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L’Ateneu l’Aliança, Lliçanenc de l’Any 
2018

La Mancomunitat posarà en marxa 
una Escola d’Adults

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

ESCOLA D’ADULTS DE 
LA VALL DEL TENES

CURSOS:
ACTIC
COMPETIC
CATALÀ
GES-1
GES-2
ACCÉS CFGM
ACCÉS CFGS
ACCÉS UNIVERSITAT +25
ACOMPANYAMENT A L’IOC

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà 
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Aventura’t a l’estiu 2018!: Casals 
d’Esports, d’Estiu i Jove
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El proper setembre es posa en marxa l’Escola de Persones Adul-
tes de la Vall del Tenes amb una oferta formativa variada: Gra-
duat en Educació Secundària, preparació de proves d’accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior i Universitat per a 
majors de 25 anys, acompanyament a l’IOC, ACTIC, COMPETIC 
i classes de català. En la darrera enquesta ciutadana ens hem 
interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques estan interes-
sats en l’oferta formativa de l’Escola de Persones Adultes de la 
Vall del Tenes. El resultat ha estat que, de les 30 persones que 
han participat a l’enquesta, un 77% ha contestat afirmativament;  
un 20% ha dit que no; i un 3% ha triat l’opció NS/NC.

*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 enques-
ta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests 
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

opinió

Enquesta Ciutadana

Salutació de l’Alcalde

Està interessat en l’oferta formativa de l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall del Tenes?
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Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat · Web: www.llicamunt.cat · Facebook: www.facebook.com/llicamunt · Twitter: www.twitter.com/llicamunt · Instagram: www.instagram.com/llicamunt 
· Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19 h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: CTL Comunicació · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Molta gent ens pregunta 
perquè aquest any el “Lliça-
nenc de l’any” és una entitat 
i no una persona del poble. 
Des que vàrem posar en 
marxa aquesta nova inicia-
tiva vàrem decidir, conjun-
tament amb el jurat que en 
forma part, gent diversa del 
poble, que aniríem alternant 
entitats amb persones indi-
viduals. Així, la primera ve-
gada que es va celebrar va 
guanyar Càrites Diocesana, 
la segona vegada la reco-
neguda biòloga Maria Soley 
i aquest tercer any de nou 
una entitat, en aquest cas 
l’Ateneu l’Aliança, una de 
les entitats més antigues 
del poble, amb més de 100 
anys a les seves esquenes i 

que ha sabut, al llarg de la 
seva història, donar respos-
ta i adaptar-se a les neces-
sitats socials, cíviques, cul-
turals i esportives del nostre 
poble. Felicitar-la de tot cor 
i encoratjar-la a seguir en-
davant.

Igual que fa tres anys vàrem 

endegar el projecte “Lliça-
nenc de l’any”, aquest any 
2018 hem apostat per im-
plementar una fira multisec-
torial, que volem que perdu-
ri i es consolidi en el temps, 
una fira que molt possible-
ment es vagi especialitzant 
en el món cerveser artesà, 
aprofitant l’oportunitat que 

ens brinda la implantació 
d’aquest sector a Can Malé 
amb la constitució del Clús-
ter Craf Beer, on tots els 
sectors econòmics estan 
representats. Una aposta 
que pot donar formació, 
treball i riquesa al municipi, 
més enllà del seu impacte i 
referent a nivell nacional.

www.lalianca.cat

c/de l’Aliança 17, Lliçà d’Amunt
93 841 45 33 | bustia@lalianca.cat

L’Aliança Batega! Ho vols sentir?
SUMA-T’HI!
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notícies de l’Ajuntament

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.

1a edició de Fira Tenes
El cap de setmana 4, 5 i 6 de maig, a l’Espai Municipal Can Malé 
(antigues instal·lacions de Biokit), teniu una cita amb Fira Tenes.

Fira Tenes pretén ser un es-
deveniment social, econòmic 
i cultural de l’àmbit de Lliçà 
d’Amunt, però també dirigit a 
la població dels municipis que 
conformen la Vall del Tenes 
(Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells), de 
l’entorn immediat (Parets del 
Vallès, Caldes de Montbui, 
Palau-Solità i Plegamans, Ca-
novelles i Granollers) i, en con-
junt, de la comarca del Vallès 
Oriental. 
Neix amb la inquietud de pro-
moure el nostre entorn natural, 
agrícola, turístic, cultural, co-
mercial i industrial, a més de 
donar especial èmfasi a la sos-
tenibilitat, la producció ecològi-
ca i l’eficiència energètica.
A Fira Tenes, organitzada per 
l’Ajuntament, trobareu em-
presaris, productors i comerci-
ants de la Vall del Tenes i roda-
lies, que podran establir nous 
contactes, ampliar la cartera 
de clients, presentar les seves 
darreres novetats i donar a 
conèixer els seus productes als 

visitants. 
Es tracta d’una fira on hi haurà 
una cinquantena d’estands de 
diferents sectors: disseny i arts 
gràfiques, assessoria i gestoria, 
obres i serveis, comerç local i 
de proximitat, sector primari 
d’alimentació, sector primari 
de granja, formació, restaura-
ció, serveis turístics i entitats. 
L’horari de Fira Tenes serà el 
dissabte 5 de maig, de 10h a 
20h, i el diumenge 6 de maig, 
de 10h a 14h. 
Fira Tenes es desenvoluparà en 
el nou espai municipal de Can 
Malé, on l’Ajuntament té previst 
traslladar en els propers mesos 
la major part dels serveis mu-
nicipals i on es desenvolupa-
ran nous projectes formatius, 
empresarials, associatius i de 
lleure. 
Es preveu que FiraTenes si-
gui inaugurada i visitada per 
càrrecs de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona, a banda dels repre-
sentants locals i dels municipis 
de l’entorn immediat.

e-Fira
Fira Tenes també integrarà 
l’anomenada e-Fira, un punt de 
trobada d’especialistes en mo-
bilitat elèctrica, eficiència ener-
gètica, energies renovables i 
noves tecnologies en sosteni-
bilitat. 
Una trentena d’empreses ex-
posaran els seus serveis en 
aquests àmbits, orientats a les 
persones, als domicilis i també 
a les empreses. 
Hi haurà programades visites 
guiades als diferents exposi-
tors per tal de saber les opor-
tunitats del sector i també es 
faran xerrades breus sobre aï-
llaments, instal·lacions fotovol-
taiques i canvi climàtic, que en 
aquest darrer cas anirà a càrrec 
del conegut meteoròleg de TV3 
Francesc Mauri.
En paral·lel, el dissabte al matí 
es cel·lebrarà una trobada de 
vehicles elèctrics organitza-
da per l’Associació Volt-tour, 
AUVE i LAME66, amb presèn-
cia del vehicle Fórmula Student 
de la UPC i diversos models 

Organitza: Col·laboren:

1ª

ira f
TENES

Fira mult isector ia l
La Val l  del Tenes

4 
/ 
5 
/ 
6

1ª Fira Multisectorial La Vall del Tenes
Es

pa
i

Can
 M

al
é  

4 /
5 /
6

 

de
 m

ai
g

#firatenes



4 - 

notícies de l’Ajuntament

1a edició de Fira Tenes
4t Networking, estands de comerços, empreses i professionals de la Vall del Tenes, e-Fira, Mostra d’entitats, 
presentacions de l’Espai Municipal de Can Can Malé, del Clúster de Cervesa Artesana Craft Beer i del nou autobús 
híbrid, i moltes activitats complementàries.

d’alta gamma, entre ells un 
TESLA model S.

Mostra d’entitats
A més, la fira s’ha obert a les 
entitats locals perquè mos-
trin la riquesa del món asso-
ciatiu de Lliçà d’Amunt: Grup 
L’Abans, AeroClubRC, Lliçà 
Peruanitos, Associació de Gent 
Gran, Ateneu L’Aliança, Protec-
tora d’Animals, Grup 24 Hores. 

Presentació de l’Espai Muni-
cipal de Can Malé i del Clús-
ter de Cervesa Artesana Cra-
ft Beer 
L’Espai Municipal de Can Malé 
està generant expectació des 
de fa mesos i es presentarà 
públicament durant el cap de 
setmana de la fira. 
També hi haurà la presentació 
del Clúster de Cervesa Artesa-
na Craft Beer, al qual l’Ajunta-
ment ha cedit un espai a Can 
Malé, per un projecte que pre-
tén aglutinar els interessos del 
sector emergent de fabricació 
de cervesa artesana a Cata-
lunya, amb un creixement del 
40% anual, en el qual Can Malé 
pot tenir un paper clau com a 
centre de producció obert a 
tot el territori de Catalunya. 
El clúster que s’està gestant 
comptarà amb un concentració 
d’empreses relacionades totes 
elles amb el món de l’elabora-
ció de cervesa, des del conreu 
dels cereals i el llúpol, passant 
per l’elaboració de la beguda i 
finalitzant amb l’embotellat, eti-
quetat i distribució.
Aquestes presentacions tin-

dran lloc el dissabte 5 de maig 
a les 11h a la sala polivalent de 
la nau 2 de l’Espai Municipal de 
Can Malé. 

Presentació del nou autobús 
híbrid
L’Ajuntament també aprofita-
rà la fira per presentar el nou 
autobús híbrid que estrenarà 
la xarxa de transport urbà de 
Lliçà d’Amunt. 

Activitats complementàries
A més, la fira anirà acompanya-
da d’activitats paral·leles. S’ha 
dissenyat una programació 
cultural i d’oci variada, on tro-
barem tallers i espectacles diri-
gits a públic familiar, concerts, 
exposicions, conferències i una 
oferta gastronòmica que anirà 
a càrrec del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, el sector de 
la cervesa artesana, el Bar del 
Centre i La Tahona.
L’escenari de la fira acollirà una 
conferència sobre el canvi cli-
màtic a càrrec del meteoròleg 
Francesc Mauri el dissabte a 
les 13h i concerts a càrrec de 
formacions d’alumnes de l’Es-
cola de Música de la Vall del 
Tenes el dissabte a partir de 
les 18h. A l’espai de la fira tam-
bé hi haurà tallers de manu-
alitats i inflables per a infants. 
Hi haurà una zona anomenada 
Gastrobeer, una barra gesti-
onada pels organitzadors del 
Barcelona Beer Festival (BBF)
on es podran degustar cerve-
ses artesanes elaborades ar-
reu del territori; aquesta barra 
funcionarà durant tot l’horari 

de la fira i, en moments puntu-
als (el dissabte a les 13h, 17h i 
19h), oferirà una degustació de 
7 tapes elaborades pel Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental 
que estaran maridades amb 
algunes de les cerveses més 
singulars. A més, hi haurà una 
zona gastronòmica gestionada 
per dos restauradors del muni-
cipi, Bar del Centre i La Tahona, 
on s’oferirà servei de menjar i 
beure durant tota la fira. 
Per altra banda, el dissabte, a 
partir de les 21h, un cop tanca-
da la fira, l’espai gastronòmic 
restarà obert en horari nocturn 
per oferir una oferta gastronò-
mica variada per sopar a l’aire 
lliure acompanyat  d’un concert 
en directe. 
S’oferirà un sopar-degustació 
a càrrec de la barra BBF i el 
Gremi d’Hosteleria del Vallès 
Oriental, que estarà format per 
5 plats maridats amb 5 cerve-
ses artesanes. Els tiquets per al 
sopar-degustació, a un preu de 
30€ per persona, es podran ad-
quirir amb antelació a l’OAC de 
l’Ajuntament o bé online (a tra-
vés del web municipal) del 30 
d’abril al 4 de maig a les 14h; el 
mateix dia es podran comprar 
a la barra BBF; les places són 
limitades. A més, les barres del 
Bar del Centre i de La Tahona 
posaran a disposició una ofer-
ta d’entrepans freds i calents, 
hamburgueses, plats combi-
nats i barbacoa, entre altres. I, 
a les 22.30h, hi haurà un con-
cert en directe gratuït a càrrec 
del grup The Covers Band, un 
grup que va néixer amb la fi-

Enllaç per a més informació. 

La programació detallada de 
Fira Tenes amb horaris la po-
deu consultar en el progra-
ma de mà que s’ha editat i al 
web municipal: http://www.
llicamunt.cat/ca/el-municipi/
fira-tenes.htm, on també hi 
trobareu informació comple-
mentària. 

nalitat de passar-ho bé i fer-ho 
passar bé tocant els temes de 
rock&roll que ens han fet gau-
dir tota la vida. Es comptarà 
amb servei de barra. 

Accés a la zona firal
No es podrà accedir al recinte 
firal en vehicle, excepte en ca-
sos de necessitat. Hi haurà ha-
bilitades zones d’aparcament 
properes (les podeu consultar 
al programa de mà i al web 
municipal).
Es recomana que l’accés a 
l’Espai Municipal de Can Malé 
es faci a preu a través del barri 
de La Sagrera, pel carrer Major.

Apropa’t a la Fira amb trans-
port urbà
TLA posarà en servei un bus 
urbà que alternarà el recor-
regut de tres línies per poder 
acostar els lliçanencs al centre 
urbà i que puguin accedir al 
recinte firal. Les línies són l’A3, 
que va de Can Xicota al cen-
tre urbà, que ja va funcionar 
el mes d’agost passat; l’A21, 
de Ca l’Artigues i Can Salgot 
al centre urbà; i l’A40 de nova 
creació, que va de Can Farell al 
centre urbà. 
El servei especial de transport 
urbà amb motiu de Fira Tenes 
funcionarà el dissabte de 9h a 
21h i el diumenge de 9h a 15h 
amb una freqüència de pas per 
les parades d’una hora. 
Els dies previs a la Fira, al-
guns comerços locals distri-
buiran Bonus de transport per 
aquests viatges específics. De 
tota manera, també es podran 

utilitzar els títols convencio-
nals.   

4t Networking 
Per altra banda, per al matí 
del divendres 4 de maig, en el 
mateix marc de  l’Espai Mu-
nicipal de Can Malé, l’Ajunta-
ment ha organitzat una quarta 
jornada de bescanvi empresa-
rial (networking), on, a més de 
potenciar i dinamitzar el teixit 
empresarial de Lliçà d’Amunt, 
es vol donar a conèixer el pro-
jecte cerveser artesanal que 
s’ha implantat al poble, que 
pot revertir a la resta del teixit 
empresarial del municipi, de la 
Vall del Tenes, de la comarca 
i de més enllà. Aquesta jorna-
da de networking s’enfocarà 
sota un prisma de la col·labo-
ració empresarial a partir de la 
implantació del clúster de cer-
vesa artesana a Lliçà d’Amunt. 
Un clúster és aquella concen-
tració d’empreses que es rela-
cionen en un mateix àmbit ter-
ritorial perquè totes tenen com 
a objectiu el desenvolupament 
d’un determinat producte. Amb 
aquesta economia d’aglome-
ració, les empreses col·laboren 
en aquelles qüestions que els 
són comuns, com podrien ser 
els subministraments de ma-
tèries de producció primeres, 
però sense deixar de competir 
a la vegada, ja que el que es 
promou són productes de dis-
tinció i de qualitat. D’aquesta 
manera i paral·lelament, es de-
senvolupen la recerca i la for-
mació tècnica especialitzada 
al voltant del producte fabricat.

FIRA TENES NIT
21h ESPAI GASTRONÒMIC
BARRA BBF I GREMI D’HOSTELERIA DEL VALLÈS ORIENTAL
MENÚ GASTROBEER:
- Torrada amb anxova i cabell d’àngel de tomàquet maridada amb la cervesa Art Franceska
- Carpaccio de peu de porc amb vinagreta de pinyons maridat amb la cervesa Art 9 hores
- Morro de bacallà amb patata emmascarada i crema de pebrot escalivat maridat amb la 
cervesa Art Indiana
- Rostit d’ossobuco de vedella maridat amb la cervesa Art Coure
- Brownie maridat amb la cervesa Art Fosca
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Els guanyadors del VI Concurs 
de punts de llibre organitzat 
per la regidoria de Cultura 
amb motiu de la festivitat de 
Sant Jordi han estat:
- Categoria de 5 a 8 anys: Maia 
Parés Mateo (7 anys)
- Categoria de 9 a 12 anys: 
Sofia Ferrer Torres (10 anys)
Enguany, s’han suprimit les 
categories juvenils i només hi 
ha les infantils. 
Els premis han consistit en 
entrades per a diferents parcs 
d’atraccions, en funció de la 
categoria.
Els dibuixos guanyadors es-
devenen punts de llibre que es 
donen en el servei de préstec 

de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
A més, amb tots els punts de 
llibre presentats a aquesta 
edició del concurs s’ha mun-
tat una exposició que es pot 
veure fins al 5 de maig a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres. 

notícies de l’Ajuntament

La Comissió del Lliçanenc de 
l’Any 2018, formada pel Lliça-
nenc de l’Any de la darrera edi-
ció i cinc representants més de 
diferents àmbits del municipi i 
de l’Ajuntament,  va desvetllar, 
el divendres 20 d’abril, a les 
19h, a la Biblioteca Ca l’Olive-
res, en un acte públic, el nom 
del Lliçanenc de l’Any 2018, a 
partir del resultat de les vota-

cions populars dutes a terme 
durant el mes de març entre 
tres candidats proposats per 
la Comissió: Ateneu l’Aliança, 
Colla de Gegants i Grup 24 
Hores, considerant que per la 
seva trajectòria honoren la po-
blació. 
L’Ateneu l’Aliança va ser l’en-
titat local guanyadora de la 
votació popular per escollir el 
Lliçanenc de l’Any 2018. 
L’Ajuntament li va fer lliurament 
d’una distinció acreditativa i, 
com les edicions anteriors, la 
persona o entitat guardonada 
amb aquest reconeixement 
honorífic serà l’encarregada 
de dur a terme el Pregó de la 
Festa Major i ocuparà un lloc 
preferent en diferents actes or-
ganitzats pel Consistori local 

durant l’any en curs.
En la primera edició del 2016, 
es va distingir l’entitat local 
Càritas Parroquial i en la se-
gona edició del 2017 es va 
distingir la lliçanenca Maria 
Soley. 

L’Ateneu l’Aliança, Lliçanenc 
de l’Any 2018
L’entitat local Ateneu l’Aliança va rebre una 
distinció acreditativa i serà l’encarregada 
de dur a terme el Pregó de la Festa Major i 
ocuparà un lloc preferent en diferents actes 
organitzats pel Consistori local durant l’any 
en curs. 

Guanyadors del VI 
Concurs de punts de llibre

Embarraca’t de Festa 
Major
La regidoria de Cultura ja tre-
balla en el disseny de la pro-
pera Festa Major, que tindrà 
lloc entre els dies 6 i 11 de 
setembre. 
Una de les activitats amb més 
rellevància i que ja s’ha conso-
lidat com un espai de referèn-
cia de la nostra festa, gràcies 
al seu entorn privilegiat, com a 
punt de trobada d’amics i fa-
miliars, com a espai de la festa 
més jove i, sobretot, gràcies a 
les entitats que any rere any 
garanteixen el seu funciona-
ment amb el seu esforç i dedi-
cació, és l’espai Embarraca’t.

Les entitats registrades al Re-
gistre Municipal d’Entitats que 
vulguin gestionar una de les 
barraques de l’Embarraca’t  
2018 poden formalitzar la ins-
cripció fins al divendres 18 de 
maig a l’OAC de l’Ajuntament. 
Recordem que l’espai està li-
mitat a 10 barraques. 
Per a més informació:  regido-
ria de Cultura (938415225) o 
bé al correu electrònic cultu-
ra@llicamunt.cat.
Trobareu la normativa, les 
condicions de participació i el 
full d’inscripció al web muni-
cipal. 

Ateneu l’Aliança

L’Ateneu l’Aliança és un equipament cultural de titularitat privada, que ofereix els 
seus espais tant a socis com a no socis, a entitats i administracions. Amb una 
superfície de més de 3.000 m2, inclou sala de teatre polivalent, zona esportiva 
i bar-restaurant. Fundada al 1925, gairebé cent anys després, l’Aliança continua 
activa. És una entitat que té per finalitats la promoció d’activitats culturals, físico-
esportives i socials a Lliçà d’Amunt. Es nodreix de totes aquelles persones que hi 
interactuen. L’Aliança compta amb grups autònoms de socis i altres voluntaris no 
afiliats que desenvolupen activitats concretes, organitzats en comissions o grups 
de treball (Juguesca, Comissió de Concerts, Biergarten, Espectacles infantils, 
Mercat de la Puça…) i seccions (Tennis Taula, Coral l’Aliança, Ateneu Gastronòmic). 

Lliçanenc de l’any 2018
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Passejada pel poble
La regidoria d’Esports va realit-
zar, el passat 22 de març, una 
passejada per la gent gran que 
realitza activitat física al Pavelló 
d’esports i als Centres cívics. 
Tots els participants es van tro-
bar al Camp de futbol, on l’Al-
calde i el regidor d’Esports van 
donar-los la benvinguda. 

Seguidament, es van iniciar 
dues rutes diferents, una d’uns 
4 quilòmetres i una d’uns  9 
quilòmetres, que cada partici-
pant va escollir segons la seva 
condició física. 
Un cop finalitzades les rutes, 
es va celebrar un dinar de ger-
manor i ball per a tothom.

Pavimentació de carrers
A mitjan abril es van iniciar les obres de pavimentació dels trams 
restants dels carrers Bosc de la Riera i Pica d’Estats de Can Xicota, 
i  a finals de maig està previst que comenci la reparació de paviment 
en alguns carrers de Can Rovia Nou i el reasfaltatge del carrer de 
Ramon Llull de Can Salgot. 

Carrers Bosc de la Riera i 
Pica d’Estats de Can Xicota 
Artífex Infraestructuras SL, 
l’empresa adjudicatària, va co-
mençar, el passat 16 d’abril, 
les obres de pavimentació dels 
trams que encara presenten 
una superfície de terra dels 
carrers Bosc de la Riera i Pica 
d’Estats, al barri de Can Xicota
Els principals accessos rodats 
del barri de Can Xicota són els 
camins de Can Riereta i de Can 
Merlès. Els carrers on se situa 
l’obra són de baixa intensitat de 
trànsit.  
El pressupost d’execució per 
contracte d’aquesta obra és de 
151.636,49€ més IVA.
 
Carrers de Can Rovira Nou
Artífex Infraestructuras SL, 
l’empresa adjudicatària, està 
previst que comenci, el proper 
23 de maig, les obres de repa-
ració del paviment en alguns 
carrers del barri de Can Rovira 
Nou. En total es realitzaran 20 
reparacions amb una superfície 
total de 889,75 m2. 
L’actuació consistirà en l’exe-
cució dels pegats d’asfalt ne-
cessaris allà on el paviment 
presenti esquerdes, enfonsa-
ments, bonys, etc.
El pressupost d’execució per 
contracte d’aquesta obra és de 
17.380,69€ més IVA. 

Carrer Ramon Llull de Can 
Salgot
Artífex Infraestructuras SL, 
l’empresa adjudicatària, està 
previst que comenci, el proper 
29 de maig, les obres de reas-
faltatge del paviment del carrer 
de Ramon Llull, al barri de Can 
Salgot. Aquest carrer té una 
longitud  de 1.084 metres i una 
superfície de calçada de 9.064 
m2. La superfície total on s’ac-

tuarà (fresatge i posterior asfal-
tat) és de 6.756 m2.
L’actuació consistirà en el fresat 
de la capa de paviment existent 
i l’execució d’una nova capa de 
rodadura a sobre el plec exis-
tent. 
El pressupost d’execució per 
contracte d’aquesta obra és de 
131.281,32€ més IVA. 
Durant les obres es garantirà la 
circulació a tot el carrer; en el 

cas que sigui necessari ocupar 
tota la via, es regularà el trànsit 
amb pas de vehicles alternatiu. 
I, les zones de treball que hagin 
d’estar restringides al pas de vi-
anants, per raons de seguretat, 
es senyalitzaran degudament.

* La licitació va correspondre a 
les tres obres juntes. L’import 
de l’adjudicació és de 209.700€ 
més IVA.

Zona de les obres de Can Xicota.

Aquagim per a adults i gent 
gran
La regidoria d’Esports orga-
nitza Aquagim per a adults 
(fins a 59 anys) i gent gran 
(més de 60 anys) a l’estiu a la 
Piscina municipal. 
En el proper butlletí infor-
marem dels dies i horaris 
d’aquesta activitat segons 
els grups. 

L’Aquagim és gratuït per a les 
persones abonades al gim-
nàs del Pavelló. Per a la res-
ta, té un preu, del qual també 
informarem en el proper but-
lletí. 
Les places són limitades i les 
incripcions s’hauran de for-
malitzar del 4 al 15 de juny.  

Zona de les obres de Can Salgot.

Zona de les obres de Can Rovira Nou.
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Festival de cloenda d’activitats 
esportives del Pavelló d’Esports
El Festival de cloenda 
d’aquesta temporada 2017-
18 de les activitats esportives 
infantils, per a adults i per a 
gent gran que es realitzen al 

Pavelló d’Esports tindrà lloc 
el divendres 25 de maig a les 
19.30h al Pavelló d’Esports. 
Tots els esportistes partici-
pants oferiran una exhibició 

notícies de l’Ajuntament

Voravia al carrer d’accés a la 
Deixalleria de Palaudàries
A principis d’abril es van iniciar les obres d’una voravia per al pas de 
vianants al carrer Camí de Palau, entre la carretera de Palaudàries i 
el carrer de l’Estany de Tristaïna de Can Rovira Vell. 

Artífex Infraestructuras SL, 
l’empresa adjudicatària, va co-
mençar, el passat 9 d’abril, les 
obres de construcció d’una vo-
raria per al pas de vianants al 
carrer Camí de Palau, des de la 
carretera de Palaudàries fins a 
la voravia existent al carrer de 
l’Estany de Tristaïna de Can 
Rovira Vell. 
Aquesta obra connectarà a peu 
el barri de Can Rovira Vell, per 
la part sud, amb els barris de 
Palaudalba, Can Rovira Nou, 
Can Roure i Can Salgot, per la 
carretera de Palaudàries, i tam-
bé facilitarà l’accés dels veïns 
de tots aquests barris a la Dei-
xalleria Municipal de Palaudà-
ries, situada al carrer Camí de 
Palau. 
La superfície de la voravia a pa-
vimentar és de 1.264 m² i la lon-
gitud total és d’uns 632 metres 
aproximadament. L’obra tam-
bé compren els moviments de 
terres per donar espai al lateral 

del carrer, la construcció d’una 
passera de fusta per creuar el 
torrent de les Valls i l’execució 
del clavegueram per a les ai-
gües pluvials.
L’obra es va adjudicar per un 
import de 107.300€ més IVA.
Durant les obres, que es preveu 
que tinguin una durada de dos 

mesos, es garantirà la circula-
ció a tot el carrer; en el cas que 
sigui necessari ocupar tota la 
via, es regularà el trànsit amb 
pas de vehicles alternatiu. I, 
les zones de treball que hagin 
d’estar restringides al pas de vi-
anants, per raons de seguretat, 
es senyalitzaran degudament.

Zona de les obres.

Renovació de canonades 
d’aigua
A finals de març es van com-
pletar dues actuacions més 
del Pla d’Inversions a la Xar-
xa d’Aigua 2017, de renova-
ció de canonades d’aigua. La 
primera ha estat un tram del 
carrer Tres Feixes, entre els 
carrers Josep Maria de Se-
garra i Ramon Llull, executada 
conjuntament per Construcci-
ons Deumal i SOREA per un 
cost aproximat de 74.000 €. 
La segona actuació ha estat 
al carrer Estanys de Murtra i 
un tram d’Estanys de Restan-
ca, realitzada per Obres i Pa-

viments Llovet i SOREA, amb 
un cost aproximat de 63.000 
€.
Per acabar d’executar el Pla 
2017 s’instal·larà una nova 
vàlvula reguladora de pressió 
al carrer Costa de Can Puig i 
diversos analitzadors remots 
de la qualitat de l’aigua repar-
tits per la xarxa. 
En paral·lel, la regidoria de 
Companyies de Serveis està 
acabant de tancar el Pla d’In-
versions 2018, que comp-
ta amb un pressupost total 
d’aproximadament  380.000€.

de les activitats  que han estat 
realitzant durant la temporada 
com Steps, Jazz, Hip-hop, 
Gim jove, Activitat física de 
gent gran, etc. 

Climatització a les escoles 
bressol
Amb l’objectiu de rebaixar la 
temperatura de les aules du-
rant els mesos de calor, l’Ajun-
tament ha decidit instal·lar  
sistemes de climatització a 
diverses zones de les dues es-
coles bressol municipals Nova 
Espurna i Palaudàries. 
Tenint en compte les caracte-
rístiques i les dimensions dels 
equipaments, s’ha optat per 
col·locar cinc aparells de sos-
tre a cadascuna de les escoles. 
La instal·lació s’ha previst en 

dues fases, coincidint amb 
períodes de vacances. La pri-
mera fase es va portar a ter-
me coincidint amb la Setmana 
Santa i la segona fase es farà 
a l’estiu, un cop finalitzades les 
classes.
La Junta de Govern del pas-
sat 29 de gener va adjudicar 
la instal·lació de les màquines 
de climatització a l’empresa 
Llonch-Clima SL, per import 
de 15.987€  i de 15.963€ més 
l’IVA, respectivament.

Una de les aules ja climatitzada.
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Casal d’Esports
El Casal d’Esports, que orga-
nitza la regidoria d’Esports, 
està adreçat a infants i joves 
que cursen des de  P3 fins a 2n 
d’ESO, és a dir, nascuts entre 
els anys 2004 i 2014. 
Aquest casal es basa en activi-
tats esportives complementa-
des amb activitats lúdiques. Si 
vols passar-t’ho molt bé aquest 
estiu, conèixer nous amics i fer 
moltes activitats (esports, jocs 

tradicionals, balls, activitats a 
l’aire lliure, inflables, circuits 
diversos, treballs manuals, ac-
tivitats en anglès, refrescar-te a 
la piscina i moltes coses més, 
entre les quals la tradicional 
acampada), apunta’t al Casal 
d’Esports.
Aquest any, tens l’opció 
d’apuntar-te al casal que es 
fa al centre urbà on s’utilitzen 
les instal·lacions del Pavelló 

d’esports, el Camp de futbol, 
l’Escola Lliçà d’Amunt (edifici 
2), l’INS Lliçà, la Piscina i al-
tres instal·lacions municipals, o 
apuntar-te al casal que es farà 
a l’Escola Rosa Oriol on es fa-
ran servir les instal·lacions de 
l’escola i les instal·lacions del 
Club de Tennis Ca l’Artigues. 
Enguany, el Casal d’Esports 
començarà l’activitat mitja hora 
abans, a les 8.30h, i hi haurà  

S’apropa l’estiu i per no quedar-se a casa i poder-ho passar bé durant les vacances, l’Ajuntament proposa tres 
tipus de Casals per a infants i joves des de P3 fins a  17 anys: els Casals d’Esports, d’Estiu i Jove. Enguany, les 
regidories d’Esports i de Joventut han unificat alguns criteris dels casals que organitzen com horaris, preus, servei 
d’acollida al matí, casal de tarda, descomptes i ajuts per empadronats al municipi, etc. Una altra de les novetats 
d’aquest any és que també s’organitzaran Casal d’Esports i Casal d’Estiu a l’escola Rosa Oriol, el funcionalment 
dels quals seguirà les mateixes directrius de la resta de casals adaptant les activitats a les instal·lacions. En el 
cas del Casal Jove, però,  es realitzarà únicament a l’Institut Hipàtia.

Aventura’t a l’estiu 2018!

servei d’acollida de les 7.30h a 
les 8.30h amb un cost addicio-
nal depenent de les setmanes 
que s’utilitzi. Al migdia s’oferirà 
mitja hora més, de 13 a 13.30h, 
de forma gratuïta, per a qui no 
pugui recollir els participants 
abans, però cal avisar. També 
hi haurà servei de menjador 
que es realitzarà a l’edifici 1 de 
l’escola Lliçà d’Amunt (antiga 
escola Països Catalans).

Una altra novetat és que els 
infants i joves inscrits al Casal 
d’Esports del matí també es 
podran apuntar al de tarda, de 
15h a 16.30h; no és possible 
apuntar-se només a la tarda. 
Totes les activitats estan adap-
tades a l’edat dels participants 
i a les instal·lacions que es 
disposen, i es compta amb un 
grup de  monitors i monitores 
formats i especialitzats.

Casal d’Estiu
3, 2, 1... Enlairament! Amb 
aquestes paraules comença la 
millor aventura que un nen pot 
viure... La descoberta de l’Uni-
vers!
Aquest estiu tindreu una vivèn-
cia única descobrint els misteris 
de l’Univers. Descobrirem pla-
netes, estrelles, galàxies i pot-
ser algun ésser extraterrestre 
que ens farà passar les millors 
vacances de la nostra vida.
Si algun cop durant la nit has 
alçat la vista al cel i t’has ima-

ginat que posant-te de punte-
tes podies arribar a tocar una 
estrella... Si algun cop has pen-
sat com seria caminar damunt 
d’un planeta com Mart... Si has 
desitjat trobar-te amb un ex-
traterrestre... Posa’t el casc i 
carrega’t de ganes d’aventura 
perquè el Casal d’estiu 2018 és 
a punt d’enlairar-se per anar a 
descobrir els secrets de l’Uni-
vers!
L’Esplai de Lliçà d’Amunt i la 
regidoria de Joventut han treba-

llat conjuntament en la prepa-
ració del casal d’enguany amb 
l’objectiu de crear un entorn de 
descoberta, d’aventures, de di-
versió i d’aproximació al món 
del lleure, tot educant en la ves-
sant afectivo-social. 
La programació d’activitats està 
dissenyada pels monitors de 
cada grup, ajustant-se a les ne-
cessitats de cada edat i seguint 
un projecte educatiu. A més, 
cada dia es va a la piscina, on 
els infants poden jugar i refres-

car-se. 
El Casal d’Estiu és obert a nens 
i nenes que aquest curs 2017-
2018 han cursat des de P3 fins a 
6è de Primària. Enguany, tindrà 
lloc del 25 de juny al 27 de juliol 
i es durà a terme tant a l’escola 
Lliçà com a l’escola Rosa Oriol. 
Es pot triar entre casal de matí i 
tarda, de 8:30h a 16.30h, o ca-
sal de matí, de 8:30h a 13h. 
La inscripció es pot fer per 2, 
3, 4 o 5 setmanes. En el cas de 
dues setmanes, aquestes hau-

ran de ser consecutives. L’am-
pliació de setmanes addicionals 
fora del termini d’inscripcions 
s’acceptaran si no altera la rà-
tio dels grups i una comissió en 
dóna l’aprovació.
També s’ofereix servei de men-
jador de 13h a 15h i d’acolli-
da matinal de 7:30h a 8:30h. 
Aquest any també s’ofereix fle-
xibilitat horària de 13h a 13:30h, 
de forma gratuïta, per a aquelles 
famílies que ho necessitin, però 
cal avisar. 

Casal Jove
Després de l’èxit de participa-
ció de l’any passat i la valora-
ció tan positiva dels joves, la 
regidoria de Joventut aposta 
un any més pel Casal Jove, 
un espai de trobada per als 
i les joves que aquest curs 
2017/2018 hagin cursat 1r 
d’ESO i fins els 17 anys. 

Aquest casal té com a objec-
tius que els i les joves trobin 
un lloc on relacionar-se i di-
vertir-se amb els seus com-
panys i companyes, on fer 
nous amics i on aprendre co-
ses noves d’una manera lúdi-
ca i divertida per poder gaudir 
d’un bon estiu i no avorrir-se 

durant els matins a casa. 
Algunes de les activitats que 
hi trobaran seran piscina dià-
ria, tallers creatius, tallers de 
cuina, esports, graffiti, infla-
bles, jocs diversos, torneig de 
PS4 i sortides de tot el dia. 
El Casal Jove tindrà lloc  del 2 
al 27 de juliol i es farà a l’Insti-

tut Hipàtia d’Alexandria, utilit-
zant altres espais municipals 
com l’Espai Jove El Galliner, 
la Piscina municipal i altres 
instal·lacions del municipi. 
L’horari serà de 9h a 13h i es 
podrà triar entre 3 o 4 setma-
nes. 
Aquest any al migdia s’oferi-

rà mitja hora més, de 13h a 
13.30h, de forma gratuïta, 
per a qui ho necessiti, però 
cal avisar, i també hi haurà  
servei de menjador, de 13h a 
15h, al menjador de l’escola 
Lliçà, conjuntament amb el 
Casal d’Estiu i el Casal d’Es-
ports.
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-Descomptes a germans: 25% per al segon germà inscrit i 30% per a famílies monoparentals i nombroses (aquest darrer descompte, s’aplicarà a tots els mem-
bres). Aquests descomptes s’aplicaran encara que els germans estiguin apuntats en diferents casals organitzats per l’Ajuntament.
 -Beques per a famílies que no cobrin cap prestació econòmica. 
* Aquests descomptes i ajuts només són aplicables a famílies empadronades a Lliçà d’Amunt i en la quota del servei de casal del matí. Els descomptes i ajuts 
no són acumulables.
- Socis/es de l’Espai Jove El Galliner:  15% de descompte en apuntar-se al Casal d’Estiu. 

Descomptes i ajuts per a empadronats al municipi

Casal d’Esports: de P3 a 2n d’ESO
Casal d’Estiu: de P3 a 6è de Primària
Casal Jove: de 1r d’ESO fins a 17 anys

Edats

Informació

Casal d’Esports i Casal d’Estiu: del 25 de juny al 26 de juliol
Opcions per setmanes: 
2 setmanes: han de ser consecutives
3 setmanes: del 25/6 al 13/7, del 2 al 20/7 o del 9 al 27/7 
4 setmanes: del 25/6 al 20/7 o del 2 al 27/7
5 setmanes: del 25/6 al 27/7
Casal Jove: del 2 al 27 de juliol
Opcions per setmanes:
3 setmanes: del 2 al 20/7 o del 9 al 27/7 
4 setmanes: del 2 al 27/7

Dies

Preus

Termini: Del 2 al 22 de maig.
* Fora d’aquest termini no s’acceptaran inscripcions ni modificacions. Tampoc es retornaran imports si es produeixen baixes fora de termini, només en circums-
tàncies justificades, que seran estudiades i valorades per una comissió formada pels tècnics i tècniques responsables dels casals.
Llocs: 
- Oficina d’Atenció al Ciutadà: de dilluns a divendres de 8h a 13h c. Anselm Clavé, 73 Tel. 93 841 52 25
- Pavelló d’Esports: de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 22h c. Jaume I, 30  Tel. 93 860 70 25
- Centre Cívic Ca l’Artigues: dimarts i dimecres  de 15h a 21h c. Ribera d’Ebre, 81 planta baixa Tel. 93 860 73 50
Qui ha de fer la inscripció: el/la titular del compte corrent, que sigui major d’edat, o bé una persona autoritzada
Documentació:
-Fotocòpia de les dades bancàries amb l’IBAN i on aparegui el nom del titular del compte
-Fotocòpia del DNI del titular del compte
-Fotocòpia de la tarja sanitària i de la cartilla de vacunes
-Inscripció 2n germà:  fotocòpia del llibre de família o DNI
-Família monoparental: fotocòpia del carnet de família monoparental en vigor
-Família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa en vigor
-Beques: sol·licitar la beca a la regidoria d’Acció Social
- Socis/es de l’Espai Jove El Galliner:  carnet de soci o comprovant de la inscripció
- En el cas que l’infant tingui alguna al·lèrgia, caldrà presentar l’informe mèdic

Inscripcions

Rebut domiciliat a la vostra entitat bancària

Forma de pagament

Casal d’Esports i Casal d’Estiu: 
Acollida matí: de 7.30h a 8.30h
Casal matí: de 8.30h a 13h
Menjador: de 13h a 15h 
Casal tarda: de 15h a 16.30h
Casal Jove: 
Casal matí: de 9h a 13h
* L’horari de matí de tots els casals és fins les 13h, però s’ofereix flexibilitat 
horària fins les 13.30h, de forma gratuïta,per aquells casos que fos necessari. 
Caldrà avisar al personal dels casals.

Horaris
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Casal d’Esports, Casal d’Estiu i Casal Jove: 
Dimecres 9 de maig, a les 18h, a la sala polivalent de la nau 2 de l’Espai Municipal de Can 
Malé. 

Reunió informativa

Casal d’Esports: 
Dimarts 5 de juny, a les 18.30h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Casal d’Estiu
Dimarts 19 de juny, a les 19h, a l’escola Rosa Oriol
Dijous 21 de juny, a les 19h, a l’escola Lliçà d’Amunt (antiga escola Països Catalans)
Casal Jove: 
Dimecres 20 de juny, a les 19h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres

Reunió per a pares i mares d’infants i joves inscrits

Més informació
Casal d’Esports: llam.esports@llicamunt.cat
Casal d’Estiu: casalestiu@casalestiu.cat
Casal Jove: elgalliner@llicamunt.cat

* Casals a l’escola Rosa Oriol: 
Els casals a l’escola Rosa Oriol estan subjecte a un mínim d’inscripcions que permetin un 
desenvolupament de l’activitat de qualitat i sostenible. En cas de no arribar a aquests mínims, 
sempre es guardarà una plaça als casals que es fan a l’Escola Lliçà i a l’Escola Sant Baldiri.
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Espai Jove El Galliner

TARDES CREATIVES
Dimecres 16 de maig
Vols aprendre la tècnica del 
scrapbooking? Doncs vine 
al Galliner i te n’ensenyarem;  
realitzarem un collage amb 
les vostres fotografies pre-
ferides. Nomes has de dur 
un pen drive amb les foto-
grafies que més t’agradin. 
Dimarts 29 de maig
Personalitza la teva roba ve-
lla! Tens uns texans vells, o 
una caçadora texana que ja 
no facis servir? Doncs por-
ta-ho al galliner i ho perso-
nalitzarem perquè sigui una 
peça única i original per lluir-
la aquesta primavera!  

SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 4, 11, 18 i 25 de 
maig
Vols proposar i organitzar 
noves activitats per a l’Es-
pai Jove El Galliner? Nous 
tallers, sortides, cursos, xer-
rades, festes, projectes... 
T’esperem totes les tardes 
dels divendres. Vine, propo-
sa, organitza i mou-te!

CUINA JOVE
Dimarts 8 de maig
Vols aprendre a cuinar? Un 
cop al mes realitzem tallers 
de cuina jove, receptes fà-
cils i ràpides per cuinar sen-
se pares. Aquest mes farem 
“Smoothies” de fruita natu-
ral, per refrescar-nos ara que 
s’apropa la calor. 

TORNEIG DE PS4
Dimarts 22 de maig
Vine amb els teus amics i 
amigues i participeu al tor-
neig! El guanyador rebrà un 
premi! Per poder realitzar el 
torneig hem de ser un mínim 
de 8 participants i el joc per 
al torneig el triarem amb tot 
els participants. No t’ho per-
dis! 

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

* L’Espai Jove romandrà 
tancat el dimarts 1 de maig. 

Neix Tricric, una nova 
entitat juvenil
El passat mes de març es 
va crear l’Associació Juvenil 
Tricric una nova entitat local 
formada per un grup de jo-
ves vinculats a l’Espai Jove El 
Galliner, que té com a objec-
tiu organitzar activitats d’oci i 
lleure dirigides a adolescents i 
joves del municipi d’entre 14 i 
30 anys.
L’entitat s’ha constituït ara 
formalment, però el grup de 
joves que en forma part va 
crear-se a partir del Curs de 
Dinamitzadors i Dinamitzado-
res que organitza la regidoria 
de Joventut i porta més de 4 

anys desenvolupant activitats. 
Des dels seus inicis, han por-
tat a terme activitats a l’Espai 
Jove, s’han implicat directa-
ment en l’organització de la 
Nit de Terror dels darrers anys 
i han dissenyat diferents pro-
jectes pels Pressupostos Par-
ticipatius de Joventut de l’any 
passat: la Survival Zombie, les 
12 hores de jocs de taula a 
l’Ateneu l’Aliança i el Torneig 
de Magic Draft.
Lliçà d’Amunt tindrà, a partir 
d’ara, dues associacions juve-
nils: l’Esplai de Lliçà d’Amunt 
i Tricric.

Calendari de preinscripció i matrícula per 
al proper curs escolar
Primer cicle d’educació 
infantil en llars d’infants o 
escoles bressol públiques:
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 
de maig 
- Període de matrícula: del 4 al 
8 de juny
Més informació: a les escoles 
bressol municipals

Ensenyaments de segon 
cicle d’educació infantil, 
educació primària i edu-
cació secundària obliga-
tòria (ESO):
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 13 al 24 d’abril. 
Es pot presentar documenta-
ció fins al dia 25 d’abril.
- Període de matrícula per a 
l’alumnat preinscrit amb plaça 
assignada al segon cicle de 
l’educació infantil, a l’educa-
ció primària o al primer curs de 
l’ESO: del 21 al 27 de juny
- Període de matrícula ordinà-
ria per a l’alumnat preinscrit 
amb plaça al segon, tercer i 
quart curs de l’ESO o de con-
firmació de plaça assignada a 
l’ESO en cas de l’alumnat pen-
dent de l’avaluació de setem-
bre: del 25 al 29 de juny 
- Període de matrícula extraor-
dinària per a l’alumnat d’ESO 
pendent de l’avaluació de se-
tembre: del 5 al 7 de setembre

Batxillerat:
Per a l’accés a qualsevol mo-
dalitat del batxillerat:
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 14 al 24 de 
maig. Es pot presentar la do-
cumentació fins al dia 28 de 
maig.
- Període de matrícula ordinà-
ria per als alumnes preinscrits 
amb plaça assignada al bat-

xillerat o de confirmació de la 
plaça assignada, en el cas dels 
alumnes pendents de l’avalu-
ació de setembre: del 4 a l’11 
de juliol 
- Període de matrícula extra-
ordinària per als alumnes de 
batxillerat pendents de l’avalu-
ació de setembre: del 5 al 7 de 
setembre de 2018

Per a l’accés als estudis de 
doble titulació de batxillerat i 
baccalauréat:
- Període de presentació de 
sol·licituds al centre: del 2 al 4 
de maig
- Publicació al centre de la llis-
ta d’alumnes admesos: 14 de 
maig

Cicles formatius de for-
mació professional de 
grau mitjà:
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 14 al 24 de 
maig. Es pot presentar la do-
cumentació fins al 28 de maig
- Període de matrícula ordinà-
ria per als alumnes preinscrits 
amb plaça assignada: del 4 a 
l’11 de juliol 

Programes de formació i 
inserció:
Poden participar-hi els joves 
no ocupats que compleixen 

com a mínim 16 anys d’edat i 
com a màxim 21, l’any d’inici 
del programa, que hagin deixat 
l’ESO sense obtenir-ne el títol i 
que en el moment d’iniciar els 
programes no segueixen estu-
dis en el sistema educatiu ni 
participen en altres accions de 
formació.
Per a la presentació de sol·li-
cituds cal  trucar per demanar 
hora a la regidoria d’Educació  
de l’Ajuntament: 938607220
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 14 al 25 de 
maig
Període de matrícula: del 3 al 
10 de setembre de 2018
-Publicació de les relacions 
baremades: 4 de juny 
- Sorteig del número de des-
empat: 5 de juny, a les 11 ho-
res, als serveis centrals del 
Departament d’Ensenyament 
(Via Augusta, 202-226 de Bar-
celona)
- Termini de reclamació a les 
relacions baremades de sol·li-
cituds: del 5 al 7 de juny 
- Publicació de les relacions 
baremades un cop resoltes les 
reclamacions: 11 de juny 
- Publicació de l’oferta final: 2 
de juliol
- Publicació de les relacions 
d’alumnes admesos: 2 de juliol
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Matrícula oberta 
Curs 2018/19 

C/ Rafael de Casanova, 17 
08186 Lliçà d’Amunt 
 93 841 65 56 

www.escoladangles.com
 

A més a més, 
►Tàndems 

►Tallers de manualitats
►I moltes coses més!!! 

  

 

Grups reduïts 
 

Seguiment 
individualitzat de 

l’alumne

Grups de nens (a partir 
de 3 anys), 

adolescents i adults

Multimèdia, Videoteca 
& Biblioteca

Sessions de conversa 
& tutories

Preparació per 
exàmens oficials 

Nivell fins a
Proficiency (C2) 

 

CASALS D’ESTIU 

Casal per nens i nenes 
Casal tecnològic per 

joves  Novetat !!! 

CURSOS D’ESTIU 

Cursos intensius 
d’anglès general 

CURSOS DE PREPARACIÓ 

del FIRST (FCE) i 
ADVANCED (CAE) per 

convocatòria Juliol 

CURSOS DE CONVERSA 
D’ESTIU 

Cursos de 3 ó 4 
setmanes 

Beques i ajuts escolars

Beques de menjador escolar 
atorgades per la Generalitat a 
través del Consell Comarcal
Poden ser beneficiaris d’aquest 
ajut els alumnes matriculats 
en un centre educatiu de Lliçà 
d’Amunt o del Vallès Oriental, 
sostingut amb fons públics de 
Catalunya, en qualsevol dels 
cursos dels ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil 
i d’ensenyaments obligatoris, 
que compleixen amb els requi-
sits especificats a les bases de 

la convocatòria.
Poden sol·licitar els ajuts de 
menjador escolar els pares, les 
mares, els tutors legals o les 
persones encarregades tempo-
ralment o definitivament de la 
guarda dels beneficiaris. En cas 
de custòdia compartida, els 
dos progenitors han de signar 
la sol·licitud.

Beques de material esco-
lar i sortides obligatòries 
d’educació infantil, primària 

i secundària, i de menjador 
i escolarització d’escoles 
bressol, atorgades per l’Ajun-
tament
L’ajuntament a través de la re-
gidoria d’Acció social ofereix a 
les famílies amb infants i joves 
empadronats a Lliçà d’amunt i 
escolaritzats als centres educa-
tius dels municipi o externs, la 
possibilitat de tenir ajut social 
pel material escolar i les sor-
tides obligatòries pel proper 
curs. L’ajut no inclou sortides 

El període previst de sol·licitud de beques de menjador escolar, d’ajuts de material escolar i sortides obligatòries 
d’educació infantil, primària i secundària, i d’ajuts de menjador i escolarització d’escoles bressol per al curs escolar 
2017-2018 és del 21 de maig al 8 de juny. 

no obligatòries ni activitats cul-
turals ni llibres. Cal demanar 
cita prèvia a Acció social per 
entregar i registrar la sol·licitud 
específica.
Les sol·licituds específiques 
de cada ajut es poden recollir 
a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà (OAC), a les dependènci-
es d’Acció Social i al web de 
l’Ajuntament www.llicamunt.
cat, on també es poden con-
sultar les bases de cada con-
vocatòria. 

Cal demanar cita prèvia per 
presentar la sol·licitud ompler-
ta i signada juntament amb 
la documentació obligatòria i 
complementària (consultar les 
bases o informació de la con-
vocatòria), mitjançant original i 
fotocòpia, a les dependències 
de la regidoria d’Acció Social: 
carrer de Rafael Casanova, 8, 
1a planta; telèfon: 93 860 72 
20; horari: de dilluns a diven-
dres de 9 a 13 hores, i dilluns a 
la tarda de 16 a 18 hores.
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Al setembre començarà la se-
gona edició del PFI (Programa 
de Formació i Inserció) d’Auxi-
liar d’Hoteleria: cuina i serveis 
de restauració, autoritzat pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.
El PFI s’adreça a joves no 
ocupats que a l’inici del curs 
tinguin com a mínim 16 anys i 
com a màxim 21 anys, que ha-
gin deixat l’Educació Secun-
dària Obligatòria (ESO) sense 
obtenció del títol i que no se-
gueixin estudis en el sistema 
educatiu ni participin en altres 
accions de formació.
Aquest programa té una triple 
finalitat: educativa, formativa i 
professionalitzadora. 
El programa compta amb as-
sessorament i pla d’atenció 
individualitzat, i orientació 
personal i recursos per a la in-
serció laboral i/o educativa; i 
permet la iniciació en una pro-
fessió amb pràctiques en em-
presa, un primer contacte amb 
el món laboral i l’obtenció d’un 
certificat de la formació rebu-
da i de les competències pro-
fessionals adquirides.
La vessant educativa i forma-
tiva del curs 2018-19 del PFI 
d’Auxiliar d’Hoteleria es durà 
a terme a les instal·lacions 
municipals de Can Malé, men-
tre que la part professionalit-
zadora es farà al Restaurant 
La Cruïlla-Portal Vell. A més, 
es realitzaran 180 hores de 
pràctiques a restaurants de la 
zona.
En acabar, es pot treballar 
com auxiliar d’hoteleria en 
cuines i serveis de restaura-
ció o bé continuar la formació 
realitzant les provés d’accés 
als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà o accedir a un Centre de 
Formació d’Adults per treure’s 

el GESO (Graduat en Educa-
ció Secundària Obligatòria).   
Per fer la preinscripció cal tru-
car prèviament al telèfon 93 
860 72 20 de dilluns a diven-
dres de 9h a 14h i demanar 
hora per a una entrevista per-
sonal. 

El període per presentar sol·li-
cituds és del 14 al 25 de maig 
(ambdós inclosos). 
Les matriculacions es faran 
del 3 al 10 de setembre.  
L’oferta de places per aquest 
PFI és d’un màxim de 17 
alumnes. 
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Preinscripcions per cursar el 
PFI d’Auxiliar d’Hoteleria
Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar entre el 14 i el 25 
de maig. 

Lliçà d’Amunt a la novena 
edició de la Fira Guia’t
El 20, 21 i 22 de març es va 
celebrar la novena edició de 
la Fira Guia’t, organitzada pel 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, que ha estat tot un 
èxit. Per la fira van passar més 
de 1500 alumnes de 28 centres 
educatius i 17 municipis de la 
comarca.
La Fira, ubicada a la Nau Dents 
de Serra del recinte firal Roca 
Umbert de Granollers, té per 
objectiu donar orientació sobre 
la formació professionalitzado-
ra, als i les joves de la comarca. 
Entre els 38 expositors es tro-
bava l’Institut Lliçà, com anys 

anteriors, que va exhibir el seu 
Cicle de Grau Mitjà: Sistemes 
microinformàtics i xarxes. I el 
PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cui-
na i serveis de restauració, que 
s’ha iniciat aquest curs, es va 
estrenar com a expositor. 
Fira Guia’t és el resultat del 
treball que es fa des de la Xar-
xa de Transició Escola Treball 
(Xarxa TET) de la comarca, de 
la qual formen part una vinte-
na d’ens locals de la comarca, 
i que compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i de 
la Direcció General de Joven-
tut.
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La xarxa Exprés.cat connec-
ta diàriament, a través de la 
línia e7, Riells del Fai, Bi-
gues, Santa Eulàlia de Ron-
çana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall i Parets del Vallès amb 
l’intercanviador de la Sagre-
ra a Barcelona, on enllaça 
amb la xarxa de transport 
públic de la capital. El servei 
també forma part del siste-
ma tarifari integrat, amb els 
avantatges que això suposa 
per a l’usuari. El recorregut 
sencer es fa en només 45 
minuts en un desplaçament 
confortable, amb 43 expe-
dicions diàries, 21 en sentit 
Vall del Tenes i 22 en sen-
tit Barcelona, que faciliten 
la mobilitat sostenible de la 
nostra ciutadania.
L’e7 va néixer el 5 de juliol de 
2010 com a resposta a la ne-
cessitat detectada pels muni-
cipis que integren el Corredor 
del Tenes de disposar d’un 
servei de transport sosteni-
ble, a nivell econòmic, ambi-
ental i social, que cobrís l’im-
portant demanda de connexió 
ràpida i eficaç amb Barcelona 
i que fós una alternativa a la 
utilització del vehicle privat.
La línia va començar amb el 
nom de 777 i amb el color 
vermell com a distintiu. El 

primer any d’activitat, 23.323 
passatgers van fer us del 
servei. Al setembre de 2013 
la línia va passar a estar in-
tegrada a la xarxa exprés.cat 
impulsada per la Generalitat. 
Amb aquest canvi es va pro-
duir una remodelació del ser-
vei, passant a anomenar-se 
línia e7, va augmentar la fre-
qüència de les expedicions i 
va canviar el seu color vermell 
pel verd característic de la 
xarxa exprés.cat. L’any 2013 
es va finalitzar amb 98.512 
usuaris transportats.
El nombre d’usuaris continua 
augmentant any rere any, pro-
va d’això és que els primers 
500.000 passatgers acumu-
lats s’assoliren l’any 2015, 
després de cinc anys de ser-
vei i gràcies a les constants 
millores i a l’acceptació per 

part dels usuaris. 
I, en menys de tres anys, 
s’ha doblat el nombre d’usu-
aris, arribant al milió de pas-
satgers transportats des de 
la posada en servei del bus 
exprés. 
La qualitat del servei i 
l’aposta per l’increment en 
les freqüències de les expe-
dicions, que es va materia-
litzar a principis d’any amb 
un l’increment de gairebé un 
60%, ha generat una res-
posta molt positiva per part 
del usuaris. La satisfacció 
dels usuaris amb l’e7 es veu 
reflectida en l’increment in-
teranual dels dos primers 
mesos de l’any, que s’ha si-
tuat en el 27%. De seguir en 
aquesta línia, es podria arri-
bar als 245.000 passatgers 
transportats al llarg de 2018.

L’e7 arriba al milió d’usuaris
Des de l’estrena, el 5 de juliol de 2010, fins al passat mes de març, la 
línia de bus exprés del Corredor del Tenes ha arribat al milió d’usuaris. 

Utilització del Punt de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics
Des del 10 de juliol del 2017 
fins al 20 de març del 2018, un 
total de 25 vehicles elèctrics 
diferents han utilitzat el Punt 
de recàrrega situat al carrer de 
l’Aliança. Durant aquest perío-
de, s’ha utilitzat un total de 92 
vegades. 
Segons l’empresa que va ins-
tal·lar aquest Punt de recàrre-
ga, aquest nombre de càrre-
gues es considera correcte, 
en comparació amb els Punts 
de recàrrega d’altres munici-
pis. La Garriga, per exemple, 
amb 15.912 habitants (any 
2016) va tenir 124 càrregues 
en aquest període; Tona, amb 
7.951 habitants (2016) va tenir 
58 càrregues en aquest perí-
ode. 
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Formació en higiene alimentària L’Ajuntament bonifica 
el 50% de l’IBI per la 
intal·lació de plaques 
solars
Des de principis d’any, les 
persones titulars d’habitat-
ges que instal·lin sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar, 
sense estar-hi obligats per 
la normativa vigent, podran 
sol·licitar una bonificació del 
50% de la quota íntegra de 
l’impost sobre Béns Immo-
bles  per un període de cinc 
anys. Aquesta modificació 
de l’Ordenança fiscal va ser 
aprovada inicialment en el 
Ple extraordinari del passat 
19 d’octubre amb l’objectiu 
de potenciar la implantació 
de les energies renovables i 
potenciar l’estalvi energètic i 
el respecte al medi ambient. 
Les persones interessades 
podran demanar la bonifi-

cació en el termini de tres 
mesos a partir de la data de 
finalització de l’obra, i un 
cop concedida, s’aplicarà 
a l’impost de l’any següent. 
Cal tenir en compte que per 
a la instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar 
és necessari sol·licitar, prè-
viament, la llicència d’obres 
corresponent.
Per a la realització del tràmit 
de bonificació de l’impost 
sobre Béns Immobles cal 
adreçar-se al Punt d’Informa-
ció d’Habitatge Municipal. Si 
la instal·lació no s’ha realit-
zat, cal  sol·licitar informació 
sobre la llicència d’obres a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament. 

Aquest mes de maig l’Ajunta-
ment i el Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental organitzen 
un curs bàsic d’higiene alimen-
tària destinat als professionals 
del sector de la restauració i a 
les persones que vulguin for-
mar-se en aquest àmbit.
La normativa obliga totes les 
persones que treballen en l’àm-
bit de l’alimentació (bars, res-
taurants, botigues d’aliments, 

supermercats, menjadors col-
lectius) a tenir una formació 
específica en higiene alimentà-
ria i sobre els autocontrols que 
han de tenir en funcionament. 
Aquesta formació s’ha de re-
petir com a màxim cada quatre 
anys i equival a l’antic “carnet 
de manipulador d’aliments” 
que ja no està en vigor.
El curs tindrà lloc el dilluns 28 
de maig, de 16.30h a 19.30h, a 

la sala d’actes de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres.
Cal fer inscripció prèvia i pa-
gament a l’Ajuntament (carrer 
d’Anselm Clavé, 73; telèfon 
938 415 225). El preu és de 25 
euros.
Les persones assistents ob-
tindran un certificat que acre-
ditarà la formació i que li per-
metrà treballar en qualsevol 
d’aquests sectors.
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Recordem que l’Ajuntament, a 
través del Servei de Consum 
de la Diputació de Barcelona, 
ofereix un espai d’assessora-
ment per a consultes relacio-
nades amb clàusules abusi-
ves en préstecs hipotecaris. 
Aquest assessorament va a 
càrrec del Col·legi d’Advocats 
de Granollers. 
Aquest espai, que es va inici-
ar el darrer trimestre de l’any, 
s’amplia fins al desembre. 
Els propers dies que atendrà 
seran: 22/05, 19/06, 17/07, 

18/09, 23/10, 20/11 i 18/12, de 
9.30h a 13.30h. 
Per accedir-hi s’ha de sol·lici-
tar cita prèvia trucant a l’Oficina 
Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC): 938 415 225, 
extensió 220. 

L’Escola per a persones adultes de la Vall del Tenes s’inaugurarà a 
finals de maig i obrirà preinscripcions a partir de juny. 

La Mancomunitat de la Vall del 
Tenes engegarà una Escola 
d’Adults a partir del mes de 
setembre, coincidint amb l’ini-
ci del curs escolar. 
Els responsables de la Man-
comunitat calculen que unes 
3.500 persones de la Vall del 
Tenes són susceptibles de fer 
ús d’aquesta Escola d’Adults, 
que té per objectiu facilitar for-
mació a aquelles persones que 
no han pogut finalitzar els seus 
estudis o que volen adquirir 
més formació. 
El centre, que està situat a 
l’antiga escola Sant Baldiri de 
Lliçà d’Amunt, oferirà cursos 
per aconseguir els graduats 
de Secundària, de preparació 
a les proves d’accés a cicles 
formatius de Graus Mitjà i Su-

perior, i de preparació per a les 
proves d’accés a la Universitat 
per a majors de 25 anys, a més 
d’acompanyament a l’IOC, 
ACTIC, COMPETIC i classes 
de català. 
L’escola funcionarà de les 5 de 
la tarda a les 10 de la nit.
A finals de març es va obrir la 

licitació del centre per tal que 
un equip de treball s’encar-
regui de gestionar-lo. Cal un 
director, dos professors i un 
administratiu. 
La inauguració està previs-
ta per a finals de maig i les 
preinscripcions tindran lloc al 
juny. 

La Mancomunitat posarà en 
marxa una Escola d’Adults

La Mancomunitat i la Fundació 
Martí l’Humà sumen esforços 
per a prestigiar els autònoms
Amdues entitats han signat un conveni per tirar endavant el programa 
Consolida’t, que ofereix atenció i suport personalitzats als autònoms 
per fer créixer el seu negoci. 

La Mancomunitat de la Vall 
del Tenes i la Fundació Uni-
versitària Martí l’Humà han 
signat un conveni per dur a 
terme el programa Consoli-
da’t, impulsat per la Genera-
litat de Catalunya. Al Vallès 
ja es duu a terme en diversos 
municipis i ara s’hi afegeixen 
Bigues i Riells, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Lliçà de Vall i 
Lliçà d’Amunt, a través de la 
mancomunitat. 

L’objectiu del programa Con-
solida’t és facilitar el creixe-
ment personal i empresarial 
dels autònoms de la zona. 
Permet als participants ela-
borar un pla comercial o de 
màrqueting i aplicar-los, per 
tal d’augmentar les vendes, la 
productivitat i l’eficiència del 
negoci. També es forma als 
participants en TIC a través 
de l’acompanyament d’un as-
sessor personal que fa de co-

ach i consultor, que analitza 
les fortaleses i àrees de millo-
ra per tal de dissenyar plans 
d’acció per impulsar el ne-
goci. A més, els participants 
poden assistir de manera gra-
tuïta als seminaris i conferèn-
cies impartits per la Fundació 
Universitària Martí l’Humà.
El programa Consolida’t es 
duu a terme a través del Ser-
vei d’Empresa i Ocupació de 
la Vall del Tenes (SEOVT). 

ESCOLA D’ADULTS DE 
LA VALL DEL TENES

CURSOS:
ACTIC
COMPETIC
CATALÀ
GES-1
GES-2
ACCÉS CFGM
ACCÉS CFGS
ACCÉS UNIVERSITAT +25
ACOMPANYAMENT A L’IOC

Es reprèn el servei de 
renovació del DNI
L’equip de DNI mòbil de la Po-
licia Nacional encarregat de 
desplaçar-se a Lliçà d’Amunt 
per a la renovació de DNI torna 
a oferir aquest servei periòdi-
cament.
Les persones interessades 
poden demanar cita prèvia a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(938 415 225).
Les renovacions i les recollida-
es els dies acordats es fan a 

l’edifici de la Policia Local (car-
rer de Rafael Casanovas, 8).
Les cites són limitades i es do-
nen per ordre d’arribada.

Servei de consulta sobre 
les clàusules abusives en 
préstecs hipotecaris
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Ajuts a entitats 2018
En el moment de tancar l’edi-
ció d’aquest butlletí estava 
pendent la publicació al BOP 
de les convocatòries d’ajuts a 
entitats per aquest any 2018. 
Un cop publicat, s’obrirà el 
termini de presentació de sol-
licituds de 10 dies hàbils, cap 
a mitjans de maig, que es con-
cretarà i serà convenientment 
anunciat per l’Ajuntament per 
tal que pugui arribar a totes 
les entitats.
Les entitats locals que reunei-
xin els requisits que consten a 

les bases podran presentar-se 
a les convocatòries que siguin 
del seu àmbit. 
Un cop finalitzat el període de 
presentació de sol·licituds, no 
se n’acceptarà cap més; per 
això, és molt important que 
les entitats presentin les sol-
licituds dins del període esta-
blert. 
La documentació i formularis 
de sol·licitud estaran disponi-
bles a l’OAC (Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà) i a la pàgina web 
municipal www.llicamunt.cat.
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Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ DE PUNTS DE LLIBRE
Del 21 d’abril al 5 de maig
Exposició dels punts de llibre presen-
tats en la sisena edició del Concurs de 
punts de llibre organitzat amb motiu 
de la festivitat de Sant Jordi.

EXPOSICIÓ “ELS VALORS VIUEN A 
LA NATURA”
Del 2 al 30 de maig
Exposició d’Eduardo Abarca.

CONCURS DE LES OLORS
Del 2 al 31 de maig
Tothom que vingui a la biblioteca po-
drà identificar les aromes de les plan-
tes medicinals que es proposaran, i 
aquells que les encertin, participaran 
en el sorteig d’un lot de llibres sobre 
plantes medicinals. 
 
DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE 
LECTURA PER A JOVES
Dijous 3 de maig Hora: 18h
Parlarem del llibre L’agulla i la noia 
adormida de Neil Gaiman. 

LITTLE CHEF
Dissabte 5 de maig Hora: 11h
Taller de cuina en anglès per a infants 
i pares. A càrrec de l’escola Kids and 
us. Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. Inscripció prèvia. Pla-
ces limitades.

SANT PONÇ: “XERRADA I TALLER 
D’AROMATERÀPIA”
Dijous 10 de maig Hora: 18h
A càrrec de Bea Quintana. Cal inscrip-
ció prèvia a partir del 2 de maig. Pla-
ces limitades.

CONTES AL VOL: LABORATORI DE 
LECTURA “EL CALAIX DE L’ARTIS-
TA”
Dissabte 12 de maig Hora: d’11 a 13h
Adreçat a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. Cal inscripció prèvia a partir 
del 2 de maig. Places limitades.

DE L’HORT A LA BIBLIOTECA: 
XERRADA “AGRICULTURA REGE-
NERATIVA: EL CAS DEL CONREU 
DE LLÚPOL” I TAST DE CERVESES
Divendres 18 de maig Hora: 19h
Xerrada a càrrec d’Albert Vilardell, 
doctorat en Ciències Experimentals i 
Sostenibilitat. Amb tast de cerveses 
artesanes a càrrec d’Art Cervesers. 
Adreçat a adults. Cal inscripció prèvia 
a partir del 2 de maig. Places limita-
des. 
EM LLEGEIXES? CLUB DE LECTU-
RA PER A INFANTS
Dilluns 21 de maig Hora: 18h
Parlarem del llibre Murs d’Agustín Fer-
nández Paz.

EXPOSICIÓ I VENDA DE POSTALS 

SOLIDÀRIES

Del 21 de maig al 2 de juny Hora: de 

dl a dv de 17 a 20h i ds de 10 a 13h 

Inauguració: 21 de maig a les 18h 

Exposició i venda de les postals pre-

sentades a la 1a edició de “Postals 

solidàries”. Les postals tindran un 

preu de 2€ i tota la recaptació serà en 

benerfici de dues ONG’s vinculades al 

projecte, Lliçà Peruanitos i Children of 

Africa. 

TALLER CREATIU

Dimarts 22 de maig Hora: 17.30h

Farem un quadre amb un llenç per 

l’habitació. Adreçat a infants de 4 a 11 

anys. Cal inscripció prèvia a partir del 

2 de maig. Places limitades.

INSTANTS MUSICALS

Dimarts 22 de maig Hora: 17.45h

15 minuts de música en directe a 

càrrec d’alumnes de l’Escola de Mú-

sica de la Vall del Tenes. Hi haurà un 

petit berenar al finalitzar l’activitat pa-

trocinat pel forn La Tahona.

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS

Dimarts 22 de maig Hora: 18h

Tertúlia del llibre Em dic Lucy Barton 

d’Elisabeth Strout. A càrrec de Lola 

Tresserras. 

NIU DE PARAULES: 

“A CONTRALLUNA”

Dissabte 19 de maig Hora: 11h

Cançons i titelles pels petits i petites 

de la casa i la seva família. A càrrec 

de Marta Esmarats. Adreçat a infants 

de  14 mesos a 4 anys. Cal inscripció 

prèvia a partir del 2 de maig. Places 

limitades.

SORTIDA I TALLER FAMILIAR

D’ORNITOLOGIA

Dissabte 2 de juny Hora: de 9 a 13h

9h: Observació d’ocells al riu Tenes;  

11h: Taller de construcció de caixes 

niu. Amb la col·laboració del GOT 

(Grup Ornitològic del Tenes). Adreçat 

a tots els públics. Cal inscripció prèvia 

durant el mes de maig. 

Visita literària per la Vall del Baztan
El cap de setmana del 16, 17 
i 18 de març, l’Alcalde i el re-
gidor de Cultura, juntament 
amb  representants dels ajun-
taments de l’Ametlla del Vallès 
i Santa Eulàlia de Ronçana, i 
els membres  dels Clubs de 
lectura de les tres poblacions 
van fer una ruta literària per la 
Vall del Baztan, Navarra, una 
sortida cultural per entrar en 
contacte amb els paisatges i 
escenaris de la bonica locali-
tat d’Elizondo, que ha popu-
laritzat l’escriptora basca Do-
lores Redondo a través de la 
seva trilogia del Baztán.
En el marc de la visita, a l’ar-

ribada a Elizondo, el grup va 
assistir a una recepció ins-
titucional a l’Ajuntament de 
Baztan on van ser rebuts per 
l’Alcalde, Joseba Otondo 
Bikondoa. 

La Biblioteca se suma al 
programa comarcal “De 
l’hort a la biblioteca”
La Biblioteca Ca l’Oliveres s’adhereix a un nou programa comarcal 
que vol contribuir a promoure els valors identitaris del territori a partir 
de donar a conèixer i promocionar el patrimoni agrícola, el producte 
i la gastronomia. 

La Biblioteca Ca l’Oliveres se 
suma a un nou programa co-
marcal anomenat “De l’hort 
a la biblioteca” que vol con-
tribuir a promoure els valors 
identitaris del territori a partir 
de donar a conèixer i promo-
cionar el patrimoni agrícola, el 
producte i la gastronomia en el 
marc d’una reflexió global de 
l’alimentació i el rol dels espais 
agraris. Al mateix temps, vol 
esdevenir un espai de suport 
i promoció del teixit local amb 
el seu entorn.
La Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la Diputació de 
Barcelona i el Parc Agrari del 
Baix Llobregat amb el suport 
de la Xarxa de Productes de 
la Terra i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental fa possible 

que aquest programa es rea-
litzi ara a 11 biblioteques del 
Vallès Oriental. Aquest progra-
ma ja es fa a la comarca del 
Baix Llobregat on va néixer 
l’any 2013. El programa inclou 
una oferta d’activitats com ara 
tastos, passejades, xerrades i 
tallers, però també hi trobareu 
un punt d’informació amb re-
cursos diversos. 
En el marc d’aquest programa, 
el proper divendres dia 18 de 
maig a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres s’oferirà 
una xerrada sobre el conreu 
del llúpol: “Agricultura rege-
nerativa: el cas del conreu del 
llúpol”, a càrrec d’Albert Vilar-
dell, doctorat en Ciències Ex-
perimentals i Sostenibilitat. A 
continuació, es farà un tast de 

cerveses artesanes a càrrec 
d’Art Cervesers. Cal inscripció 
prèvia. 
A banda d’aquestes activitats, 
la biblioteca està creant un 
centre d’interès que recollirà 
en un mateix espai físic tots els 
llibres i altres documents rela-
cionats amb aquesta temàtica. 



maig_ 2018_ 17

notícies de l’Ajuntament

Del 2 al 31 de maig tothom 
que vagi a la Biblioteca po-
drà identificar les aromes de 
les plantes medicinals que 
es proposaran i aquells que 
les encertin participaran en el 
sorteig d’un lot de llibres so-
bre plantes medicinals.
També s’ha organitzat una 
xerrada-taller d’aromateràpia, 
per al dijous 10 de maig de 
18h a 20h, a càrrec de Bea-
triu Quintana, artesana cos-
mètica, membre de l’Obrador 
saboner de Catalunya i for-
madora del Parc de les Olors. 
Aquesta xerrada- taller versa-
rà sobre l’ús dels olis essenci-
als amb fins terapèutics, una 
introductòria al món dels olis 
essencials, d’on provenen, 

com s’extreuen i com els po-
dem utilitzar. En el taller es 
crearan un parell de sinèrgies 
aromàtiques. Les persones in-

teressades a participar-hi cal 
que s’inscriguin a partir del 2 
de maig, ja que les places són 
limitades. 

Celebrem Sant Ponç, patró 
dels herbolaris
Per commemorar aquesta efemèride, la Biblioteca Ca l’Oliveres ha 
organitzat un concurs d’olors i una xerrada-taller d’aromateràpia. 

Little Chef
L’escola d’anglès Kids&Us 
ofereix un taller familiar de 
cuina en anglès el dissabte 5 
de maig a les 11h a la Biblio-
teca. 
Els LITTLE CHEFS són tallers 
de cuina en anglès per a nens 
i pares. Les receptes són cre-
atives i fàcils perquè els in-
fants puguin dur-les a terme 
sense cap tipus de problema. 
Durant l’activitat, s’utilitzen 
expressions i vocabulari típics 
de l’àmbit de la cuina, però 
també es canta, es balla i es 
fan activitats manuals perquè 
el nen visqui l’experiència de 
cuinar mentre practica l’an-
glès.
Els objectius són: 
- Promoure una atmosfera de 

parla anglesa. 
- Donar l’oportunitat als nens 
de parlar anglès mentre fan 
una activitat pràctica. 
- Millorar el vocabulari dels 
nens i dels pares.
- Aprendre frases relaciona-
des amb la cuina. 
- Cuinar i tastar nous menjars.
- Divertir-se. 
Adreçat a famílies amb infants 
a partir de 3 anys.
Places limitades. Inscripció 
prèvia.

Laboratori de lectura “El 
calaix de l’artista”
Els laboratoris de lectura por-
tàtils 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, permetent 
gaudir de l’essència dels lli-
bres infantils des de la vessant 
creativa. Es miren els llibres 
d’una altra manera, s’experi-
menta amb ells per treure’ls tot 
el suc que ofereixen. Es tracta 
d’una experiència enriquidora, 
amb un format que sorprèn.
L’artista ha obert un calaix i hi 
ha guardat la llum d’avui. Demà 
potser hi posarà el paisatge 
que veu des de la seva habita-

ció. També serà un bon lloc per 
a les postals d’estiu i els objec-
tes que recull del carrer quan 
passeja.
Qui sap si algun dia tot això li 
farà servei davant d’un full en 
blanc.
I tu, què hi guardes, al teu ca-
laix d’artista?
Vols descobrir les diferents 
tècniques que utilitzen els ar-
tistes per il·lustrar els seus lli-
bres? Vine el dissabte 12 de 
maig a les 11h a la Biblioteca.
Recomanat per a famílies amb 
infants a partir de 4 anys. Pla-
ces limitades. Inscripcions a 
partir del 2 de maig.La Biblioteca Ca l’Oliveres, 

juntament amb el GOT (Grup 
d’Ornitologia del Tenes), or-
ganitzen una sortida per veu-
re ocells al voltant del riu Te-
nes i un taller de construcció 
de caixes niu. Aquesta sorti-
da i aquest taller tindran lloc 
el dissabte 2 de juny de 9h a 
13h. 

- A les 9h, Sortida guiada per 
a l’observació d’ocells (punt 

de trobada a la Biblioteca). 
Cal portar roba còmoda i 
calçat adequat. Aconsellable 
portar prismàtics.
- A les 11h a l’era de la Biblio-
teca, Taller de construcció de 
caixes niu (es podrà emportar 
o deixar penjada als voltants 
de la biblioteca).

“...des de la perspectiva del 
patrimoni natural del Vallès, 
la Vall del Tenes és una de 
les zones més ben conser-
vades que encara ens queda 
a la comarca i hi trobem una 
sèrie d’espècies lligades a 
conreus húmids com poden 
ser les fredelugues, els es-
plugabous… després trobem 

algunes espècies lligades al 
riu com el blauet, el bernat 
pescaire, les polles d’aigua, 
els ànecs… que a la comarca 
tenen, en aquesta àrea, una 
de les zones de millor repre-
sentació. La zona en conjunt 
de la Vall del Tenes, en espe-
cial tot el que són els conreus 
i el riu en sí, és una àrea d’es-
pecial valor dins de l’àmbit 
comarcal” (Josep Ribas).

Sortida i taller d’ornitologia
La Biblioteca i el GOT organitzen una sortida per veure ocells i un 
taller de construcció de caixes niu. 
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Exposició i venda de postals 
solidàries
Del 21 de maig al 2 de juny, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, es podran veure i adquirir les postals presentades a la 1a 
edició del projecte “Postals solidàries”.

Recordem que, a iniciativa 
de l’Institut Lliçà, la regidoria 
d’Educació i els centres esco-
lars del municipi han organitzat 
la 1a edició de “Postals soli-
dàries”, un projecte que té per 
objectiu la creació artística, ex-
posició i venda de postals amb 
finalitat solidària. 

Totes les postals participants 
s’exposaran del 21 de maig al 
2 de juny a la sala d’actes de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres. El 
dilluns 21 de maig, a les 18h, 
tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició. 
Des del mateix moment de la 
inauguració i durant els dies 

d’exposició les postals estaran 
a la venda a un preu de 2€, i 
tota la recaptació serà en be-
nefici de dues ONG’s vincula-
des al projecte, Lliçà Peruani-
tos i Children of Africa.
L’horari de l’exposició és de di-
lluns a divendres de 17h a 20h i 
els dissabtes de 10h a 13h. 

L’Ajuntament ofereix un espai als participants del Grup de Suport i 
Ajuda Mútua perquè de forma periòdica puguin continuar compartint 
les seves experiències com a  persones cuidadores. 

Les necessitats derivades de 
la dependència són un repte 
en el dia a dia per a les famí-
lies, institucions i administraci-
ons públiques. 
Fer-se càrrec d’un esser esti-
mat amb un procés de deterio-
rament progressiu o una ma-
laltia mental afecta a tots els 
nivells, tant físic, psíquic com 
social. Cal, per tant, que els 
cuidadors tinguin informació 
sobre a què s’estan enfrontant: 
la malaltia, la seva evolució, 
la incidència d’aquesta en el 
comportament i la vida psico-
social de la persona afectada i 
del cuidador i les estratègies i 
habilitats per portar a terme la 
tasca de la cura, així com dels 
recursos existents a la comu-
nitat. 
Durant els mesos d’octubre de 
2017 a febrer de 2018 es va re-
alitzar un GSAM (Grup de Su-
port i Ajuda Mútua) per a cui-
dadors no professionals que 
va tenir lloc a la Biblioteca de 

Ca l’Oliveres.  Es van dur a ter-
me 16 sessions i hi van assistir 
9 participants. 
L’objecte del GSAM ha estat 
el desenvolupament d’accions 
de recolzament als cuidadors i 
cuidadores de persones amb 
dependència per tal d’oferir-
los suport en la seva tasca de 
cura que, com a conseqüència, 
possibilitarà l’aprenentatge so-
bre la situació de dependèn-
cia, malaltia o deteriorament, 
a tenir cura del familiar depen-
dent i a tenir cura d’un mateix: 
“cuidar sense descuidar-se”. 
La intervenció en aquest grup 
ha estat dirigida a la millora del 
benestar, la qualitat de vida i 
l’adquisició d’informació bà-
sica pel desenvolupament del 
rol de cuidador i de la malaltia 
del familiar. Les patologies dels 
familiars dependents han estat 
diverses: Alzheimer, Parkinson, 
envelliment normatiu, discapa-
citat física, fibromiàlgia, autis-
me, cardiopaties i narcolèpsia 

amb cataplexia severa.
La valoració global dels partici-
pants sobre el GSAM ha estat 
excel·lent i observant l’èxit del 
grup, els participants van rea-
litzar una proposta de continu-
ació del mateix.
D’aquesta manera, amb l’ob-
jectiu de continuar compartint 
les experiències de les per-
sones cuidadores i ajudar-se 
mútuament, l’Àrea d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Lli-
çà d’Amunt oferirà un espai a 
la Biblioteca de Ca l’Oliveres 
els dilluns bisetmanalment. El 
GSAM, que funcionarà de ma-
nera autònoma i estarà super-
visat per la tècnica referent a 
l’Àrea d’Acció Social, es torna-
rà a iniciar el dilluns 7 de maig 
a la Biblioteca de Ca l’Oliveres i 
la periodicitat serà bisetmanal. 
Per més informació sobre el 
GSAM poden dirigir-se a l’Àrea 
d’Acció Social (c. de Rafael 
Casanova, 8. 1ª planta) o tru-
car al 938 607 220.

Continuïtat del Grup de Suport 
i Ajuda Mútua

“Fem-la petar” en català

“Fem-la petar” és un grup de 
conversa en català adreçat a 
totes aquelles persones que 
vulguin practicar el català i 
utilitzar-lo en el seu dia a dia. 
Es troben una vegada a la set-
mana a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres i és dinamitzat per una 
voluntària del programa Vo-

luntariat per la Llengua la qual 
proposa diferents temàtiques 
a conversar en català. Des de 
la biblioteca es proporcionen 
materials de suport per al bon 
ús de la llengua catalana. 
Les persones interessades cal 
que contactin amb la bibliote-
ca per fer la inscripció.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de 
Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EXTRAORDINÀRIA DEL 12 DE 
MARÇ
Modificació dels preus públics 
per a la prestació dels serveis de 
cases de banys, dutxes, piscines i 
instal·lacions anàlogues.
La Junta de Govern Local va apro-
var els preus públics dels serveis de 
piscina d’estiu.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
12 DE MARÇ 
Conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental sobre polítiques públiques 
de turisme.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt col-
labora amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en la promoció del 
turisme local i comarcal. L’entitat 
comarcal lidera les accions de pro-
moció. Les accions que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental desen-
volupa, entre d’altres, són la partici-
pació activa en la Fira Barcelona-Tu-
risme i Oci, o la promoció dels trets 
característiques dels municipis. 
La Junta de Govern Local va apro-
var la signatura del “Conveni per a 
l’elaboració, concertació, execució i 
finançament de polítiques públiques 
de turisme 2018-2021 amb diversos 
ajuntaments de la comarca del Va-
llès Oriental”, on està inclòs l’Ajun-

tament de Lliçà d’Amunt  i també va 
aprovar la despesa corresponent a 
l’any 2018 d’import 1.211,16€. 

Conveni amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per a la presta-
ció del servei de transport escolar 
no obligatori als instituts de Lliçà 
d’Amunt.
La Junta de Govern Local va apro-
var la signatura del Conveni amb 
el Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental per a la prestació del Servei 
de transport escolar no obligatori 
dels alumnes d’educació secun-
dària de l’Institut Lliçà i l’Institut 
Hipàtia d’Alexandria residents a Lli-
çà d’Amunt i va acordar abonar la 
quantitat establerta en el conveni 
corresponent al curs 2017-18. 

Aprovació de l’Addenda per a 
l’any 2018 al V Conveni interad-
ministratiu per a la coordinació, 
la programació i el finançament 
dels Serveis Socials.
La Junta de Govern Local va apro-
var l’Addenda per a l’any 2018 al V 
Conveni interadministratiu de col·la-
boració per a la coordinació, pro-
gramació i finançament del Serveis 
Socials, amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. El conveni inclou 
els següents projectes: Finança-
ment complementari de serveis so-

cials de segon nivell; Pla comarcal 
de ciutadania i immigració del Vallés 
Oriental; Servei de interpretació lin-
güística; Programa d’intercanvi de 
xeringues; Teleassistència mòbil 
per a les víctimes de la violència de 
gènere; Punt de trobada; Acolliment 
d’urgència per a dones, acolliment 
en casos de violència de gènere i 
en situacions de desprotecció so-
cial; Centre d’acolliment residencial 
d’estada limitada; Encaix-servei de 
col·laboració entre famílies; SAJE, 
Servei d’assessorament jurídic 
d’estrangeria; Serveis d’assessora-
ment en matèria d’habitatge.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
19 DE MARÇ 
Pròrroga per a l’any 2018 del con-
tracte per la realització del Parc 
de Nadal.
La regidoria de Joventut va convo-
car concurs públic l’any 2017 per a 
l’adjudicació del serveis de Parc de 
Nadal de Lliçà d’Amunt. L’empresa 
que va guanyar el concurs per un 
període d’un any, prorrogable a dos 
anys, va ser Oktitans SL per un im-
port de 10.560€ més IVA. 
La Junta de Govern Local va apro-
var la pròrroga per l’execució del 
Parc de Nadal de 2018 per part de 
l’empresa Oktitans SL per un import 
de 10.560€ més IVA. 

Transparència
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Ple ordinari del 22 de març
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió ordi-
nària del 25 de gener. 
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d’Al-
caldia.
Es va donar compte dels Decrets d’Al-
caldia emesos de l’1 de gener al 2 de 
març, que van del número 1 al 229. 

3.- Aprovació inicial de la Modificació 
del pressupost de l’exercici 2018 pel 
que fa a la plantilla de personal.
El Ple va aprovar inicialment la modifi-
cació de la Plantilla de Personal amb la 
creació d’una plaça de tècnic d’inserció 
laboral i l’amortització d’una plaça de 
topògraf i cinc places de repartidor. 
El regidor de Recursos Humans va ex-
plicar-ne els motius: una jubilació; la 
pèrdua de l’essència social de la tasca; 
i el reforç de l’àrea de Promoció Econò-
mica. 
UNANIMITAT

4.- Aprovació del Conveni de col·la-
boració amb el clúster Craf Beer per 
la cessió d’espais a Can Malé. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és propi-
etària de les instal·lacions de Can Malé 
que té intenció de destinar a activitats 
en benefici de la població. El Clúster 
Craft Beer és una entitat sense ànim de 
lucre que té com a finalitat principal la 
consolidació com a sector econòmic 
de la cervesa elaborada per petites em-
preses independents que estan estreta-
ment vinculades al sector primari.
L’Ajuntament i el Clúster tenen interès 
comú per la promoció econòmica del 
municipi que podrà contribuir a la cre-
ació de llocs de treball directes o indi-
rectes en diversos sectors, sobretot en 
l’agricultura, la indústria agroalimentària 
i el turisme i la gastronomia. 
El Ple va acordar cedir gratuïtament 
l’ús de les naus 3 i 4 de la finca de Can 
Malé propietat de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt a l’entitat sense ànim de lucre 
Clúster Craft Beer, amb la finalitat que 
contribueixi a la creació de llocs de 
treball directes i indirectes en diversos 
sectors del municipi i totes les finali-
tats que s’estableixen en el conveni de 
col·laboració per la cessió dels espais. 
Aquestes finalitats s’hauran d’acomplir 
en el termini màxim de cinc anys i s’ha 
de mantenir la seva destinació en els 30 
anys següents. 
El regidor de Comerç, Consum, Turisme 
i Empresa, i d’Ocupació, Antonio Polo, 
va destacar que es tracta d’un projecte 
de futur d’interès públic perquè serà una 
oportunitat per impulsar els pagesos, 
l’ocupació, la formació i l’educació, el 
turisme i la gastronomia locals, i fins i tot 
la investigació. Per això, va demanar el 
suport de tots els grups polítics. 

ERC va agrair que el projecte, que es 
va iniciar amb aquest partit polític al 
govern, tiri endavant gairebé idèntic, va 
destacar-ne la transversalitat i també va 
demanar el suport de tots. 
El PP va abstenir-se al·legant que no 
veia clara la viabilitat del projecte. De 
tota manera, va dir que li semblava bé 
que l’activitat beneficiés a la població, 
però que s’havia triat la cervesa i no era 
la única activitat possible. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar 
que la llei no deixa crear consorcis, els 
quals s’estant desmantellant, i que su-
posen massa risc econòmic.  A l’Ajunta-
ment, va dir, li interessa més estar a fora 
i fer un conveni amb el clúster, el qual 
ha de passar comptes cada any, a més 
d’una memòria elaborada.
Antoni Polo va afegir que la base del 
projecte no ha canviat, si bé abans es 
volia crear un consorci amb l’Ajunta-
ment a dins i ara s’ha fet un conveni en-
tre l’Ajuntament i el clúster. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: ABSTENCIÓ

5.- Aprovació inicial del Projecte de 
substitució a lluminàries let de l’enllu-
menat públic. 
El Ple va aprovar inicialment el Projecte 
de substitució de lluminàries amb làm-
pades de vapor de sodi d’alta pressió 
a lluminàris amb làmpades de LED de 
l’enllumenat públic de Lliçà d’Amunt, 
amb una actualització del Pla d’ade-
quació de l’enllumenat públic del barri 
de Can Salgot, amb un pressupost de 
1.926.967,40€.
La regidora d’Obres, Lourdes Estéfa-
no, va explicar que l’any 2014 es van 
canviar totes les làmpades a vapor de 
sodi, però que la vida útil d’aquestes 
làmpades és curta i ara cal  renovar-les. 
Per qüestions de consum, però també 
mediambientals, s’ha decidit canviar-les 
a LED. El pressupost és més elevat per-
què també cal canviar les carcasses, 
però Estéfano va destacar l’estalvi ener-
gètic i la reducció de la potència con-
tractada i del quadre elèctric, que faran 
reduir-ne els costos. 
L’Alcalde va afegir que l’Ajuntament tin-
drà un romanent de tresoreria important 
que es pot utilitzar per amortitzar prés-
tecs o per inversions mediambientals, 
per tant podria ser vàlid per aquest àm-
bit. 
ERC va retreure que en el concurs del 
2014 per canviar làmpades va guanyar 
l’oferta més alta, no la més econòmica, 
perquè prometien 5 anys de vida útil 
més uns 2 anys i mig de garantia extra. 
També va retreure mancances en el pro-
jecte: no hi ha justificacions, no hi ha al-
ternatives de models, no indica vida útil, 

no hi ha referències a la contaminació 
lumínica, no hi ha cap informe d’Inter-
venció..., “tot està agafat amb pinces”. 
L’Alcalde va contestar que no calia tan-
tes indicacions en el projecte, les quals 
es fixaran en el plec de clàusules i més 
endavant també hi haurà l’informe d’In-
tervenció. 
El PP va votar-hi a favor veient la neces-
sitat del projecte. 
UNANIMITAT

6.- Nomenament de la Comissió de 
Delimitació de Lliçà d’Amunt.
El Ple va acordar nomenar la Comissió 
de delimitació del terme municipal de 
Lliçà d’Amunt que estarà constituïda per 
l’Alcalde, els regidors Lourdes Estéfano i 
Francisco León, l’arquitecte i la secretà-
ria. La finalitat d’aquesta Comissió és la 
delimitació del terme municipal amb els 
municipis de Caldes de Montbui i Santa 
Eulàlia de Ronçana, per a l’elaboració 
del Mapa municipal de Catalunya.
L’Alcalde va explicar que cada poble ha 
de crear una Comissió per revisar els 
límits del municipi i s’ha d’arribar a un 
consens, sinó la Generalitat té la última 
paraula. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

7.- Aprovació del text refós de la Mo-
dificació del POUM de Can Malé. 
El Ple va acordar verificar el Text Refós 
de la Modificació del Pla d’ordenació ur-
banística municipal en el sector de Can 
Malé, SUD-6 de Lliçà d’Amunt, incorpo-
rant les prescripcions assenyalades per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Es-
téfano, va comentar que Urbanisme ha 
fet alguns requeriments com que hi hagi 
una reserva d’espai verd lliure, tenir la 
titularitat de 2 pous i algun ajustament 
de planejament. 
UNANIMITAT

8.- Imposició de Sanció per infracció 
de la normativa per la tinença d’ani-
mals potencialment perillosos.
El Ple va acordar imposar una sanció de 
1.502,53€ a J.G.O. com a responsable 
d’una infracció molt greu, prevista en 
l’art. 64.12 de l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals de 
companyia, consistent en tenir gossos o 
animals potencialment perillosos sense 
llicència, a la vegada que requerir-lo per-
què tramiti la llicència. 
El regidor de Medi Ambient, Francisco 
León, va comentar que fa temps que 
s’està treballant per la legalització de 
gossos, els més preocupants els gossos 
periollosos, que hi ha hagut moltes le-

galitzacions, però quan els requeriments 
no es compleixen, arriben les sancions. 
UNANIMITAT

9.- Moció en contra de la pujada de 
les tarifes municipals d’aigua.
El Ple va acordar rebutjar l’increment de 
l’11,88% de la tarifa de l’aigua en alta 
subministrada per ATLL, efectuada pel 
Consell d’Administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, i instar a suspendre 
l’efectivitat de l’esmentat acord, pel per-
judici econòmic que representa la seva 
aplicació a les tarifes de consum, fins a 
la constitució del nou govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, al qual s’insta a 
la recuperació de la gestió del sistema 
ATLL. El Ple també va acordar incentivar 
la reducció del cànon general de l’aigua, 
en el seu primer tram de consum.
UNANIMITAT

10.- Moció en defensa de l’escola ca-
talana i del model d’immersió lingüís-
tica.
El Ple va acordar rebutjar l’intent de se-
gregació dels infants per motiu lingüístic 
de la LOMCE, tot atac que posi en perill 
la immersió lingüística a Catalunya i la 
voluntat d’alguns partits polítics de tren-
car el model d’escola catalana i incorpo-
rar una casella per triar el castellà com 
a llengua vehicular a l’escola catalana. 
També va acordar donar suport al nos-
tre model d’escola, defensar la institució 
escolar i comprometre’s a actuar de ma-
nera activa en suport del model educa-
tiu català, a més de reiterar el compro-
mís amb l’escola catalana com a eina 
clau per a la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i la qualitata educativa.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

11.- Moció de suport a les mobilitza-
cions en defensa d’un sistema públic 
de pensions.
El Ple va acordar donar suport a les rei-
vindicacions de les organitzacions sindi-
cals CCOO i UGT, i a les mobilitzacions 
promogudes per aquestes organitzaci-
ons en la defensa d’un sistema públic 
de pensions que garanteixi el mante-
niment del contracte social inherent al 
nostre sistema de pensions públiques. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

12.- Afers urgents.
12.1.- Designació de les Festes Lo-
cals per a 2019. Proposta: 7 de gener 
i 6 de setembre.
El Ple va aprovar com a festes locals del 

municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 
2019 els dies 7 de gener i 6 de setem-
bre. 
UNANIMITAT

12.2.- Ratificació d’un acord de la 
Mancomunitat de La Vall del Tenes.
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de 
la Mancomunitat de la Vall del Tenes en 
relació a l’ampliació de l’objecte social 
de la mateixa per a la prestació del ser-
vei d’interès general  d’Escola d’Adults. 
UNANIMITAT

13.- Mocions.
13.1.- PP: Moción para defender el 
Pacto de Toledo y el compromiso de 
todos con us sistema público de pen-
siones sostenible. 
El Ple va acordar instar a la Comissió del 
Pacto de Toledo perquè elabori i trameti 
al Govern de la Nació les noves reco-
manacions necessàries per articular les 
orientacions de futur que han de guiar 
el model de Seguretat Social, amb l’ob-
jectiu de garantir la sostenibilitat i sufi-
ciència del sistema públic de pensions, 
progresant en el seu equilibri financer.
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: ABSTENCIÓ
CiU: ABSTENCIÓ
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR 

13.2.- ERC: Moció per la llibertat dels 
líders i els membres del govern des-
tituïts.
El Ple va acordar expressar, un cop més, 
el rebuig a la decisió de mantenir en pre-
só preventiva als membres del govern 
destituïts per l’aplicació de l’article 155 i 
els representants d’Òmnium i ANC.  
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

14.- Preguntes.
El PP va plantejar preguntes en relació 
als següents temes: la crònica del Ple 
extraordinari del 14 de desembre; cà-
meres de vigilància i seguretat; el Ca-
sal de la Gent Gran de Palaudàries; la 
cobertura de mòbils; el Consorci de la 
Cervesa Artesana; la instal·lació de con-
tenidors de reciclatge d’oli domèstic; la 
instal·lació de bancs en el Passeig de 
Can Salgot; una acera molt perillosa a 
Can Salgot; informació sol·licitada sen-
se contestar; i el posicionament del go-
vern municipal amb la presó permanent 
revisable. 
ERC va plantejar preguntes en relació 
als següents temes: el carrer del Torrent 
Merdanç; la web de transparència; el 
Pla parcial de Can Montcau; i el Conveni 
amb l’Incasòl per al desenvolupament 
del centre. 
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Investigat el propietari d’un ramat 
d’ovelles i cabres de Lliçà d’Amunt per 
maltractar-les i no tenir-ne cura

Premi de La Primitiva a 
Lliçà d’Amunt
En el Sorteig de la Lotería Pri-
mitiva celebrat el dia 24 de 
març de 2018 va haver-hi sis 
butlletes premiades de Sego-
na Categoria, amb un premi de 

35.410,60 € cadascuna, una 
de les quals es va validar al 
Punt de Venda núm. 13.045 de 
Lliçà d’Amunt  situat al passeig 
Can Salgot, 13.

Fruit d’una actuació coordina-
da entre els Mossos d’Esqua-
dra i el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya, el 
passat 6 de març, arran d’una 
resolució judicial, es va inter-
venir un ramat d’ovelles i ca-
bres d’un ramader de Lliçà 
d’Amunt. A l’home se l’inves-
tiga per un presumpte delicte 
de maltractament animal, con-
tra la salut pública i contra els 
recursos naturals.
Les actuacions es remunten 
temps enrere, quan agents 
de la Unitat Regional de Medi 
Ambient de la Regió Policial 
Metropolitana Nord van loca-
litzar unes ovelles mortes al 
voltant de la granja situada en-
tre Palaudàries i Ca l’Artigues 
i van constatar que els cadà-
vers no s’estaven gestionant 
de manera adequada.
Malgrat les sancions adminis-
tratives, el propietari continu-
ava gestionant el ramat amb 
descurança. Tant el DARP com 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
i els Mossos van intentar re-
conduir l’actitud del ramader i 
li van donar una pluralitat d’al-
ternatives per mantenir el ra-
mat en les condicions adequa-

des, però no se’n van sortir.
Davant d’aquesta situació, 
el DARP va decidir tramitar 
l’expedient per via judicial i 
denunciar els fets a la Fisca-
lia en considerar que s’esta-
va incorrent en un delicte de 
maltractament animal i un altre 
contra la salut pública. Dona-
da la gravetat dels fets, el jut-
jat d’instrucció va autoritzar 
el comís de tot el ramat i dels 
altres animals domèstics de 
l’explotació.
El 6 de març, membres del 
DARP conjuntament amb 
efectius de l’Àrea Central de 
Medi Ambient (ACME) i de la 
Unitat Regional de Medi Ambi-
ent de la Regió Policial Metro-
politana Nord van executar la 
interlocutòria judicial i van reti-
rar de la granja un total de 702 
animals: 567 ovelles, 80 xais, 
50 cabres, 2 ponis i 3 gossos. 
Els animals van ser examinats 
un per un per veterinaris del 
Departament d’Agricultura per 
comprovar-ne l’estat de salut. 
Van participar en l’operatiu 
més de 30 efectius entre poli-
cies, agents rurals, veterinaris i 
tècnics del DARP.
A l’interior de les instal·lacions, 
es van localitzar 40 cadàvers 
d’ovelles i cabres en diferents 

estats de descomposició que 
convivien amb la resta del ra-
mat. A banda, també hi havia 
un gran nombre de cadàvers 
soterrats entre els purins que 
arribaven a tenir una altura 
d’un metre de gruix i cobrien 
una extensió de 800 m2 de ter-
reny. A l’exterior de les instal-
lacions, s’amuntegaven uns 
200 metres cúbics de purins 
on s’hi barrejaven esquelets i 
cossos en descomposició.
En general, el ramat presen-
tava signes de desnutrició i 
alguns animals estaven molt 
prims. Es van detectar proble-
mes de coixesa en un nombre 
d’animals elevat provocats per 
la manca d’higiene de les ins-
tal·lacions, i també problemes 
cutanis de falta de llana a cau-
sa de malalties parasitàries o 
mancances alimentàries.
El propietari i el seu pare van 
ser detinguts aquell mateix 6 
de març per intentar agredir 
els Mossos quan van contac-
tar-los amb l’objectiu de lliu-
rar-los la interlocutòria judicial 
del comís.
Cal significar la valuosa coo-
peració d’associacions anima-
listes en el seguiment i la re-
collida de dades sobre l’estat 
dels animals. 

D’Escola Lliçà a Escola Els 
Picots
L’Escola Lliçà va dur a terme 
un procés participatiu per po-
sar un altre nom al centre edu-
catiu. Hi havia tres propostes 
(Camí de la Serra, Els Picots i 

Boira baixa) i el nom guanya-
dor ha estat Escola Els Picots. 
Aquest canvi de nom l’haurà 
de ratificar el Consell Escolar 
i el Ple municipals. 

Menció honorífica a 
Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt
Durant la sisena edició del 
Dia del Voluntariat, que va 
reunir més de 250 membres 
de Protecció Civil de 40 mu-
nicipis de Catalunya, es van 
lliurar cinc mencions honorí-
fiques a les associacions que 
fa 10 anys que estan inscri-

tes al Departament d’Interi-
or, entre les quals la de Lliçà 
d’Amunt. Protecció Civil té 
ara 131 associacions a tot 
Catalunya de les quals 13 al 
Vallès Oriental. En conjunt 
sumen un total de 1.542 per-
sones voluntàries. 
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Què ha dit la premsa?
Tribunes automàtiques 
de Figueras equipen 
un centre cultural de 
Kuwait
L’empresa Figueras Internati-
onal Seating ha proporcionat 
775 butaques per al Sheikh 
Jaber Al Ahmat Cultural Cen-
tre (JACC), a Kuwait, un espai 
públic que té com a finalitat 
entretenir, educar i inspirar 
els habitatges de la ciutat. De 
les butaques proporcionades, 
421 estan instal·lades en tri-
bunes automàtiques, de ma-
nera que l’espai es pot utilitzar 
per a una diversitat més gran 
d’activitats. Les butaques fi-
xes, un total de 350, equipen 
un dels espais amb un seient 
dissenyat especialment per a 
teatres i sales de conferència.

El renovat Bonpreu de 
la Cruïlla incorpora un 
punt de recollida de 
compres per internet
L’antic Esclat de la Cruïlla re-
obre a finals d’abril com un 
nou supermercat Bonpreu. El 

grup ha invertit 2 milions d’eu-
ros en una reforma integral 
d’aquest punt de venda que, 
a més, incorpora un nou ser-
vei, el punt de recollida de la 
compra feta prèviament per 
internet amb el vehicle privat. 

Animalistes busquen 
diners per fer un tancat 
per a les 50 cabres co-
missades
L’entitat AnimaNaturalis fa 
una crida per aconseguir 
5.000 euros per a la construc-
ció d’un tancat per al ramat de 
50 cabres que va ser comissat 
pels Mossos d’Esquadra el 6 
de març passat en una actua-
ció en una granja situada prop 
de l’església de Sant Esteve 
de Palaudàries. 
Les 567 ovelles, els 80 xais i 
les 50 cabres es recuperen en 
una nova instal·lació ramade-
ra. 
AnimaNaturalis exercirà 
d’acusació popular contra el 
responsable de la granja on 
malvivia el ramat en el judici 
per un presumpte delicte de 

maltractament animal i per un 
delicte contra la salut pública 
per la venda de carn de xai 
sense control sanitari. 

Manel Busquets es per-
fila com a cap de llis-
ta del PDeCAT a Lliçà 
d’Amunt
El regidor del PDeCAT de Lli-
çà d’Amunt, Manel Busquets, 
tornarà a ser el cap de llista 
en les eleccions municipals de 
l’any vinent. Era l’únic candi-
dat i va ser ratificat per l’as-
semblea. 

L’exalcalde per ERC, 
Joaquim Ferriol, no op-
tarà a l’alcaldia
L’exalcalde i actual portaveu 
del Grup Municipal d’ERC, 
Joaquim Ferriol, no tornarà a 
ser el cap de llista del partit 
en les eleccions municipals de 
l’any vinent. El seu lloc l’ocu-
parà el número 2 de la llista, 
Iban Martínez. L’assemblea de 
militants va aprovar el nom del 
candidat per unanimitat. 

El Consell Comarcal 
s’ubicarà a l’edifici dels 
antics jutjats de Granollers
L’Ajuntament de Granollers i 
el Consell Comarcal del Va-
llès Oriental han signat un 
conveni de col·laboració que 
fa possible que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
ubiqui les seves dependèn-
cies comarcals a l’edifici dels 
antics jutjats de Granollers, 
situades a l’avinguda del Parc 
número 7, un lloc cèntric de 
la ciutat. 
L’acord resol les necessitats 
d’espai de l’ens comarcal i al 
mateix temps impactarà en 
el canvi de la fisonomia de la 
plaça de Barangé. 
La nova seu del Consell Co-
marcal serà una realitat a 
principis de 2021.
Durant els propers mesos, es 
posaran en marxa les actu-
acions i previsions que con-
templa el conveni pel que fa a 
la reforma exterior i adequa-
ció interior de l’edifici per tal 
d’habilitar-lo a l’ús previst al 
conveni. En concret, coordi-
nat per una comissió de se-
guiment amb participació de 
les dues administracions, la 
rehabilitació preveu repensar 
l’edifici des de la òptica de 
l’encaix i potencialització del 
context urbà en què es situa, 
primant la qualitat construc-
tiva i pel que fa a la imatge 
exterior, la qualitat de la inter-
venció i els materials. Així ma-
teix s’abordarà la intervenció 
en façana per tal de millorar, 
com a mínim, la imatge exte-
rior de l’edifici així com el seu 

comportament tèrmic de les 
obertures i millorar de forma 
substancial l’eficiència ener-
gètica de l’edifici. 
L’edifici de l’avinguda del 
Parc, 7 de Granollers té plan-
ta rectangular, planta semi-
setorreni, planta baixa i tres 
plantes cadascuna de més 
de 500 metres quadrats de 
superfície i una quarta de di-
mensions més petites i  haurà 
de ser objecte de les precep-
tives actuacions de reforma 
exterior i adequació interior. 
L’Ajuntament de Granollers 
constituirà la propietat horit-
zontal de l’edifici i cedirà gra-
tuïtament el domini al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
reservant-se la tercera de les 
plantes. El Consell Comarcal 
del Vallès Oriental s’obliga a 
la rehabilitació de la façana i 
l’interior.
El Consell Comarcal des de 
la seva constitució l’any 1988 
ocupa un edifici d’uns 1.000 
metres quadrants del carrer 
Miquel Ricomà de Granollers 
en el que treballen en l’actu-
alitat unes 140 persones. En 
els darrers anys, conseqüèn-
cia de l’increment constant 
de programes i serveis que es 
presten i del major número de 
treballadors les dependèn-
cies del carrer Ricomà s’han 
quedat petites i ja fa mesos 
que es buscava una nova ubi-
cació que donés sortida a les 
necessitats actuals de l’ad-
ministració.

Exposició itinerant “El retorn de la 
llúdriga a les conques del Besòs i la 
Tordera”
Amb motiu de la celebració 
del Dia Mundial de l’Aigua, el 
Consorci Besòs Tordera va 
inaugurar l’exposició itinerant 
“El retorn de la llúdriga a les 
conques del Besòs i la Tor-
dera” i va oferir una xerrada 
sobre la importància i la pre-
sència d’aquest animal als rius 
d’ambdues conques.
La mostra també recull l’evo-
lució de la presència de la 
llúdriga a Catalunya, que va 
passar de trobar-se a totes 
les conques catalanes entre el 
període 1900-1950, a la seva 
extinció pràcticament defi-
nitiva a mitjans dels anys 80. 
En el cas de les conques del 
Besòs i la Tordera, l’animal ha 

estat extingit durant prop de 
40 anys.
Des de l’any 2014, el Consorci 
està duent a terme un projec-
te de seguiment de la llúdriga 
amb càmeres de fototram-
peig, que van captar la prime-
ra fotografia de l’animal el 6 
de juny de 2014 al riu Tenes, 
al seu pas per Santa Eulàlia 
de Ronçana. Des d’aleshores, 
la seva presència s’ha anat 
confirmant a tots els rius de la 
conca del Besòs, mitjançant 
fotografies i/o gravacions.
Aquest treball científic de 
seguiment ara es recull en 
aquesta exposició, que ha es-
tat possible gràcies a la feina 
conjunta de Medi Fluvial del 

Consorci amb altres entitats, 
com el Grup Ornitològic del 
Tenes, NatMogent o el Museu 
la Tela de Granollers, i la col-
laboració i implicació d’em-
preses i entitats, com Grifols i 
el Zoo de Barcelona.
A més de les fotografies de 
l’animal a diversos rius de la 
conca, l’exposició inclou una 
reproducció d’un exemplar i 
explica els rastres de la pre-
sència d’aquest animal als rius 
de la conca del Besòs i la Tor-
dera a través de femtes, petja-
des o altres rastres biològics. 
La mostra, que està a dispo-
sició d’ajuntaments, escoles 
i d’altres centres culturals, es 
podrà veure a Lliçà d’Amunt. 
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notícies del poble

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.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 27 d’abril al 3 de maig 
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 4 al 10 de maig
P. Lozano (Bigues): de l’11al 17 de maig
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 18 al 24 de maig 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 25 al 31 de maig
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Grano-
llers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lo-
zano (Bigues)

Vaga de la plantilla de 
l’Organisme de Gestió 
Tributària
Recordem que la plantilla de 
l’Organisme de Gestió Tributà-
ria de la Diputació de Barcelo-

na va fer vaga els dies 13, 20 i 
26 d’abril i també en farà el dia 
4 de maig. 

Servei de pediatria
La direcció de l’ABS Vall del 
Tenes informa que, per falta 
de professionals, des de l’1 
d’abril i fins a nou avís, l’aten-
ció pediàtrica de Lliçà d’Amunt 
es realitzarà només al CAP de 
La Cruïlla. Els dimecres al matí 

no hi haurà servei de pediatria 
al CAP de Palaudàries. La di-
recció demana disculpes per 
les molèsties que aquest fet 
pugui ocasionar i comenta que 
s’està treballant per resoldre la 
situació. 

Sara Conesa Pinar, 
nascuda el 5 de març de 2018.

Camí de vianants entre Santa Eulàlia i 
Lliçà d’Amunt
Les obres del camí de vianants 
que unirà Santa Eulàlia de 
Ronçana i Lliçà d’Amunt van 
començar a principis d’abril.  
El passat 9 d’abril es va co-
mençar a fer la senyalització 
horitzontal d’obres en el tram 
de carretera entre ambdós 
municipis i l’endemà es van 
dur a terme les tasques per 
instal·lar diversos ressalts, re-
duint així la velocitat dels ve-
hicles durant la durada de les 
obres.
El camí de vianants, que 
s’ubicarà al marge esquerra 
de la carretera de Barcelona 
BV-1435 en direcció a Lliçà 
d’Amunt, tindrà una llargada 
de 703 metres i una amplada 
de 2,5. El cost d’execució de 
les obres serà de 446.490 eu-
ros, un 33% menys de l’import 
licitat en un principi. Segons 
el conveni signat, l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia aportarà 
67.292,90 euros, mentre que 
la resta anirà a càrrec de la Di-
putació.
El nou itinerari disposarà d’una 
barrera de contenció mixta, 
metàl·lica i fusta, entre la cal-
çada i l’itinerari així com d’en-
llumenat en tot el tram. A més, 
s’aprofitarà per fer una canalit-
zació, de forma soterrada, per 
fer passar la fibra òptica, el 
gas natural i una línia elèctrica 

de distribució de baixa tensió. 
La construcció d’aquest itine-
rari també comportarà haver 
de desplaçar l’eix de la calça-
da actual en un tram de 290 
metres per tal de no afectar la 
bassa de Can Falgar, així com 
el reforç del ferm de la calçada 

en tot el seu tram.
Les obres tindran una durada 
de 5 mesos, pel que està pre-
vist que a finals de setembre 
ja estiguin finalitzades. L’em-
presa constructora AMSA és 
l’encarregada de dur a terme 
l’execució dels treballs. 

Premi de la Lotería 
Nacional a Lliçà d’Amunt
El primer premi del sorteig de  la 
Lotería Nacional celebrat el dia 5 
d’abril de 2018, amb el número 
11.928, premiat amb 300.000€ 
per serie, es va repartir a Lliçà 
d’Amunt, a més d’altres indrets. 
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En el moment de tancar l’edició del butlletí de maig, aquest grup municipal no havia lliurat cap article d’opinió. 

En el programa electoral de l’any 2015 “Garantia de Futur” vàrem proposar ni més ni menys que 100 actuacions per viure millor. 
Tot un repte. A un any de les eleccions municipals del 2019 podem dir, amb el cap ben alt, que hem executat 59 de les promeses 
electorals, que 11 més estan en ple procés de desenvolupament i que les 30 restants no es faran, algunes perquè no depenen 
exclusivament de l’Ajuntament, d’altres perquè ens calen uns recursos que l’Estat no ens ha deixat disposar dels nostres estal-
vis. Però també hem fet més de 50 projectes que si bé no estaven en la nostra proposta electoral, l’oportunitat inesperada del 
moment ens ha permès fer-los. Ens podem felicitar tots plegats de la feina feta, perquè amb aquest gran impuls hem avançat de 
valent cap el poble de progrés, d’oportunitats i respectuós amb el medi on volem viure. Aprovarem amb nota l’examen de 4 anys 
de mandat, com ja ho vàrem fer en els dos anteriors. Som gent de fets, no com altres que porten 20 anys marejant la perdiu amb 
uns manipulats processos participatius per decidir el model de poble que volen. Que no ens enganyin de nou, el poble existeix 
des de fa molts anys. 

El próximo 5 y 6 de Mayo se realizará en el nuevo Espai Can Malé de nuestro pueblo la Fira Tenes. Una fira que pretendemos sea un 
punto de encuento entre el sector económico de nuestro pueblo y los vecinos de Lliçà. Contaremos además  con diferentes expositores 
que nos mostraran las últimas novedades en: eficiencia  energética, movilidad sostenible y nuevas tecnologias. También podremos de-
gustar y conocer el mundo de la Cerveza artesana, con la participación del BBF (Barcelona Beer Festival), que nos traerá una muestra 
importante de las diferentes Cervezas artesanes de nuestra zona. A todo esto irán unidas diferentes presentanciones de los expositores, 
zona infantil, conciertos, degustaciones y Servicio de bar. 
Por otra parte, el dia 5 por la mañana, asistiremos a la presentación del ESPAI CAN MALÉ, uno de los proyectos mas importantes para 
Lliçà de los últimos años, y del que estamos seguros que dará un importante Servicio a nuestro pueblo.
Desde EUIA Lliça d’Amunt os queremos animar a asistir a esta Fira de la que a buén seguro disfrutareis. 

Hem patit moments de defalliment, semblava que la UE recolzava les accions de l’Estat i la justícia espanyola, desoint opinions 
de juristes i organitzacions en contra d’aquestes.
La justícia Belga, Suïssa, Escocesa i Alemanya, i els comentaris d’alguns càrrecs d’aquests països, van deixar en evidència la 
regressió democràtica i la violació de drets humans i civils que estem patint.
Eurodiputats de quinze estats al ‘Manifest pel diàleg a Catalunya’ reclamen que els presos polítics siguin alliberats i no es lliurin 
els exiliats; que les manifestacions ordenades no constitueixen un crim de rebel·lió, que l’organització i la celebració d’un refe-
rèndum no és un crim a Espanya i reivindiquen a les institucions europees a intervenir per una solució política en el marc d’un 
diàleg sense condicions prèvies.
Desitgem que aquestes demandes aconsegueixin arribar al diàleg polític tantes vegades demanat.
Expressem la nostra solidaritat i suport a tots els exiliats i empresonats per decisió judicial, així com als familiars i amics #Lliber-
tatPresosPolítics.

No dejan de sorprendernos las ocurrencias que publican los grupos municipales en el Informa’t. En el número 117, por ejemplo, 
leemos las críticas de ERC al convenio firmado por PSC, ICV y PdeCat con el Incasol. Pues claro, como ya no están en el go-
bierno… Nos gustaría recordar que este proyecto no podría ser posible si en su día el Partido Popular, que ocupó la concejalía 
de Urbanismo, no hubiese impulsado la aprobación del nuevo POUM. No hace falta decir que esa es la herramienta que permite 
ordenar el crecimiento de nuestro municipio. Pues bien,  ICV-EUiA y ERC votaron en contra y CIU se abstuvo en la Aprobación 
del Texto Refundido enviado a Urbanismo a sabiendas que ya lo había aprobado la Comisión Territorial de Urbanismo.   
Pero ya no nos extraña nada. En el último pleno pudimos comprobar cómo los grupos deciden el voto siguiendo órdenes de sus 
partidos. Lo vimos en su apoyo a la moción a favor de la libertad de los políticos presos (no “presos políticos”, como ellos dicen). 
También en la votación de la moción a favor de las movilizaciones en defensa de un sistema público de pensiones. 
En cambio, cuando les preguntamos sobre la prisión permanente revisable, después del asesinato de Gabriel Cruz, vemos como 
les da igual que los asesinos salgan de la cárcel a los 10 años de condena.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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L’institut Hipàtia consolida el 
seu programa d’intercanvis i 
aposta fermament pel plurilin-
güisme. 
Abans del Nadal, 12 alumnes 
de 3r i 4t d’ESO van participar 
en una setmana d’intercanvi 
amb l’escola Deutsch-Skandi-
navische Gemeinschaftsschule 
de Berlín. La primera fase de 
l’intercanvi va tenir lloc al no-
vembre quan nosaltres vam 
fer d’amfitrions dels companys 
alemanys i, la segona, es va de-
senvolupar al desembre quan 
vam visitar Berlín per continuar 
amb el programa cultural i aca-
dèmic iniciat a Barcelona.
Passat el Nadal, tres compa-
nyes de 3r van acollir dues noies 
i un noi de l’escola Freie Schule 
Montessori, també de Berlín, 
que han vingut a Lliçà a portar 
a terme un programa de servei 
a la comunitat dintre del seu 
currículum acadèmic. A més a 
més han dinamitzat grups de 
conversa al centre, tant en an-
glès com en alemany, que han 

estat un impuls molt positiu per 
als nostres alumnes pel que fa 
a la comunicació oral. Al juny 
tindrà lloc la segona fase i se-
ran aquestes companyes de 
3r qui passaran tres setmanes 
a Berlín on podran gaudir d’un 
programa d’immersió absoluta 
en aquesta escola.
Per últim, a l’abril, sis alumnes 
de 4t faran d’amfitrions durant 
quatre setmanes de sis alum-
nes de l’escola MOS Franken 
de Nüremberg que venen a fer 
pràctiques en empresa. Els 

nostres alumnes, en canvi, 
participaran en un programa 
d’immersió cultural i servei 
comunitari durant el mes de 
juliol a Nüremberg.
Pel curs vinent el nostre ob-
jectiu és mantenir aquest 
ampli programa, fins i tot am-
pliar-lo, perquè el major nom-
bre d’alumnes possible pugui 
gaudir d’aquesta fantàstica 
experiència acadèmica i per-
sonal.

Institut Hipàtia

opinió Entitats i Bústia del lector

Consolidem el nostre programa 
d’intercanvis

Cursa de muntanya Camí 
dels Íbers
El triatleta lliçanenc Rafael Es-
pinar va córrer, el passat 11 de 
març, una cursa de muntanya 
de 30 quilòmetres a la Roca 
del Vallès i va classificar-se 
primer en la categoria de ve-
terans i cinquè de la general 

amb un temps de 2h47’. Una 
cursa més per preparar la pro-
pera temporada amb objectius 
clars però sense concretar per 
manca d’esponsarització. 

Rafael Espinar

Nit Sàpiens
L’Institut Lliçà proposa per 1a 
vegada la Nit Sàpiens per tal 
de recaptar fons per a l’ONG 
Children of Africa amb la qual 
col·labora des del 2012. 
Es tracta d’un joc  d’equip per 
a adults, organitzat per vo-
luntaris, on  els participants 
s’enfronten a diferents reptes  
(cultura general, manualitats, 
música...) amb una mateixa 
temàtica, en aquest cas Àfrica.
Aquest any els diners es des-
tinaran a la construcció de 
l’escola de Mbandi, situat en  
una zona rural del sudest de 
Kenya.
http://childrenofafrica.es/
Fem una crida a totes aquelles 
persones que tinguin ganes 
de passar una nit divertida i 
alhora vulguin col·laborar amb 
l’ONG, que hi participin. És 

una ONG que tots els alumnes 
de l’INS coneixen prou bé i hi 
estan implicats.
En aquest enllaç podreu veure 
com de bé s’ho passa la gent 
que hi participa.
https://www.youtube.com/
watch?v=4ab4rUSwQNk
ANIMEU-VOS
Dia: 26 de maig
Horari:   
20h presentació i sopar
21h concurs sàpiens
Lloc: INS Lliçà
Inscripcions: sapiensthega-
me@gmail.com
Grups d’entre 6 i 8 persones
Preu del concurs 10 euros per 
persona
Sopar disponible a la barra del  
bar  a un preu accessible

Institut Lliçà

Aquests dies passejant per Lli-
çà podreu sentir joves parlant 
en francès. L’INS de Lliçà ha 
rebut el 3 d’abril, 9 joves fran-
cesos que fan un intercanvi de 
llarga estada en el nostre ins-
titut. Quatre alumnes venen de 
Normandia i 5 de la Bretanya. 
Tots són acollits per alumnes 
de 4t i 1r de Batxillerat, que ja 
van anar a França a estudiar 
en els seus instituts durant và-
ries setmanes. 

És una experiència molt positi-
va per tots els alumnes, ja que 
tenen la possibilitat de viure a 
l’estranger i després de rebre 
a casa seva, els que ja han es-
devingut els seus amics. D’al-
tra banda, aquesta riquesa 
cultural, és compartida per tot 
el centre en el nostre dia a dia. 
Els desitgem una molt bona 
estada a Lliçà!

Institut Lliçà

Intercanvi amb alumnes 
francesos
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Dia Mundial de l’Activitat 
Física
Els centres d’atenció primària 
de l’àrea Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
van organitzar activitats per 
promoure l’activitat física entre 
els ciutadans i els professionals 
de la salut, emmarcades en la 
celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física (6 d’abril), pro-
mogut per l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), amb 
l’objectiu de difondre el missat-
ge “Acumula 30 minuts d’acti-
vitat física diària si ets adult i 60 
minuts si ets un infant o adoles-
cent!”.
El Dia Mundial de l’Activitat 

Física se celebra des de l’any 
2002 a tot el món i Catalunya 
hi participa per vuitè any con-
secutiu amb iniciatives arreu 
del territori, que tenen lloc tot el 
més d’abril i que estan impulsa-
des pel PAFES sota el lema “+ 
actius cada dia”. 
Els equips de Llinars del Vallès 
(Alt Mogent), Sant Celoni, La 
Garriga, Vall del Tenes i Cano-
velles van organitzar caminades 
populars per a tots els públics i 
exercicis per als més grans. 

Direcció d’Atenció Primària 
Metropoliana Nord

opinió Entitats i Bústia del lector

Racó de Salut:  
Drets i deures de la ciutadania 
en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària 

La Carta de drets i deures de 
la ciutadania en relació amb la 
salut i l’atenció sanitària és un 
contracte social entre la ciutada-
nia i el sistema de salut. A la carta 
trobarem la definició del que es-
peren del sistema sanitar (és a dir, 
dels seus drets) i també els deures 
que tenim  envers aquest sistema 
sanitari que ens empara.
La carta es basa en reconeixe-
ment dels següents principis: dig-
nitat, llibertat, autonomia, igualtat, 
accés a la informació i coneixe-
ment en salut i el compromís cívic. 
Hi ha prop de cent drets i deures 
que agrupem en els deu àmbits 
següents: 
1. Equitat i no- discriminació de 
les persones:
- Tenim dret a: rebre una atenció 
sanitària equitativa i respectuosa, 
sense discriminació, que protegei-
xi de les situacions de vulnerabi-
litat 
- Tenim el deure de: respectar i no 
discriminar els professionals i els 
altres usuaris
2. Protecció i promoció de la sa-
lut i prevenció de la malaltia:
- Tenim dret a: disposar de segu-
retat ambiental i alimentàira a l’en-
torn on vivim i rebre una educació 
en salut que ens permeti adoptar 
les mesures necessàries per pro-
tegir i promoure la salut individual 
i col.lectiva
- Tenim el deure de: contribuir a 
la cura i millora del nostre entorn, 
vetllar per la nostra salut i la de les 
persones que estan sota la nostra 
responsabilitat, evitar riscos per a 
la salut d’altres persones i fer un 
bon ús de les mesures preventi-
ves. 
3. Accés al sistema sanitari:
- Tenim dret a: accedir als serveis 
sanitaris en un temps adequat 
d’acord amb criteris clínics, ob-
tenir informació sobre les presta-

cions, escollir professionals i cen-
tres sanitaris en l’atenció primària, 
disposar d’informació sobre els 
temps d’espera i accedir a una se-
gona opinió en casos d’especial 
transcendència.
- Tenim el deure de: utilizar de ma-
nera responsable les instal.lacions 
i els serveis sanitaris, respectar els 
horaris programats i les normes 
dels centres on ens atenen.
4. Intimitat i confidencialitat: 
- Tenim dret a: privacitat i intimitat 
en l’atenció, confidencialitat de la 
informació i llibertat ideològica i 
religiosa
- Tenim el deure de: respectar el 
mateix de les altres persones
5. Autonomia i presa de decisi-
ons:
- Tenim dret a: disposar de tota la 
informació i suport necessaris per 
garantir la dignitat i autonomia en 
la presa de decisions, planificar 
les decisions anticipades (expli-
cat en números anteriors d’aquest 
butlletí) i pode viure el procés de 
final de vida d’acord amb el nostre 
concepte de dignitat
- Tenim el deure de: coresponsabi-
litzar-nos del nostre procés assis-
tencial i del d’aquelles persones 
que representem legalment, con-
sensuant les decisions en cas de 
discrepàncies
6. Informació sanitària, docu-
mentació clínica:
- Tenim dret a: disposar de la nos-
tra informació sanitària de manera 
integrada, completa i segura. Re-
bre assessorament i recomanaci-
ons d’aquesta informació disponi-
ble a la xarxa
- Tenim el deure de: facilitar infor-
mación veraç sobre les nostres 
dades i fer un ús responsable de 
les noves tecnologies 
7. Qualitat i seguretat del siste-
ma:
- Tenim dret a: rebre una atenció 

sanitària de qualitat que garanteixi 
la continuïtat asistencial i la segu-
retat clínica i personal, conèixer el 
pla de medicació, preparacions de 
mostres biològiques i el nivel de 
qualitat dels centres assistencials
- Tenim el deure de: facilitar l’ac-
tualització de dades de la història 
mèdica i correcta revisió del trac-
tament, utilizar correctament les 
prestacions i identificar-nos amb 
la documentació requerida
8. Constitució genètica de la 
persona:
- Tenim dret a : confidencialitat de 
la informació del nostre genoma, 
gaudir de les noves tecnologies 
genètiques i ser informats de les 
troballes inesperades derivades 
de proves genètiques
9. Investigació i experimentació:
- Tenim dret a: participar en pro-
jectes de recerca, no ser-ne ex-
closos, ser informats, donar con-
sentiment previ, conèixer resultats 
de les intervencions i les iniciatives 
d’innovació del procés assistenci-
al
- Tenim el deure de: cumplir les 
responsabilitats acceptades que 
es deriven de la participació en un 
projecte de recerca
10. Participació: 
- Tenim dret a: expresar l’opinió 
sobre el sistema sanitari i partici-
par-hi com a agents actius
- Tenim el deure de: conèixer el 
sistema sanitari i estar-ne infor-
mats per exercir una participació 
responsable i amb representatiti-
vitat col.lectiva
Podeu accedir a la versió íntegra 
de la carta de drets i deures en re-
lació a l’atenció sanitària a: canal-
salut.gencat. cat
Per a més informació, trucar al 
061 CatSalut Respon

Equip d’Atenció Primària Vall 
del Tenes

La Coral l’Aliança se’n va 
de passeig!

Cada primavera, els cantaires 
de la Coral, amb la seva direc-
tora al davant, surten del Vallès 
per conèixer una comarca dife-
rent i difondre-hi el seu missatge 
d’harmonia i amistat.
Enguany, el 19 i 20 de maig s’en-
caminaran cap a la Cerdanya: 
faran nit a Bellver i combinaran 
un assaig intensiu amb visites 
culturals per la comarca, culmi-
nant amb una cantada a la capi-
tal de la comarca, Puigcerdà.
El passat 3 de febrer, dins del 
cicle “Cacauets” de l’Ateneu 
l’Aliança,  la Coral va col·labo-
rar en un espectacle innovador 

que combinava sons i colors, a 
càrrec de l’artista granollerí Pol 
Aumedes, i el 21 d’abril va par-
ticipar a l’espectacle “Catalu-
nya, Princesa Meva”, punt focal 
de la festa de Sant Jordi a Lliçà 
d’Amunt.
El proper 2 de juny, la directora 
de la Coral, Sheila Garcia, diri-
girà un taller de cant coral dins 
del cicle de tallers que organitza 
l’Ateneu l’Aliança durant la pri-
mavera. Tothom a qui li agradi 
cantar i passar-s’ho bé hi està 
convidat.

Coral l’Aliança

Participació de La Coral a l’espectacle “Catalunya, princesa meva”.
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Projecte d’Art i Escola
Aquest curs tots els alumnes 
de l’escola Miquel Martí i Pol 
hem tornat a participar en el 
projecte d’Art i Escola que 
convoca el Centre d’Art Con-
temporani ACVic. La temàtica 
d’enguany per  tots els centres 
participants ha estat el TABÚ. 
El Tabú es considera tot allò 
que és inquietant, perillós, 
prohibit de fer o de dir, ja sigui 
per convicció religiosa, psico-
lògica o social. Normalment 
sempre és una prohibició i 
l’aspiració màxima d’un tabú 
seria prohibir pensar.
A partir d’obres de diferents 
artistes contemporanis, els/
les alumnes han tractat tabús 
com: la pobresa, la identitat i 
el gènere, la malaltia, la mort, 
el racisme i el sexe.
Conscients de la quantitat de 
tabús que hi ha a la nostra so-
cietat, vam decidir construir al 
vestíbul de l’escola el Mur dels 
nostres tabús.
D’entre tots, el tabú d’iden-
titat i gènere ha estat el punt 
de partida per dur a terme el 
nostre projecte artístic titulat 
IdentitArt.
Els/les alumnes s’han qües-
tionat què són els rols este-
reotipats i si els associem a 

un gènere determinat. Amb 
tot el treball realitzat han es-
tat conscients que ja des de 
ben petits/es tenim una idea 
feta sobre el que s’espera que 
fem, pensem o com actuem 
segons si som un nen o una 
nena.
Per trencar tots aquests ta-
bús i transgredir tot el que la 
societat inconscientment ens 
imposa hem decidit reivindi-
car-nos artísticament:
• Creant un collage amb fotos 
de rols estereotipats que hem 
transgredit “tatxant” imatges, 

escrivint missatges, posant 
senyals de prohibició...
• Transformant anuncis de pu-
blicitat sexistes. Els hem tor-
nant a gravar, modificant els 
rols estereotipats.
• Realitzant una vídeo acció ar-
tística. On han participat en el 
mateix moment tots/es els/les 
alumnes de l’escola. La finali-
tat  ha estat comunicar que in-
dependentment del nostre gè-
nere, TOTS SOM DIFERENTS, 
PERÒ NO DESIGUALS.

Escola Miquel Martí i Pol

Vista aèria de la vídeo acció IdentitArt realitzada per tots/es els/les alumnes del 
Miquel Martí i Pol.

Erasmus +

Mestres dels països participants.

L’escola Rosa Oriol de Lliçà 
d’Amunt està desenvolupant 
un projecte Erasmus Ka2 
(antic Comènius). Aquest pro-
jecte, que duu per títol “On the 
Road of Exile” tracta sobre els 
refugiats i sobre la importàn-
cia de l’Educació Emocional 
a les escoles. Durant dos cur-
sos, 2017-2018 i 2018-2019, 
el centre, juntament amb les 
escoles de Finlàndia, Països 
Baixos, Suècia i Grècia, de-
senvolupen una sèrie d’activi-
tats conjuntes i en determina-
des dates es desplacen amb 
alguns alumnes a aquests 
països, per tal de dur a terme 
altres activitats in situ. 

Els i les mestres dels països 
socis ja ens han visitat i es-
tem totalment immersos en el 
desenvolupament del projec-
te.
Aquest any es viatja a Finlàn-
dia, Holanda i Grècia i l’any 
vinent a Suècia. A finals del 
curs vinent, seran els i les 
alumnes d’aquestes escoles 
qui vindran a Lliçà. 
Al bloc de l’escola podeu 
seguir les activitats del pro-
jecte. També ho podeu fer 
seguint-nos al Facebook, Ins-
tagram o Twitter amb el hash-
tag #ontheroadofexile.

Escola Rosa Oriol 

“La Sagrera, nit d’estiu”
Ets artista, artesà o fas algun 
tipus d’activitat cultural? Vols 
donar a conèixer la teva obra? 
Et convidem a participar en la 
mostra d’artistes de la prope-
ra edició de “La Sagrera, nit 
d’estiu”, que tindrà lloc el dis-

sabte 30 de juny. Explica’ns la 
teva proposta a través del cor-
reu barrilasagrera@gmail.com. 
T’hi esperem!

Associació Barri La Sagrera 
de Lliçà d’Amunt

Nova edició de l’Aplec de Sant Baldiri
Reserveu-vos els dies 20 i 21 
de maig per celebrar juntament 
amb els veïns del barri de Sant 
Baldiri les nostres festes.
El diumenge dia 20, com ja és 
tradicional, ens reunirem tots 
aquells que vulgueu gaudir d’un 
plat d’arròs, fer-la petar, gaudir 
de les vistes del nostre municipi 
i recordar temps passats mentre 
passem una bona estona.
El dilluns dia 21 (dilluns de Pas-
qua Granada) es durà a terme 
la part més litúrgica de la festa, 
amb una Missa a les 19 h, en ho-
nor al  Sant, a la Capella.
Us hi esperem a tots!
Comissió de l’Aplec de Sant 
Baldiri

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana 
del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic 
comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o 
per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la 
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió 
màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. 



Aquesta jornada de lluita pels 
drets de les persones treballa-
dores fou establerta al congrés 
obrer socialista celebrat a Pa-
rís el 1889. Es decidí que, en 
homenatge als Màrtirs de Chi-
cago, treballadors anarquistes 
executats als EUA acusats dels 
fets de Haymarket, l’1 de maig 
seria el dia de protesta i recla-
macions obreres. En aquell mo-
ment, la gran reivindicació que 
s’establí fou la jornada de 8 
hores. La vaga era l’instrument 
que es decidí d’emprar cada 1 
de maig per forçar la patronal i 
els Estats liberals a acceptar la 
jornada de 8 hores. 
La campanya tingué molt d’èxit 
i, a poc a poc, prengué impor-
tància i es consolidà com a jor-
nada de lluita de tot el moviment 
obrer mundial, més enllà de les 
tendències i faccions ideolò-
giques. Amb la conquesta de 
millores laborals i socials, el dia 
anà perdent càrrega reivindi-
cativa per agafar un caire més 
festiu i de remembrança dels 
fets de Chicago de 1886. Actu-
alment, gairebé a tots els països 
occidentals (Estats Units i Gran 
Bretanya en són excepcions no-
tables) és un dia festiu i ja gaire-
bé sense càrrega reivindicativa; 
àdhuc s’ha perdut el caràcter 
commemoratiu per convertir-se 
en una simple data no laboral 
més del calendari. 

Origen de la commemoració
Els fets que van donar lloc a 
aquesta celebració estan con-
textualitzats en els inicis de 
la Revolució Industrial en els 
Estats Units. A fins del segle 
XIX, Chicago era la segona 
ciutat en nombre d’habitants 

dels Estats Units. De l’oest 
i del sud-est arribaven cada 
any per ferrocarril milers de 
ramaders desocupats, creant 
les primeres viles humils que 
albergaven a centenars de 
milers de treballadors. A més, 
aquests centres urbans van 
acollir a emigrants arribats de 
tot el món al llarg del segle XIX. 
Una de les reivindicacions bà-
siques dels treballadors era 
la jornada de vuit hores. En 
aquest context es van produir 
diversos moviments. 
La majoria dels obrers estaven 
afiliats a la Noble Ordre dels 
Cavallers del Treball, però tenia 
més preponderància l’Ameri-
can Federation of Labor (Fe-
deració Americana del Treball), 
inicialment socialista (encara 
que algunes fonts assenyalen 
el seu origen anarquista). En el 
seu quart congrés, realitzat el 
17 d’octubre de 1884, aques-
ta havia resolt que a partir de 
l’1 de maig de 1886 la durada 
legal de la jornada de treball 
hauria de ser de vuit hores i que 
s’organitzaria una vaga si no 
s’obtenia aquesta reivindicació. 

El dia 1 de maig, la vaga
L’1 de maig de 1886, 200 000 
treballadors van iniciar la vaga 
mentre que altres 200.000 ob-
tenien aquesta conquesta amb 
la simple amenaça d’atur. 
A Chicago, on les condicions 
dels treballadors eren molt 
pitjor que en altres ciutats del 
país, les mobilitzacions van 
seguir els dies 2 i 3 de maig. 

Revolta d’Haymarket 
La Revolta d’Haymarket o In-
cident d’Haymarket va ser un 

fet històric que va tenir lloc a 
Haymarket Square (Chicago, 
Illinois, Estats Units) el 4 de 
maig de 1886 i que va ser el 
punt culminant a una sèrie de 
protestes obreres que, des de 
l’1 de maig, s’havien estat pro-
duït per la reivindicació de la 
jornada laboral de vuit hores. 
Durant una manifestació pací-
fica, una persona desconegu-
da va llançar una bomba a la 
policia que intentava dissoldre 
l’acte de forma violenta. Això 
va desembocar en un judici, 
anys després qualificat d’il·le-
gítim i deliberadament malin-
tencionat, on cinc treballadors 
anarquistes van ser condem-
nats a mort (un d’ells es va su-
ïcidar abans de ser executat) i 
tres van ser reclosos. Foren els 
anomenats Màrtirs de Chicago 
pel moviment obrer. 
Posteriorment, aquest fet donà 
lloc a la commemoració del Pri-
mer de Maig, originalment per 
part del moviment obrer i, en 
l’actualitat, considerat en la gran 
majoria dels països democràtics 
(exceptuant els Estats Units, el 
Regne Unit i Andorra), el Dia In-
ternacional dels Treballadors.

Actualitat 
En l’actualitat, molts països 
rememoren el Primer de Maig 
com l’origen del moviment 
obrer modern. 
Hi ha alguns que no ho fan, sent 
en general països de colonit-
zació britànica, com els Estats 
Units d’Amèrica i Canadà, que 
celebren el Labor Day (Dia del 
Treball) el primer dilluns de se-
tembre; Nova Zelanda, el quart 
dilluns d’octubre. En Austràlia, 
cada estat federal decideix la 
data de celebració: el primer 
dilluns d’octubre al Territori de 
la Capital Australiana, Nova 
Gal·les del Sud i Austràlia 
Meridional; el segon dilluns de 
març, a Victòria i Tasmània; el 
primer dilluns de març, a Aus-
tràlia Occidental; i el primer de 
maig a Queensland i el Territori 
del Nord. 
A causa de que la festivitat 
té un caràcter oficial a molts 
països, actualment part de la 
població continua participant 
en les celebracions i les se-
ves reivindicacions, mentre 
que una altra part pren el dia 
de descans per a activitats 
d’oci, etc. 

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’Informa-
ció al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tribu-
tària
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

Telèfons

Dia Internacional dels Treballadors

genda genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

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

El Dia Internacional dels Treballadors, el Primer de Maig, és la jornada 
reivindicativa del moviment obrer mundial. 


