriors eleccions de l’any 2015 vam augmentar en
quasi 200 vots més.
Ara és el moment de fer política amb majúscules, de seure i dialogar, negociar i pactar. Allò que des de sempre i des del principi
hem defensat els Socialistes de Catalunya i per la qual moltes vegades se’ns ha faltat el respecte. El temps ens ha donat la raó,
perquè ni la DUI era legal i efectiva ni l’aplicació de l’article 155 ha solucionat els problemes de Catalunya. Tot i així, els resultats
deixen en mà dels partits independentistes la formació d’un Govern i des del nostre grup desitgem que ara si, treballin pels problemes reals dels catalans i catalanes.

Mientras que la mayoría de personas ha interpretado las últimas elecciones catalanas como una batalla entre los ya famosos
2 bloques (el constitucionalista y el independentista), nuestra conclusión es: que el gran bloque vencedor no es otro que el de
la derecha (JXCAT + CIUDADANS + PP) que han conseguido 74 diputados (6 más que la mayoría absoluta) en el Parlament de
Catalunya. ¿Alguien tiene dudas de que cuando se tenga que realizar votaciones en el Parlament sobre políticas de recortes y
neoliberales, votaran juntos?, nosotros no. Por ello pensamos que lo ocurrido el pasado 21 de diciembre es una mala noticia
para la clase trabajadora en Catalunya, una tierra mayoritariamente de izquierdas, donde sin embargo ha arrasado la derecha.
Quizás desde la izquierda catalana debiésemos pensar y reflexionar de lo ocurrido, porque todo parece indicar que algo se ha
hecho muy mal.

“Hem guanyat les eleccions en situació excepcional. Amb candidats a la presó, amb govern a l’exili i sense disposar de les mateixes eines que l’estat”, va destacar el MHP Carles Puigdemont.
Les eleccions del 21D amb índexs rècord de participació, el 81,94%, han tornat a demostrar el sentiment de la majoria dels catalans; els partits independentistes amb JUNTSxCAT com a segona força més votada i ERC tercera han tornat a guanyar a les
urnes. La majoria silenciosa que semblava canviaria la tendència no ha aconseguit una alternativa diferent a l’independentisme.
Tot i així, la unió hauria de ser una prioritat en aquest Parlament. Ens podríem haver estalviat sentir dir que un partit del bloc del
155 ha tret més vots. Visca Catalunya.

ESQUERRA
REPUBLICANA

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, aquest grup polític municipal no havia presentat cap article d’opinió.

En las elecciones del pasado 21 de Diciembre en Catalunya para elegir al próximo gobierno de la Generalitat y del Parlament se
decidía entre dos grandes opciones: la del bloque independentista, que quiere que Catalunya sea una república y rompa con España; o por la contra, el bloque constitucionalista, en el que se sitúa el Partido Popular y que tiene claro que si Catalunya quiere
progresar, tiene que seguir en España.
En LIiçà d’Amunt la mayoría votó con sentido común, y aunque el PP no tuvo los resultados deseados, fueron suficientes para
que el bloque constitucionalista resultara el más votado.
Con estos resultados se ha demostrado que LIiçà está por encima de ideologías y que apuesta por la convivencia y el bienestar
de todos los catalanes, vengan de donde vengan y se llamen como se llamen.
Sabíamos que la aplicación del 155 restaría votos al Partido Popular, pero no nos plegamos a intereses electorales sino que actuamos por el bien del país: no podíamos seguir con la sangría de empresas que dejan Cataluña y decidimos anteponer la unidad
y el bienestar de los todos los ciudadanos antes que los intereses del partido.
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Festa familiar de Carnestoltes a l’Aliança

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
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.

DISSSABTE 10 DE FEBRER A
LES 17H A L’ATENEU L’ALIANÇA us espera una Festa
familiar de Carnestoltes,
amb berenar, música i animació a càrrec de la companyia
De Parranda amb l’espectacle
“Queviures!”.
L’entrada serà gratuïta, però
l’aforament és limitat a la capacitat de la sala.
Espectacle que recupera l’encant de les botigues de tota la

vida i fomenta els bons hàbits
alimentaris.
Benvinguts a la nostra botiga,
on hi tenim paperines d’animació, cançons d’oferta, assortit variat de contes, diversió a
pes, danses a 2x1 i jocs a granel. Us parlarem dels nostres
productes, de com defensem
el producte de proximitat, del
foment del consum de fruita i
de la iaia entranyable que es
cola davant de tothom. Ajuda-

rem a recuperar la passió pels
berenars de galetes i xocolata
amb una dansa de parelles;
us mostrarem la recepta del
fricandó de la Dolors de Ca la
Tupinamba amb la dansa dels
ritmes; coneixereu la gastronomia sel·lecta de cada zona amb
el joc dels colors i les accions; i
moltes coses més.
Us esperem!

Organitza: Associació de Dones
del Tenes

xoriç, vi i aigua.
Hora: 14h
Preus: 6€, socis; 12€, no socis;
nens fins a 8 anys, gratuït; nens de
8 a 12 anys, 6€
Venta de tiquets: al local social

Arantxa Ortega
Garcia, nascuda el
4 de desembre de
2017.

Ateneu l’Aliança

Més Activitats
TALLER D’INICIACIÓ DE SCRAP
Dimecres
Horari: de 16h a 18h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner
Més informació i inscripcions:
Montse (tel. 938417123)

CALÇOTADA POPULAR
Dissabte 3 de març
Calçots, botifarra, cansalada,

fins al 27 de febrer
Organitza: Associació de Veïns de
Ca l’Esteper
2N TALLER DE SARDANES
Tots els diumenges de març i el

8 i 15 d’abril
Hora: 11h
Lloc: Pavelló de l’institut Lliçà
Inscripcions: mepico@gmail.com;
609 733 444.
Organitza: Tocats per la sardana
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Racó de Salut:
Cultura de mediació
Partim de la premissa que
“dos no es barallen si un no
vol”. Això vol dir que tothom
pot tenir o pot aprendre a tenir eines per no enfrontar-se
amb una altra persona. Si
això no ho sabem fer, que és
el més lògic (ningú neix ensenyat), el més recomanable és
poder demanar ajuda, si les
dues parts estan d’acord. A
qui? A un mediador!
La mediació és una eina que
ajuda a posicionar-se (a les
parts) davant d’un conflicte
i poder gestionar-lo. Què vol
dir això? El mediador, com la
paraula indica, media entre
dues parts en un conflicte
(entre veïns, entre familiars,
entre amics, entre treballadors, entre empreses...). Mai
es posiciona i fa entendre
que no hi ha una veritat absoluta però que es pot arribar a
un terme mig per arribar a un
consens, això vol dir que són
les parts que per elles mateixes arreglen les desavinences i tots guanyen (el que es
coneix com el win- win).
En una mediació hi ha diferents fases, veiem-les:
1) Fase d’acollida: S’utilitza
per recavar informació sobre
les percepcions que les parts
tenen del conflicte així com
de les seves expectatives.
El que tracta la mediació és
d’equilibrar el poder, que en
cap moment pensin les parts
que es troba en inferior de

condicions.
2) Fase d’explicació i situació:
En aquesta fase l’objectiu és
escoltar. Hi ha dos elements
importants: el mediador vol
escoltar a les dues parts i per
l’altre les parts tenen espai
suficient per expressar-se.
Cada part exposarà la seva
visió de la situació (i poden
ser molt diferents i confuses).
3) Fase d’arreglar: La solució sempre es troba en mans
de les parts que pateixen el
conflicte, això és un dels elements que diferència a la mediació d’altres procediments
de resolució de conflictes.
Les parts proposen opcions
de resposta al problema, el
mediador fa una llista de les
opcions, reformula les posicions en interessos perquè les
parts seleccionin les opcions
més beneficioses per cadascun d’ells.
4) Fase de l’acord: Aquí veurem quines són les possibilitats reals que poden ser
acceptades, que poden funcionar. Avaluar avantatges i
inconvenients i veure les dificultats; quina persona fa què,
com, on i per últim redactar
l’acord final detallant els
acords. Es signa per les parts
i pel mediador i s’estableixen
els procediments d’aplicació
i supervisió.
Dins de la mediació ens trobem amb diferents tècniques, veiem-ne algunes:

• Escolta Activa: Consisteix
a mantenir una actitud d’escolta. Aquesta permet captar
les afirmacions claus que les
parts exposen al llarg de la
seva narració.
• Escolta Empàtica: Es tracta
que la persona es pugui posicionar en el lloc de l’altre. En
què ajuda? Moltes persones
poden percebre l’emoció
del relat i veure que és possible que allò pel qual han discutit li podia fer mal.
• Parafraseig: El mediador
escolta el relat sense interrupció i després reformula el
que ha dit la part amb unes
altres paraules.
• Preguntes: Les preguntes
obertes (quan la resposta
no és un SI o un NO) són les
que van millor per fer parlar
a les parts (Com et trobes?
Què penses d’això? Com ho
veus? ...) i les preguntes tancades serveixen perquè la
persona pensi i només pugui
dir un Si o un NO. En aquest
tipus de preguntes va molt bé
anticipar-se (et faré una pregunta però només vull que
em contestis amb SI o un
NO...)
El 21 de gener és el Dia Mundial de la Mediació. Aprofitem per fer cultura de mediació. Parlar més, enfadar-se
menys!
Equip d’Atenció Primària
Vall del Tenes

Canvis a Pediatria del CAP Palaudàries
Per necessitats del servei, la
consulta de pediatria del CAP
Palaudàries ha canviat de dia i
de professionals.
Ara les visites es realitzen els
dimecres al matí, enlloc dels

dijous a la tarda.
Els professionals són el dr.
Francesc Dantí i la DUI Esmeralda Marrodan, enlloc del dr.
Raúl Díaz-Peñalver i la DUI Júlia Rodríguez.

Aprofitem per recordar-vos:
Telèfon de cita prèvia 93 326
89 01
Telèfon d’urgències 061
ABS Vall del Tenes

Diversos centres de
l’ICS Metropolitana Nord
col·laboren un any més
amb La Marató de TV3

Els professionals de diversos
centres d’atenció primària de
la Metropolitana Nord de l’ICS
van participar amb la Marató
de TV3 a través de diverses
xerrades, conferències o activitats diverses.
El dia 2 de desembre Sabina
Molina, Ester Guerrero i Mercè Marín, en representació de
l’equip d’atenció primària Vall
de Tenes, van realitzar diferents activitats dedicades a la
comunitat. Entre elles, es va
realitzar un taller de primers
auxilis en el que van participar unes 100 persones, una

ponència informativa sobre
conceptes generals de les
malalties infeccioses i la seva
prevenció, amb una assistència d’unes 300 persones i una
taula informativa de malalties
infeccioses vacunalment prevenibles, amb un gran èxit de
petició d’informació.
A més, també cal destacar
l’exposició de taules informatives sobre malalties infeccioses
al CAP La Cruïlla i CAP Palaudàries.
Institut Català de la Salut
Metropolitana Nord

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
M. Vela (Santa Eulàlia): del 26 de gener a l’1 de febrer
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 2 al 8 de febrer
J. Torras (Bigues): del 9 al 15 de febrer
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 16 al 22 de febrer
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 23 de febrer a l’1 de març
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

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 12
SOREA (avaries)
900 30 40 70
Taxi Pujol
620 99 07 90

La Vella Quaresma
Toi i que avui en dia el temps de Quaresma ha perdut intensitat, la imatge
de la vella amb set cames segueix essent molt popular.
La Vella Quaresma és, al nostre país, la representació gràfica de la Quaresma, el temps
que va de dimecres de cendra
fins a Setmana Santa. El període penitencial, dins la litúrgia
catòlica, és temps de dejuni i
abstinència, allò que popularment s’anomena fer magre.
Així, no és estrany que aquest
interval de temps on la reflexió,
el penediment, l’examen de
consciència i la tristor prenen
protagonisme es representi
iconogràficament per una vella
amb cert aire desagradable i
cara de pocs amics. Tot plegat
és una preparació ascètica per
a la Pasqua. També és present
a altres zones de la mediterrània, a Grècia se l’anomena la
senyora Quaresma, on se la re-

presenta sense boca i amb una
creu sobre el cap.
Actualment, malgrat que el
temps de Quaresma ha perdut
intensitat per la laïcització de
la societat, la Vella Quaresma
continua vigent i adopta noves
formes de representació i de
celebració. En són exemples
s’Àvia Corema a Maó o el Serra la Vella d’Ullastrell. En totes
dues poblacions tenen una geganta que és la Vella Quaresma, evolució que garanteix la
supervivència del personatge.
També hi ha escoles que han
adoptat aquest personatge entre el carnaval i les vacances
de Setmana Santa per treballar
diversos aspectes del currículum educatiu.
La Vella Quaresma té la forma

d’una vella arrugada i xaruga,
amb set cames que va perdent
d’una en una a mesura que
van passant les setmanes de
Quaresma. Les singularitats
que defineixen el personatge
són que té set cames –també
se la representa amb set arengades– i que a la mà hi duu un
bacallà i un cistell de verdures,
normalment bledes. En la lectura simbòlica la vella podria
representar el final de l’hivern
que sucumbeix a l’arribada de
la primavera i el temps pasqual de resurrecció. Per tant,
la Vella Quaresma estaria en
sintonia amb les representacions hivernals.
És molt representada en la
imatgeria popular impresa i té
una funció de calendari: per

genda
podeu consultar
l’agenda general
al web de
l’Ajuntament:

mitjà de les cames ens duu a
Setmana Santa. La ritualització i ús de la Vella Quaresma
té variants locals, però amb
uns trets comuns. Cada setmana li arrenquem o tallem
una cama i quan arriba al final
és cremada igual que el seu
predecessor, el Carnestoltes.
D’aquesta manera, el foc destrueix simbòlicament el període. En alguns llocs, quan s’arriba a la meitat de la Quaresma
(a la quarta setmana), serren la
vella per la meitat. Grups d’infants fan captes de diners o
aliments i fan veure que serren un bastó o l’estampa de
la Vella Quaresma, tot seguint
el ritme d’una cançó. Amb la
recaptació s’organitza un berenar col·lectiu.

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

