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Eleccions municipals 
i europees
El 10 de maig comença la 
campanya electoral per a les 
eleccions municipals i euro-
pees que tindran lloc el 26 de 
maig.
El dia de les eleccions, la vo-
tació s’iniciarà a les 9h i serà 
continua sense interrupció fins 
a les 20h.
Els col·legis electorals del 
nostre poble i els sectors de 
la població als quals corres-
pon anar-hi a votar són els se-
güents:
• Pavelló de l’institut Lliçà 
(avinguda dels Països Cata-

lans, 26-50; nucli urbà): Nucli 
urbà, barri Ballestà, barri Can 
Peret Manent, barri El Pla, bar-
ri La Cruïlla, barri Migdia, una 
part del barri La Serra, barri 
Santa Justa, Can Farell, Can 
Franquesa, Can Merlès, Can 
Xicota, El Pinar, Les Oliveres, 
Pineda Feu i Raval d’en Xicota.
• Gimnàs de l’escola Rosa Ori-
ol i Anguera (carrer de Marina, 
6-26; Ca l’Artigues; però, l’en-
trada al gimnàs és pel carrer 
de Matarranya): part del bar-
ri La Serra, Ca l’Artigues, Ca 
l’Esteper, Can Costa i Pineda 

del Vallès.
• Casal de la Gent Gran de Pa-
laudàries (carretera de Palau-
dàries, 88; Palaudalba): Can 
Lledó, Can Roure, Can Rovira, 
Can Salgot, Mas Bo, Palaudal-
ba i Palaudàries.
Lliçà d’Amunt té un cens 
d’11.902 electors i 24 meses 
electorals: 8 al pavelló de l’ins-
titut Lliçà, 7 al gimnàs de l’es-
cola Rosa Oriol i 9 al Casal de 
la Gent Gran de Palaudàries.
El termini per sol·licitar el vot 
per correu és fins al 16 de 
maig. 
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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.

Fira Tenes és un esdeveniment 
social, econòmic i cultural que 
va néixer el 2018 amb l’objectiu 
de promocionar l’entorn natu-
ral, agrícola, turístic, comercial 
i industrial de Lliçà d’Amunt, de 
les poblacions veïnes i, en con-
junt, de la comarca del Vallès 
Oriental. Un espai de trobada 
on empresaris, productors i co-
merciants puguin establir nous 
contactes, ampliar la cartera de 
clients i presentar les darreres 
novetats dels seus productes a 
tots els visitants de la fira. 
Fira Tenes es desenvolupa a 
l’Espai Municipal de Can Malé, 
un nou equipament on l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt té previst 
traslladar a mig termini una part 
dels serveis municipals i on es 
desenvoluparan projectes for-
matius, empresarials, associa-
tius i de lleure, com per exemple 
el Clúster de Cervesa Artesana, 
un projecte que pretén aglutinar 
els interessos del sector emer-
gent de fabricació de cervesa 

artesana a Catalunya i que en 
aquests moments s’està instal-
lant en aquest espai.
Fira Tenes comptarà amb uns 
50 estands de diferents sectors: 
activitats professionals; activi-
tats sociosanitàries; agricultura; 
ramaderia; comerç; construcció; 
alimentació; transport; cervesa 
artesana; i altres. 
A banda del funcionament de la 
pròpia fira, també hi haurà una 
programació cultural i d’oci va-
riada, que inclourà activitats in-
fantils, xerrades, concerts i una 
oferta gastronòmica i de cervesa 
artesana que de ben segur co-
brirà les expectatives de tots els 
visitants.

Programació de Fira Tenes:
- Divendres 3 de maig: 
Divendres tindrà lloc un 
networking al matí i una jornada 
tècnica per a cervecers i sectors 
interessats en el procés d’elabo-
ració de cervesa a la tarda.
L’Ajuntament ha organitzat una 

cinquena jornada de bescanvi 
empresarial (networking) amb 
l’objectiu de dinamitzar el teixit 
empresarial de Lliçà d’Amunt i 
promoure negocis.  En aquesta 
ocasió, el networking se cen-
trarà en “Productes de la ter-
ra-Tancant el cercle: empreses, 
explotacions i professionals” i 
potenciarà els següents sec-
tors: agricultura; ramaderia; flor 
i planta; alimentació; hotels, 
restaurants i cafès;  serveis d’alt 
valor afegit; logística; Internet de 
les coses; exportació; i internaci-
onalització.
La jornada tècnica per a cerve-
sers i sectors interessats en el 
procés d’elaboració de cervesa 
comptarà amb ponents que ex-
plicaran les seves experiències 
tant de plantació de llúpol com 
d’elaboració de cervesa. 
A més, la tarda del divendres, 
els alumnes del PFI de Lliçà 
d’Amunt d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restauració 
oferiran un showcooking i la 

2a edició de Fira Tenes 
El cap de setmana 3, 4 i 5 de maig, a l’Espai Municipal Can Malé, 
tindrà lloc la 2a edició de Fira Tenes. 

coneguda cuinera Ada Parellada 
vindrà a fer una xerrada sobre 
malbaratament alimentari. 
A la nit, obrirà l’espai gastronò-
mic on es podrà sopar i degus-
tar cervesa artesana, que estarà 
amenitzat amb música en direc-
te a càrrec de Nancy Whiskey 
Band, una formació propera de 
música irlandesa i celta. 
- Dissabte 4 de maig: 
Dissabte tindrà lloc l’obertura 
de la fira d’expositors en horari 
de 10h a 20h i hi haurà una gran 
varietat d’activitats complemen-
tàries. 
Aquesta nit també obrirà l’espai 
gastronòmic, amenitzat amb 
música en directe a càrrec de 
Crazy Rockets, una altra forma-
ció propera, en aquesta ocasió 
de rock clàssic dels 50’s. 
- Diumenge 5 de maig: 
Diumenge la fira d’expositors i 
les activitats complementàries 
tindran lloc en horari de 10h a 
14h.
Entre les activitats complemen-
tàries d’aquest dia, hi haurà una 
passarel·la d’adopció d’animals 
de companyia a càrrec de l’As-
sociació protectora d’animals de 
Granollers (APAG) i una ballada 
de sardanes a càrrec del grup 
local “Tocats per la sardana”. 

També hi haurà una zona infantil 
en funcionament tot el cap de 
setmana que inclourà inflables 
i tallers, i un espectacle, el matí 
del diumenge, a càrrec del grup 
d’animació infantil local El Tram-
via Blanc. 

Accés a la zona firal:
Es recomana que l’accés a l’Es-
pai Municipal de Can Malé es 
faci a peu a través del barri de 
La Sagrera. 
No es podrà accedir al recinte 
firal en vehicle, excepte en ca-
sos de necessitat. Hi ha zones 
d’aparcament properes com 
l’aparcament de l’Ajuntament, 
l’esplanada de l’avinguda dels 
Països Catalans, l’esplanada 
de l’institut Lliçà i l’aparcament 
del carrer de l’Aliança, i hi haurà 
habilitades dues zones d’apar-
cament en els camps de banda 
i banda del carrer del Doctor Bo-
net. 
També es posarà a disposició 
del visitant un mini-bus adaptat 
gratuït, d’entre 12 i 16 places, 
que farà el recorregut des de la 
parada del carrer Torrent Mer-
danç fins a la fira i viceversa, el 
dissabte de 10h a 20h i el diu-
menge de 10h a 14h, amb una 
freqüència de pas de 15 minuts.
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Visita d’alumnes de 
Primària a l’Ajuntament
Els alumnes de 3r de Primà-
ria de l’Escola Els Picots van 
visitar l’Ajuntament el passat 
13 de març i els alumnes de 3r 
de Primària de l’Escola Miquel 
Martí i Pol ho van fer el passat 
8 d’abril. 
Aquesta activitat, anomenada 
Conèixer l’Ajuntament, està 
inclosa dins del PAE (Progra-

ma d’Activitats Educatives) 
que l’Ajuntament ofereix als 
centres escolars. Els objectius 
d’aquesta activitat són apro-
par l’Ajuntament als nens i ne-
nes de 3r de Primària, conèixer 
el mecanisme de funciona-
ment de l’Ajuntament i pren-
dre consciència de pertànyer a 
una comunitat.

3r A Escola Els Picots

3r B Escola Els Picots

Lliçà d’Amunt signa el Pacte per combatre 
la segregació escolar a Catalunya

Més d’un centenar d’ajunta-
ments, entre ells el de Lliçà 
d’Amunt, van signar, el pas-
sat 18 de març al Parlament 
de Catalunya, el Pacte contra 
la segregació escolar a Ca-
talunya, impulsat pel Síndic 
de Greuges i el Departament 
d’Educació de la Generalitat.
A més dels impulsors, el pac-
te ha estat signat pels mu-
nicipis més grans de 10.000 
habitants i diversos agents 
educatius i socials, a més de 
col·legis oficials, sindicats i 
grups parlamentaris. L’Alcal-
de de Lliçà d’amunt, Ignasi 
Simón, va ser l’encarregat de 
signar el document en repre-
sentació del nostre municipi.
Aquest pacte és “un compro-
mís per a l’èxit educatiu”’ i 
pretén incrementar la cores-
ponsabilitat dels centres en 
l’escolarització equilibrada 
d’alumnat i incrementar la do-
tació de recursos per atendre 
les necessitats específiques 
de suport educatiu existents. 
L’objectiu principal del pacte 
és combatre els desequilibris 
en la composició social de 
l’alumnat i i en la dels respec-
tius territoris de referència 
(zona d’escolarització, barri, 
municipi). 
La lluita contra la segregació 
escolar implica desplegar i 
utilitzar de manera més activa 
els instruments de programa-
ció escolar de què disposa 
l’ordenament jurídic, sovint 

no utilitzats suficientment, o 
també promoure projectes 
educatius de centre no desi-
guals i igualment comprome-
sos amb la diversitat social 
de l’entorn, entre d’altres. Hi 
ha marge més enllà dels re-
cursos disponibles per millo-
rar l’equitat del sistema edu-
catiu. 
En aquesta línia, el Pacte 
contra la segregació escolar 
a Catalunya insta els diferents 
actors a ser capaços de ge-
nerar consensos i compromi-
sos entorn de com actuar per 
construir un servei d’educació 
de Catalunya just i equitatiu, i 
específicament per abordar 
aquest objectiu comú: la lluita 
contra la segregació escolar. 
Si no s’actua, la segregació 
escolar continuarà essent un 
fenomen estructural que per-
sistirà al llarg del temps, de la 
mateixa manera que persisti-
ran les vulneracions del dret a 

l’educació que genera.
El document inclou 30 actu-
acions i 189 mesures con-
cretes en nou àmbits. Alguns 
dels àmbits d’actuació són 
l’aprovació d’un nou decret 
d’admissió d’alumnat per al 
curs vinent, amb mesures 
específiques per combatre la 
segregació, com ara l’establi-
ment d’una proporció màxi-
ma d’alumnat amb necessi-
tats educatives específiques 
per centres d’una mateixa 
zona, la limitació de l’esco-
larització de matrícula viva a 
centres d’alta complexitat o 
la creació d’una oficina virtual 
d’escolarització.
També es preveu promoure 
garanties de gratuïtat real per 
a l’alumnat socialment desfa-
vorit i graduar el finançament 
públic dels centres en funció 
de la corresponsabilitat en 
l’escolarització equilibrada 
d’alumnat. 3r Escola Miquel Martí i Pol
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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 13 al 24 de 
maig
- Període de matrícula: del 19 
al 26 de juny
Més informació: a les escoles 
bressol municipals

Ensenyaments de segon 
cicle d’educació infantil, 
educació primària i educa-
ció secundària obligatòria 
(ESO):
- 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 20 al 26 de juny
- Període de matrícula ordinària 
per a l’alumnat preinscrit amb 
plaça al segon, tercer i quart 
curs de l’ESO o de confirmació 
de plaça assignada a l’ESO en 
cas de l’alumnat pendent de 
l’avaluació de setembre: del 27 
de juny al  3 de juliol 

Batxillerat:
Per a l’accés a qualsevol mo-
dalitat del batxillerat:
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 14 al 21 de 
maig. Es pot presentar la docu-
mentació fins al dia 23 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’avalua-
ció de setembre: del 9 al 15 de 
juliol 
- Període de matrícula extraor-
dinària per als alumnes de bat-
xillerat pendents de l’avaluació 
de setembre: del 6 al 10 de se-
tembre

Per a l’accés als estudis de do-
ble titulació de batxillerat i bac-
calauréat:
- Període de presentació de 
sol·licituds al centre: del 2 al 6 
de maig
- Publicació al centre de la llis-
ta d’alumnes admesos: 13 de 
maig

Cicles formatius de forma-
ció professional de grau 
mitjà:
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 4 al 21 de maig. 
Es pot presentar la documen-
tació fins al 23 de maig

- Període de matrícula ordinà-
ria per als alumnes preinscrits 
amb plaça assignada: del 9 al 
15 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 es-
tudis en el sistema educatiu ni 
participen en altres accions de 
formació.
- Període de presentació de 
sol·licituds: del 13 al 24 de 
maig, ambdós inclosos
- Publicació de les llistes defi-
nitives amb l’alumnat admès: 1 
de juliol
- Període de matrícula: del 2 al 
19 de juliol, ambdós inclosos, i 
del 2 al 5 de setembre, ambdós 
inclosos

Primers resultats de les 
preinscripcions escolars
La preinscripció escolar per 
al curs 2019-2020 de segon 
cicle d’educació infantil, edu-
cació primària, centres inte-
grats i educació secundària 
obligatòria va tenir lloc del 29 
de març al 9 d’abril. 
Durant aquest període, hi ha 
hagut un total de 104 alumnes 
preinscrits al curs de P3 de les 
escoles del municipi, de 140 
nens i nenes censats: 
• Escola  Martí i Pol – 30 sol·li-
cituds P3 
• Escola Rosa Oriol Anguera-  

33 sol·licituds P3
• Escola Picots- 41 sol·licituds 
P3
Pel que fa a les preinscripci-
ons d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO), hi ha hagut 
una demanda total de 153 sol-
licituds al 1r curs d’ESO entre 
els dos instituts, de 210 nois i 
noies censats:
• Institut Hipàtia d´Alexandria- 
37 sol·licituds 1r ESO
• Institut Lliçà – 115 sol·lici-
tuds i 1 fora de termini de 1r 
ESO

400 usuaris del Pla 
“Millorem l’ocupació”
Durant el mes de març es va 
arribar als 400 usuaris/es del 
Pla “Millorem l’Ocupació”, un 
projecte iniciat al 2015 per 
l’Ajuntament que desenvo-
lupa mesures per la millora 
de la ocupabilitat dels joves 
de 16 a 35 anys del munici-
pi, així com de les persones 
amb especials dificultats per 
la recerca de feina derivades 
de Serveis Socials.
Una de les mesures bàsiques 
és el servei d’assessora-
ment acadèmic i laboral, que 
compta actualment amb prop 

de vuitanta usuaris/es actius/
ves.
Fins el moment, pel que fa a 
les persones que han finalit-
zat ja el seu itinerari durant el 
2019: el 54% ha trobat feina, 
el 24% ha iniciat un procés 
educatiu, el 12% continua 
cercant pel seu compte i el 
10% finalitza per altres motius 
(salut, conciliació familiar...).
Recordeu que podeu sol·lici-
tar cita prèvia i/o adreçar les 
vostres consultes pel Pla al 
938 415 225 o promoeco@lli-
camunt.cat.

L’Ajuntament prepara una revetlla popular 
per Sant Joan
La nit del diumenge 23 de 
juny es celebrarà la Revetlla 
de Sant Joan. Des de fa molts 
anys que l’Ajuntament no or-
ganitza una revetlla popular. 
Enguany, i amb la col·laboració 
de diferents entitats del mu-
nicipi, s’està organitzant una 

revetlla de Sant Joan popular, 
per a diferents edats,  en dos 
espais diferents, per tal de po-
der donar cabuda a tothom qui 
en vulgui gaudir. 
En l’Informa’t del mes de juny 
sortirà tota la programació de-
tallada. 
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C/ Rafael de Casanova, 17 
08186 Lliçà d’Amunt 
 93 841 65 56 

www.escoladangles.com 
 

30 anys 
Matrícula oberta 

 

►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 

 

CASALS D’ESTIU 

Casal per nens i nenes 
Casal comunicatiu 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  

CURSOS 
PERSONALITZATS 

Ajuts escolars

Ajuts de menjador escolar 
atorgats 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 compleixin 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 tem-
poralment o definitivament de 
la guarda dels beneficiaris. En 
cas de custòdia compartida, 
els dos progenitors han de sig-
nar la sol·licitud.
En el moment de tancar aques-
ta edició del butlletí encara no 
se sabia el període de presen-
tació de sol·licituds, però la 

previsió és que comenci el 15 
de maig. Per lliurar i registrar 
la sol·licitud cal demanar cita 
prèvia a la regidoria d’Acció 
Social. 

Ajuts de material escolar i 
sortides obligatòries d’edu-
cació infantil, primària i se-
cundària, i de menjador i 
escolarització d’escoles 
bressol, atorgades per l’Ajun-
tament
L’ajuntament, a través de la re-

El període de lliurament de sol·licituds d’ajuts 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 
2018-2019 s’inicia aquest mes de maig. 

gidoria d’Acció social, ofereix a 
les famílies amb infants i joves 
empadronats a Lliçà d’amunt i 
escolaritzats als centres edu-
catius dels municipi o externs, 
la possibilitat de tenir ajut so-
cial pel material escolar i les 
sortides obligatòries pel proper 
curs. L’ajut no inclou sortides 
no obligatòries ni activitats cul-
turals ni llibres. El període de 
presentació de sol·licituds és 
de l’1 al 31 de maig. Cal dema-
nar cita prèvia a Acció social ( 

93 860 72 20) per lliurar la sol-
licitud omplerta i signada jun-
tament amb la documentació 
obligatòria i complementària, 
mitjançant original i fotocòpia.
Els formularis específics de 
cada sol·licitud d’ajut es poden 
recollir a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), a les depen-
dències d’Acció Social i al web 
de l’Ajuntament www.llica-
munt.cat, on també es poden 
consultar les bases de cada 
convocatòria. 
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Al setembre començarà la 
tercera edició del PFI (Pro-
grama de Formació i Inserció) 
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i 
serveis de restauració, auto-
ritzat pel Departament d’En-
senyament 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 
hagin deixat l’Educació Se-
cundària Obligatòria (ESO) 
sense obtenció del títol i que 
no segueixin estudis en el 
sistema educatiu ni participin 
en altres accions de forma-
ció.
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 
inserció laboral i/o educativa; 
i permet la iniciació en una 
professió amb pràctiques en 
empresa, un primer contacte 
amb el món laboral i l’obten-
ció d’un certificat professio-
nalitzador de nivell 1.
La formació bàsica del curs 
2019-20 del PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria està previst fer-
la a l’Escola d’Adults, mentre 
que la part professionalitza-
dora 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 
Educació Secundària Obliga-
tòria). 
La primera edició del PFI va 
comptar amb 17 alumnes, 
dels quals 11 van obtenir el 
títol. En la segona edició, que 
acabarà  aquest mes de juny, 
hi ha 15 alumnes. 
Per fer la preinscripció cal 
trucar prèviament al telèfon 
93 860 72 20 de dilluns a di-
vendres de 9h a 14h i dema-
nar hora per a una entrevista 

personal. 
El període per presentar sol-
licituds és del 13 al 24 de 
maig (ambdós inclosos). La 
publicació de les llistes defi-
nitives amb l’alumnat admès 
tindrà lloc l’1 de juliol.
Les matriculacions es faran 
del 2 al 19 de juliol (ambdós 
inclosos) i del 2 al 5 de se-
tembre (ambdós inclosos). 
L’oferta de places per aquest 
PFI és d’un màxim de 17 
alumnes. 

Preinscripcions per cursar el 
PFI d’Auxiliar d’Hoteleria
Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar entre el 13 i el 24 
de maig. 

Lliçà d’Amunt a la desena 
edició de la Fira Guia’t
El 9, 10 i 11 d’abril es va cele-
brar la desena edició de la Fira 
Guia’t, organitzada pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
que va ser tot un èxit. Per la 
fira van passar més de 2.000 
alumnes de centres educatius 
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 professio-
nalitzadora als i les joves de la 
comarca.
Enguany, la Fira Guia’t, que  
ofereix informació de tota 
l’oferta formativa del territori, 
també va oferir diferents tallers 
d’orientació i xerrades forma-
tives sobre diferents aspectes  
que es consideren estratègics 
en el context econòmic i for-
matiu actual. A més, aquest 
any, com a novetat, es van in-
troduir xerrades i demostraci-
ons sobre la Indústria 4.0.
Entre els més de 40 expositors 
es trobava l’Institut Lliçà, com 
anys anteriors, que va exhi-

bir el seu Cicle de Grau Mitjà: 
Sistemes microinformàtics i 
xarxes; i el PFI d’Auxiliar d’ho-
teleria: cuina i serveis de res-
tauració, que s’hi va estrenar 
l’any passat, oferint informa-
ció i degustacions culinàries. 
L’Ajuntament també va col·la-
borar en les taules d’orientació 
personalitzades amb la parti-
cipació del tècnic encarregat 
del pla municipal “Millorem 
l’Ocupació”.
Fira Guia’t és el resultat del 
treball que es fa des de la Xar-
xa de Transició Escola Treball 
(Xarxa TET) del Vallès Orien-
tal, de la qual formen part una 
vintena d’ens locals de la co-
marca, i que compta amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i de la Direcció General 
de Joventut.

Calendari de 
preinscripció i 
matrícula
Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració

Per a més informació, us podeu 
dirigir a la Regidoria d’Educació de 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

c/ Rafael de Casanova, 8
08186 Lliçà d’Amunt

Tel. 938 607 220
educacio@llicamunt.cat

Demana hora per 

inscriure’t!

INSCRIPCIÓ OBERTA 
DEL 13 AL 24 DE MAIG DE 2019,

AMBDÓS INCLOSOS

Amb el suport de:

Calendari de 
preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ:

• Presentació  de sol·licituds: del 13 al 24 de maig 
de 2019, ambdós inclosos.

• Publicació de llistes definitives de l’alumnat ad-
mès: 1 de juliol de 2019

MATRÍCULA:

• Període: del 2 de al 19 de juliol, ambdós inclosos 
i del 2 al 5 de setembre, ambdós inclosos.    

• Horari: demanant cita prèvia al 938 607 220

Condicions d’edat 
per a l’admissió

Poden participar-hi els joves no ocupats que complei-
xin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any 
d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense 
obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els pro-
grames no segueixin estudis en el sistema educatiu ni 
participin en altres accions de formació.

Curs 2019-2020



8 - 

notícies de l’Ajuntament

Liquidació del pressupost de 
l’exercici 2018
La Liquidació del Pressupost 2018 es va aprovar per Decret el passat 
10 d’abril.  

La propera sessió plenària 
que se celebri donarà comp-
te de la liquidació del pressu-
post 2018.
Els resultats obtinguts han es-
tat els següents:

- El pressupost final és de 
19.273.265,10€.

- El resultat pressupostari és 
de      1.775.666,24€.

- El romanent és de  
4.281.069,01€. 

- L’endeutament és del 
34,77%. 

Pressupost d’ingressos

Resultat pressupostari

Romanent de tresoreria

Estalvi net Endeutament financer

Pressupost de despeses



maig_ 2019_ 9

Les dues deixalleries ja 
recullen residus punxants 
de particulars

*

Diposita els residus punxants en un petit 
recipient rígid i estanc de plàstic, per 
anar-los acumulant al teu domicili (per 
exemple: ampolla petita d’aigua, deter-
gent, refresc, etc.).

El Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries, equipament 
sense fum
També s’amplia la zona de prohibició de fumar a tot el perímetre 
exterior.  

La directriu a nivell de salut 
pública és anar fent tots els 
equipaments municipals lliures 
de fum. Per això, les regido-
ries de Salut i Gent Gran han 
decidit que el nou Casal de 
la Gent Gran de Palaudàries 
també serà equipament sense 
fum. La prohibició de fumar en 
aquest equipament municipal 
s’ampliarà a tot el perímetre 
exterior. La zona lliure de fum 
estarà senyalitzada. 
Les regidories de Salut i Es-
ports ja van senyalitzar alguns 
espais esportius amb engan-
xines identificatives d’entorn 
sense fum: el Pavelló d’Es-
ports, el Camp de Futbol, el 
Patinòdrom i el Parc de la Re-
pública de Ca l’Artigues.
En aquests espais està prohi-
bit fumar en aplicació de l’Or-
denança municipal de Policia i 
Bon Govern (article 18) i de la 
Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència (art. 
67.2). En relació al consum de 
tabac, l’article 18 de l’Orde-
nança municipal de Policia i 
Bon Govern diu: 
1. Es prohibeix el consum de 
tabac a la totalitat de les instal-
lacions municipals esportives 
i culturals on es desenvolupin 
activitats per a infants, encara 
que no siguin utilitzades ex-
clusivament per a ells i encara 
que estiguin ubicades a l’aire 
lliure.
2. Es prohibeix el consum de 
tabac a la totalitat a les terras-
ses de bar de les instal·lacions 
municipals esportives i cultu-
rals on es desenvolupin activi-
tats per a infants, encara que 
estiguin ubicades a l’aire lliure.

3. Es prohibeix el consum de 
tabac a la totalitat de parcs in-
fantils.
Les infraccions d’aquesta dis-
posició seran sancionades 
amb multa de 100 euros.

XX Setmana sense fum

Precisament, del 24 al 31 de 
maig se celebra la 20a edició 
de la Setmana sense fum.
L’objectiu de la Setmana Sen-
se Fum és sensibilitzar la po-
blació de la importància que té 
per a la salut el fet de no ini-
ciar-se o d’abandonar el con-
sum de tabac i poder gaudir 
d’un ambient lliure de fum.

El lema per aquest any 2019 és 
RECUPERA LA INSPIRACIÓ! 
El Comitè Organitzador de la 
Setmana Sense Fum us en-
coratja que, durant el perío-
de comprès entre l’1 d’abril  i 
el 10 de maig, respongueu a 
una enquesta en línia dirigi-
da a població en general, que 
pretén conèixer el consum de 
tabac i l‘opinió de la població 
sobre temes d’actualitat en 
tabaquisme. Aquest any hi ha 
dos tipus d’enquestes: http://
www.setmanasensefum.cat/
Enquesta.aspx
• Per a joves (15-25 anys)
• Per a adults (majors de 25 
anys). 

notícies de l’Ajuntament
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Gestió de residus
La gestió de residus municipals a Lliçà d’Amunt manté una situació 
d’estancament pel que fa a la recollida selectiva i continuem estan 
molt lluny dels objectius fixats per l’Agència de Residus de Catalunya, 
entre els quals figura assolir un 60% de recollida selectiva per l’any 
2020.

L’any 2018 a Lliçà d’amunt es 
van produir 9.807 tones de 
residus, un 6% més que l’any 
anterior, de les quals es van 
recollir selectivament només 
un 36% i es van destinar a 
tractament finalista un 64%, 
majoritàriament a la incinera-
ció al Centre de tractament de 
Mataró.
Aquest resultat indica que una 
major part de la població no 
participa en la recollida selec-
tiva, malgrat que, en una en-
questa que es va fer el passat 
mes de desembre a 980 perso-
nes, un 76% de les persones 
enquestades van manifestar 
que sempre ho feien.
Les conseqüències de barrejar 
els nostres residus i no sepa-
rar-los té una vessant ambien-
tal i una vessant econòmica:
Ambiental
• incrementa la producció de 
gasos amb efecte hivernacle 
i, per tant, contribueix al canvi 
climàtic
• malbarata energia i matèria 
primera

• requereix plantes complexes i 
cares per tractar la fracció res-
ta (el que es llença al conteni-
dor gris)
• elevat volum de residus que 
es destinen a incineració amb 
valorització energètica al Cen-
tre Integral de gestió de residus 
del Maresme, situat a Mataró.
Econòmic
• es malbaraten els diners pa-
gats per la ciutadania per pro-
ductes envasats destinats a 
sufragar la recollida selectiva 

dels envasos.
• l’Ajuntament no pot obtenir 
els ingressos relacionats amb 
la gestió d’envasos i del cartró. 
Això evita compensar els cos-
tos de recollida i tractament, i 
contenir els costos creixents 
del servei.
• l’impost ambiental sobre la 
fracció resta (cànon de resi-
dus) és més elevat cada any, 
de manera que els costos per 
a l’Ajuntament i per a la ciuta-
dania augmentaran.

Gràfic de l’evolució de  la població, producció de residus, tractament finalista i 
valorització
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Servei de Primera Acollida
Recordem que, amb l’objec-
tiu de treballar per construir 
un municipi acollidor, l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, amb el 
suport del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, disposa del 
Servei de Primera Acollida, el 
qual està finançat per la Ge-
neralitat de Catalunya i amb 
cofinançament del Fons Social 
Europeu.
Aquest Servei de Primera Aco-
llida és un conjunt de recursos 
i accions que tenen com a fi-
nalitat promoure l’autonomia, 
la cohesió social i la integra-
ció, en igualtat d’oportunitats, 
de les persones nouvingudes, 
estrangeres i retornades, amb 
edat superior a l’establerta per 
a la finalització de l’escolaritat 
obligatòria i amb resolució ad-

ministrativa d’empadronament 
en un municipi de Catalunya. 
A través d’una informació, 
acompanyament i formació, 
el Servei de Primera Acollida 
facilita i garanteix l’adquisició 
de competències lingüístiques, 
laborals i de coneixement de 
la societat i del marc jurídic. 
Aquestes competències es po-
dran acreditar amb un certificat 
d’acollida, el qual té utilitat per 
procediments d’estrangeria i 
nacionalitat, per buscar feina i 
per fer valer l’experiència i co-
neixements.
Per a més informació sobre 
al Servei de Primera Acolli-
da et pots dirigir a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament o contactar amb 
el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i preguntar per el/la 
Tècnic/a d’Acollida. 

Dia: Tots els dijous del 25 d’abril al 25 de juliol (14 sessions). 
Horari: de 9.30 a 11.30 h.
Lloc: Can Godanya, c.de la Fàbrica s/n.
Preu: Gratuït.

Informació i inscripcions
Serveis Socials: 93 860 72 20

Taller de consciència corporal, 
emocional i energètica

Taller organitzat pel PADI a través del Pla d’Igualtat Dona-Home.

Potencia la seguretat física i emocional a través de 
l’augment de la presa de consciència de l’espai, 
de la postura i de la comunicació verbal i no verbal.

Commemoració del Dia 
Internacional d’Acció per a la 
Salut de les Dones

Encara hi ha places per 
al Taller de consciència 
corporal, emocional i 
energètica

Avís
A partir de l´1 juliol, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) deixarà de cobrar en efectiu.

Tots els pagaments que es facin a l’OAC hauran de ser amb targeta, ingrés en compte o bé 
transferència bancària.

Això s’ha de tenir en compte a l’hora de comprar qualsevol targeta de bus, així com per  
sol·licitar qualsevol tràmit administratiu que comporti pagar una taxa.

Segona trobada 
d’Aquelarre Lliçà
La propera trobada del grup 
de joves feministes Aquelarre 
Lliçà serà el divendres 10 de 
maig a les 17h a l’Espai Jove el 
Galliner. Se seguirà treballant 
les propostes de la primera re-
unió i preparant activitats per 
conscienciar i mobilitzar el jo-
vent del municipi.
Aquelarre Lliçà es reunirà el 
primer divendres de cada mes 
amb l’objectiu de crear un es-
pai per poder relacionar opi-
nions, donar suport i mobilit-

zar-se, i en el futur organitzar 
tallers, xerrades i activitats. 
Per a més informació, a Insta-
gram: @hipatiafeminista

Primera trobada del grup de joves fe-
ministes Aquelarre Lliçà

L’Ajuntament ha organitzat un taller d’educació afectiva i sexual.

Per commemorar el Dia In-
ternacional d’Acció per a 
la Salut de les Dones, que 
se celebra el 28 de maig, la 
regidoria d’Acció Social, a 
través del Punt d’Assessora-
ment a Dones sobre d’Igual-
tat d’Oportunitats (PADI), 
un servei inclòs dins del Pla 
d’Igualtat Dona-Home, i amb 

la col·laboració del Centre 
d’Atenció Primària de La 
Cruïlla, ha organitzat un taller 
d’educació afectiva i sexual, 
que tindrà lloc el dilluns 27 
de maig, de 10 a 12h, al CAP 
La Cruïlla.
Aquest taller té com a objec-
tiu la millora del benestar i la 
qualitat de vida. Es facilita-

ran estratègies de suport per 
millorar la salut sexual, de 
suport a la menopausia, re-
educació del sòl pelvià, pre-
venció del càncer de mama i 
promoció d’hàbits i conduc-
tes saludables, entre altres. 
El taller és gratuït i per parti-
cipar-hi cal inscriure’s prèvi-
ament: 93 860 72 20.
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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. Tindrà lloc del 25 de 
juny al 26 de juliol.
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, anar a la platja (1r i 
2n d’ESO) i moltes coses més, 
entre les quals la tradicional 
acampada), apunta’t al Casal 
d’Esports.
Per al Casal d’Esports s’utilit-
zen les instal·lacions del Pave-
lló d’esports, el Camp de fut-

bol, l’Escola Els Picots, l’INS 
Lliçà, la Piscina i altres instal-
lacions municipals. 
El Casal d’Esports començarà 
l’activitat a les 8.30h i l’acaba-
rà a les 13h, però s’ofereix fle-
xibilitat horària fins les 13.30h, 
de forma gratuïta, per aquells 
casos que fos necessari (cal-
drà avisar al personal del ca-
sal). Hi haurà  servei d’acolli-
da de les 7.30h a les 8.30h. Al 

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. Els Casals d’Esports i 
de Joventut tenen alguns criteris unificats com horaris, servei d’acollida al matí, casal de tarda, descomptes i ajuts 
per empadronats al municipi, i preus, que es mantenen. 

Aventura’t a l’estiu 2019!

migdia, de 13h a 15h, s’oferirà 
servei de menjador a l’Escola 
Els Picots, juntament amb els 
altres casals.
Els infants i joves inscrits al 
Casal d’Esports del matí tam-
bé es podran apuntar al de 
tarda, de 15h a 16.30h; no és 
possible apuntar-se només a 
la tarda. El Casal d’Esports de 
tarda es realitzarà a l’Escola 
Els Picots, juntament amb el 

Casal d’Estiu. 
La inscripció es pot fer per 2, 
3, 4 o 5 setmanes. En el cas 
de dues setmanes, aquestes 
hauran de ser consecutives.  
Totes les activitats estan 
adaptades a l’edat dels par-
ticipants i a les instal·lacions 
que es disposen, i es comp-
ta amb un grup de  monitors 
i monitores formats i especia-
litzats.

Casal d’Estiu
El Grup d’Esplai de Lliçà 
d’Amunt i la regidoria de Jo-
ventut organitzen el Casal 
d’Estiu, obert a nens i nenes 
que aquest curs 2018-2019 
han cursat des de P3 fins a 6è 
de Primària. Tindrà lloc del 25 
de juny al 26 de juliol.
Joc, juego, game, permainan, 
Игра, Játék, Spiel, Speletjie, 
Hra, Taaloga, Mchezo, Oyun..
encara que semblin parau-
les ben diferents, totes volen 
dir la manera més divertida 
d’aprendre: els jocs!
El Casal d’Estiu ofereix ex-
periències vitals, d’enriqui-
ment i creixement personal, 

d’adquisició d’autonomia i 
consciència democràtica. 
L’objectiu d’aquest projecte 
és crear un entorn de desco-
berta, d’aventures, diversió i 
aproximació al món del lleu-
re per educar en la vessant 
afectiva-social. Mitjançant el 
joc es volen transmetre tots 
aquests valors perquè aques-
ta pròxima generació faci del 
món un lloc millor. 
Hi trobareu jornades plenes 
d’activitats variades per viure 
l’estiu d’una manera dinàmica 
i divertida, es faran un munt 
d’activitats i s’anirà cada dia 
a la piscina municipal a refres-

car-se. La programació d’ac-
tivitats està dissenyada pels 
monitors/es de cada grup, 
ajustant-se a les necessitats 
de cada edat i seguint el pro-
jecte educatiu. És important 
adaptar les activitats perquè 
els infants construeixin conei-
xement de manera autònoma, 
juguin de manera cooperati-
va, creïn vincles amb els seus 
iguals i espremin al màxim les 
vivències de l’estiu.
Ets una persona amb ganes 
de descobrir? Has somiat mai 
en veure els camps d’arròs 
xinesos? Has volgut conèi-
xer un esquimal o has volgut 

pujar damunt d’un elefant als 
camps de Tailàndia? Si al-
gun cop t’has preguntat com 
seria viure una d’aquestes 
experiències... Prepara els 
mapes, la brúixola i la maleta 
perquè el Casal d’Estiu 2019 
està a punt de començar!
Apunta’t al magnífic viatge 
que farà la volta al món!
El Casal d’Estiu es durà a ter-
me a l’Escola Els Picots. Es 
pot triar entre casal de matí i 
tarda, de 8:30h a 13h i de 15h 
a 16.30h, o casal de matí, de 
8:30h a 13h. 
L’horari de matí és fins les 
13h, però s’ofereix flexibili-

tat horària fins les 13.30h, de 
forma gratuïta, per aquells 
casos que fos necessari (cal-
drà avisar al personal del ca-
sal). 
El casal de tarda es farà con-
juntament amb el Casal d’Es-
ports. 
La inscripció es pot fer per 2, 
3, 4 o 5 setmanes. En el cas 
de dues setmanes, aquestes 
hauran de ser consecutives. 
També s’ofereix servei de 
menjador de 13h a 15h (a 
l’Escola Els Picots, junta-
ment amb els atres casals) i 
d’acollida matinal de 7:30h a 
8:30h. 

Casal Jove
Aquest any se celebren 5 anys 
del Casal Jove. I, després dels 
èxits dels darrers anys, un any 
més, la regidoria de Joven-
tut aposta per aquest casal 
ple d’activitats extraordinàries 
i adreçat als més grans. Una 
activitat pensada per aquells i 
aquelles joves que vulguin pas-
sar una temporada de vacances 
plena d’activitats, aventures i 

moments per recordar. 
El Casal Jove és un espai de 
trobada per als i les joves que 
aquest curs 2018/2019 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 divertir-se 
amb els seus companys i com-
panyes, on fer nous amics i on 

aprendre coses noves d’una 
manera lúdica 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 diària, 
tallers creatius, tallers de cuina, 
esports, graffiti, inflables, jocs 
diversos, torneig de PS4 i dues 
sortides de tot el dia al Tibidabo 

i a la platja. 
El Casal Jove tindrà lloc  de l’1 
al 26 de juliol, a l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria, però s’utilitzaran 
altres espais municipals com 
l’Espai Jove El Galliner, la Pis-
cina municipal i altres instal·la-
cions del municipi. L’horari serà 
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 gratu-
ïta, per aquells casos que fos 
necessari (caldrà avisar al per-
sonal del casal) i es podrà triar 
entre 2, 3 o 4 setmanes. En el 
cas de dues setmanes, aques-
tes hauran de ser consecutives. 
També hi haurà servei de men-
jador, de 13h a 15h, al menjador 
de l’Escola Els Picots, junta-
ment amb els altres casals.
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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 amb dificultats econòmiques. 
- Socis/es de l’Espai Jove El Galliner: 15% de descompte en apuntar-se al Casal Jove. 
* Aquests descomptes i ajuts només són aplicables en la quota del servei de casal del matí. Els descomptes i ajuts no són acumulables.

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 12/7, de l’1 al 19/7 o del 8 al 26/7 
4 setmanes: del 25/6 al 19/7 o de l’1 al 26/7
5 setmanes: del 25/6 al 26/7
Casal Jove: de l‘1 al 26 de juliol
Opcions per setmanes:
2 setmanes: han de ser consecutives
3 setmanes: de l’1 al 19/7 o del 8 al 26/7 
4 setmanes: de l’1 al 26/7

Dies

Preus

Termini: Del 6 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. L’ampliació de setmanes 
addicionals fora del termini d’inscripcions s’acceptarà si no altera la ràtio dels grups i si la comissió en dóna l’aprovació.
Llocs: 
- 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
- Espai Jove El Galliner: de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 20h c. Castelló de la Plana, 11 Tel. 93 860 70 01
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 del 6 al 17 de maig, amb cita prèvia, i amb la documentació acreditativa de la situació econòmica. 
- 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 l’1 de juliol.

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
Menjador: de 13 a 15h
* 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: 
Dijous 9 de maig, a les 18h, a l’Espai Municipal de Can Malé. 

Reunió general informativa

Casal d’Esports: 
5 de juny, a les 18.30h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Casal d’Estiu
20 de juny, a les 19h, a l’Escola Els Picots
Casal Jove: 
19 de juny, a les 19h, a la sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres

Reunió específica 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
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Actuacions per incentivar la mobilitat 
segura

Els desplaçaments en transport públic creixen 
per sobre de la mitjana
La utilització del transport públic per carretera, tant pel que fa a les línies urbanes de TLA com a la línia interurbana 
exprés e7, ha tingut un creixement molt per sobre de la mitjana.

La xarxa de TLA va créixer el 
2018 un 9,11%, arribant als 
240.182 passatgers transpor-
tats, quan els municipis de 
l’àmbit AMTU dels quals en for-
ma part Lliçà d’Amunt ho van 
fer en un 3,2%.
Per altra banda, en l’àmbit de la 
Direcció General de Transports 
i Mobilitat (DGTM), correspo-
nent a les línies interurbanes, 
la línia e7 va créixer el 2018 un 
30,68%, transportant un total 

de 261.744 passatgers, quan la 
resta de línies de la DGTM van 
créixer un 8,2%.

Les previsions per aquest 2019 
apunten en la mateixa línia, si-
tuant tant la xarxa de TLA com 

A mitjan març, finalitzats els 
asfaltats dels carrers de l’Em-
pordà i de Ca l’Artigues, al 
barri de Ca l’Artigues, es va 
fer una actuació de disseny de 
la calçada amb senyalització 
horitzontal de percepció, amb 
l’objectiu d’aguditzar l’atenció 
del conductor i aconseguir que 
moderi la velocitat, la qual cosa  
augmenta la seguretat amb un 
tractament no agressiu, que no 

causa molèsties de soroll al ve-
ïnat ni alteracions brusques als 
vehicles.
Aquests criteris també s’han 
aplicat en el pintat de la senya-
lització horitzontal i marques 
vials del barri de Ca l’Esteper, 
per potenciar una conducció 
més tranquil·la. 
Conjuntament amb aquests 
treballs de senyalització viària 
a Ca l’Esteper, s’ha fet de sen-
tit únic el carrer de Josep Maria 
Sert i el tram del carrer d’Antoni 
Gaudí comprès entre el carrer 
de Marià Fortuny i el carrer de 
Josep Maria Sert. L’objectiu 
és reduir el flux de vehicles 
per aquests carrers interns del 
barri i incentivar els conductors 

que travessen el barri a buscar 
altres recorreguts alternatius. 
Totes aquestes actuacions pre-
tenen aconseguir una mobilitat 
més segura i respectuosa per a 
tots.

la línia exprés e7 a la ratlla dels 
300.000 passatgers anuals, 
amb un creixement d’aquest 

primer trimestre del 23,70% per 
a la xarxa de TLA i un 23,48% a 
la línia de bus exprés e7.
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Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “DE LA TRISTESA 
A LA TENDRESA” 
Fins al 18 de maig Horari: en ho-
rari de biblioteca
Exposició d’imatge i paraula a 
càrrec de Maria Soley (fotografia) 
i Dolors Vinyoles i Ferran Ycobal-
zeta (versos). 
EXPOSICIÓ “ELS COLORS DEL 
MAR ROIG EGIPCI”
Del 4 al 31 de maig Horari: en 
horari de biblioteca
Recull de fotografies de diferents 
animals marins, realitzades pel lli-
çanenc Iban Martínez. 
CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!” 
Dijous 2 de maig Hora: 18h
Un monstre em ve a veure de Pa-
trick Ness. 
L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES: “TALLER D’AMA-
NIDES”
Dissabte 4 de maig Hora: 12h
Farem amanides provant combi-
nacions diferents.
Inscripcions: cal inscripció prè-
via.  Places limitades.
XERRADA “COACHING FAMI-
LIAR”
Dijous 9 de maig Hora: 18h
Es parlarà dels canvis que estem 
vivint les famílies i com la tècnica 
del coaching pot ajudar a mini-
mitzar els conflictes. A càrrec de 
Luisa Amate, coach certificada. 
Inscripcions: a partir del 2 de 
maig.  Places limitades.
NIU DE PARAULES
Dissabte 11 de maig Hora: 11h
“La lluna a la finestra”, a càrrec 
de Sherezade Bardají. Espectacle 
de contes, llum i ombres. Adreçat 
a famílies amb infants fins als 3 
anys.
Inscripcions: a partir del 2 de 
maig. Places limitades. 
TALLER CREATIU
Dimarts 14 de maig Hora: 
17.30h
Taller de Sant Ponç. Saquet de 
les olors. Per a infants de 4 a 10 
anys.
Inscripcions: a partir del 2 de 
maig. Places limitades.  
TALLER DE SANT PONÇ
Dimarts 14 de maig Hora: 18h
“Fem el nostre propi jardí vertical” 

a càrrec de Pilar Comes del Parc 
de les Olors.  Adreçat a adults. 
Inscripcions: a partir del 2 de 
maig. Places limitades.  
XERRADA “BASES DEL BABY-
LED WEANING”
Dijous 16 de maig Hora: 17h
Coneix com aplicar l’alimentació 
complementària en trossos al teu 
nadó a càrrec de Lluca Rullan, 
periodista i dietista amb perspec-
tiva integrativa. 
CLUB DE LECTURA “LLEGIR 
EL TEATRE” 
Dijous 16 de maig Hora: 18h
El gran mercado del mundo de 
Calderón de la Barca. 
CONTES AL VOL: LABORATO-
RI DE LECTURA “EL TALLER 
DE LES PAPALLONES”
Dissabte 18 de maig Hora: 11h
Què us semblaria fer de dissen-
yadors i inventar nous objectes 
o animals? Laboratori ideat per 
Glòria Gorchs i a càrrec de Ruth 
Coderch, adreçat a famílies amb 
infants a partir de 4 anys.  
Inscripcions: a partir del 2 de 
maig. Places limitades.
CLUB DE LECTURA “LLE-
GEIXES AMB MI?”
Dilluns 20 de maig Hora: 18h
El petit príncep d’Antoine de 
Sant-Exupéry. 
INSTANTS MUSICALS
Dimarts 21 de maig Hora: 
17.45h
15 minuts de música en directe a 
càrrec d’alumnes de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes. 
CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimarts 21 de maig Hora: 18h
El temps que ens uneix d’Ale-
jandro Palomas. Ens visitarà 
l’escriptor. A càrrec de Lola Tres-
serras. Obert a tothom. Amb el 
suport de la Institució de les Lle-
tres Catalanes.
DE L’HORT A LA BIBLIOTECA: 
“CONSTRUÏM HOTELS D’IN-
SECTES”
Dissabte 25 de maig Hora: 11h
Ens introduirem en el món dels 
invertebrats i realitzarem hote-
ls d’insectes. A càrrec de Ges-
tio-nat. Adreçat a públic familiar. 
Inscripcions: a partir del 2 de  
maig.  Places limitades.

“De l’hort a la biblioteca”: Construcció 
d’hotels per a insectes

En el marc del programa “De 
l’hort a la biblioteca”, el dis-
sabte 25 de maig a les 11h 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
es portarà a terme un taller 
familiar de construcció d’ho-
tels per a insectes. Es farà 
una introducció al món dels 
invertebrats, es descobriran 
els beneficis que aporten els 
insectes i es realitzaran ho-
tels d’insectes per posar a 
diferents espais del poble. 
Un dels hotels construïts serà 
sortejat entre les famílies par-
ticipants. 
L’activitat anirà a càrrec de 
GESTIO-NAT, una entitat que 
ofereix eines, recursos, ex-
periència i il·lusió per ajudar 
a millorar l’entorn natural i el 
medi ambient.  

Qui vulgui assistir al taller cal 
que s’inscrigui prèviament a 
la biblioteca a partir del 2 de 
maig.
La Biblioteca Ca l’Oliveres for-
ma part del projecte comarcal 
“De l’hort a la biblioteca” 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 gas-
tronomia en el marc d’una re-
flexió 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 en-
torn.
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 pro-
grama ja es fa a la comarca 
del Baix Llobregat on va néi-
xer l’any 2013. 
El programa inclou una ofer-

ta d’activitats com ara tastos, 
passejades, xerrades i tallers, 
però també un punt d’infor-
mació amb recursos diversos.
En aquest sentit, la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres disposa d’un 
centre d’interès que recull en 
un mateix espai físic tots els 
llibres i altres documents re-
lacionats amb aquesta temà-
tica. 

“Laboratori de lectura”: El taller de les 
papallones

Qui dissenya els arbres? I les 
verdures? I els animals? Què 

us semblaria fer de dissenya-
dors i inventar nous objectes o 
animals?
Donar a conèixer el llibre El ta-
ller de les papallones és un dels 
objectius d’aquest “Laboratori 
de lectura”, així com posar-se 
a la pell d’un dissenyador per 
conèixer el procés creatiu d’in-
ventar nous objectes i reflexi-
onar sobre la bellesa dels ele-
ments de la natura.
L’activitat, ideada per Glòria 
Gorchs i a càrrec de Ruth Co-
derch, es portarà a terme el 
dissabte 18 de maig a les 11h 

a la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
I, com tot laboratori, s’experi-
mentarà al voltant de la lectura 
gaudint de la part més creati-
va del llibres infantils. També 
hi haurà una estona de lectura 
compartida entre pares i fills, 
tot descobrint el plaer de la 
lectura en família. 
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Visita de l’escriptor 
Alejandro Palomas

L’escriptor Alejandro Palomas 
visitarà la Biblioteca Ca l’Oli-
veres i farà tertúlia amb els 
assistents al Club de lectura i 
tothom qui ho vulgui. Es farà 
tertúlia de la novel·la El temps 
que ens uneix, traduïda fa poc 
al català. Serà el dimarts 21 de 
maig a les 18h. 
Alejandro Palomas (Barcelona, 
1967) és un escriptor català, 
llicenciat en filologia anglesa 
per la Universitat de Barcelo-
na i màster en Poesia al New 
College de San Francisco. 

És traductor literari en diver-
ses editorials. Entre les seves 
obres traduïdes destaquen les 
d’autors com ara: Katherine 
Mansfield, Willa Cather, Oscar 
Wilde, Gertruide Stein, Jeanet-
te Winterson o Jack London. 
També realitza tallers d’escrip-
tura creativa i col·labora en 
diferents mitjans de comuni-
cació. 
Les seves novel·les són, en ge-
neral, de temàtica comuna: els 
problemes d’incomunicació i 
dificultats familiars. És autor 
de les conegudes novel·les Un 
fill, Una mare, Un gos, El temps 
que ens uneix i Un amor, entre 
d’altres.
Amb la novel·la Un fill va gua-
nyar el Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil (2014) i també 
va obtenir el Premi Nacional 
de Literatura Infantil i Juvenil 
(2016). Un amor va guanyar el 
Premi Nadal del 2018.
Font: https://es.wikipedia.org/
wiki/Alejandro_Palomas

Celebració de Sant Ponç, 
patró dels herbolaris
La Biblioteca ha organitzat un concurs d’olors i un taller de jardins 
verticals. 
L’11 de maig és la festa del pa-
tró dels herbolaris: Sant Ponç, i 
per celebrar-ho, la Biblioteca Ca 
l’Oliveres ha organitzat un con-
curs d’olors i un taller de jardins 
verticals.
Del 2 al 31 de maig,  tothom que 
vingui a la biblioteca podrà iden-
tificar les aromes de les plantes 
medicinals que es proposaran; 
aquells que les encertin partici-
paran en el sorteig d’un lot de 
llibres sobre plantes medicinals.
També es farà un taller de jardins 
verticals, adreçat a adults, a càr-
rec de Pilar Comes del Parc de 

les Olors. Aquest taller, que tin-
drà lloc el dimarts 14 de maig a 
les 18h,  proposa introduir-nos 
en les bases d’aquesta tipologia 
de jardins i poder aprofitar qual-
sevol petit espai per saber orga-
nitzar un jardí culinari i medicinal. 
Hi haurà una part pràctica on 
cada assistent sembrarà i plan-
tarà un petit jardí de 12 plàntules 
per endur-se a casa.
Les persones interessades a 
participar-hi cal que en facin la 
inscripció prèvia a partir del 2 de 
maig, ja que les places són limi-
tades. 

Xerrada sobre baby-led weaning

Formació ACTIC

Durant el mes de maig, la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres oferirà una 
formació de 20 hores de dura-
da  per fer una aproximació als 
continguts de la prova ACTIC 
nivell mitjà. Durant la formació 
es facilitaran referències i enlla-
ços per treballar els continguts 
a casa de manera individual, ja 
que en la formació es veuran els 

continguts de forma breu.
Aproximació als continguts 
de l’ACTIC Mitjà:
Calendari:  del divendres 3 de 
maig al dimecres 5 de juny
Dies: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29  
i 31 de maig, i 5 de juny. 
Horari: dimecres de 18h a 20h i 
divendres de 18h a 20h
Durada: 20 hores
Preu: 10€ (5€ per aturats i joves, 
presentant la documentació 
corresponent)
Inscripció: a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres (C/Castelló de la Pla-
na, 11)

En el marc del projecte de col-
laboració “Bressol de contes” 
entre la Biblioteca Ca l’Olive-
res i les àrees de Pediatria i 
Llevadores dels CAP de Lliçà 
d’Amunt, la biblioteca organit-
za aquesta xerrada sobre l’ali-
mentació complementària en 
trossos, que tindrà lloc el dijous 
16 de maig a les 17h. 
L’alimentació complementària 
autogestionada és un mètode 
meravellós per introduir els ali-
ments (al voltant dels 6 mesos) 
tenint en compte el nadó i les 
seves necessitats, tot generant 
una relació saludable amb el 
menjar. A banda de reconèixer 

els aliments un a un provant 
el seu sabor i  textura, per-
met identificar al·lèrgies o in-
toleràncies. Diem alimentació 
complementària perquè la llet 
materna (o de fórmula) segui-
rà sent l’aliment principal fins 
a l’any, però de mica en mica 
s’aniran introduint aliments sò-
lids segons la maduració del 
sistema digestiu. Ho farem se-
guint les recomanacions dels 
organismes oficials i el sentit 
comú. Autogestionada per-
què nosaltres triarem els ali-
ments que anirem introduint en 
forma de trossos (millorant la 
seva psicomotricitat fina), però 

el nadó en decidirà la quantitat. 
Ell millor que ningú sap quan 
està saciat! Serà un taller per a 
tenir totes les eines, informació 
i trucs al teu abast per a co-
mençar sense pors!
A càrrec de Lluca Rullan, perio-
dista i dietista amb perspectiva 
integrativa; redactora a @et-
selquemenges i @soycomoco-
mo#etspaper i col.laboradora a 
@bioecoactual.

Xerrada sobre coaching familiar
Luisa Amate, coach certifica-
da, oferirà una xerrada de co-
aching per a tota la família, el 
dijous 9 de maig, a les 18h, a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
Amate ens parlarà dels canvis 
que estem vivint en les famí-
lies amb les noves tecnologi-

es i els valors, i com la tèc-
nica del coaching pot ajudar 
a minimitzar els conflictes de 
família. 
Per assistir a aquesta xerrada 
cal inscriure’s prèviament a 
partir del 2 de maig. Les pla-
ces són limitades. 
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Renovació del conveni de 
col·laboració amb el Grup 
d’Esplai
L’Ajuntament i el Grup d’Esplai 
van renovar, el passat 18 de 
març, el conveni de col·labo-
ració, amb l’objectiu de seguir 
mantenint la relació de suport 
mutu. 
El Grup d’Esplai és una entitat 
amb una llarga trajectòria dins 
del municipi que desenvolupa 
diferents tasques de foment 
del lleure entre els més menuts 
i de foment de la participació 
entre el jovent. L’Ajuntament, 
coneixedor de la tasca educati-

va que l’Esplai porta a terme al 
municipi, referma, amb aquest 
conveni, el suport al projecte de 
l’entitat i, especialment, a les ac-
tivitats educatives, culturals i de 
lleure que organitza, inclosos els 
Campaments d’Estiu. 
D’altra banda, s’han restablert 
compromisos mutus per a la 
coorganització i cogestió del 
Casal d’Estiu de cara als prò-
xims anys. 
El conveni té una durada de dos 
anys. 

Convenis de col·laboració 
amb entitats esportives
A finals de març, l’Ajuntament va 
signar convenis de col·laboració 
amb diferents entitats esportives 
locals: Club esportiu Shorin-Ryu 
Karate Goshin-do, Club Fut-
bol Sala Lliçà d’Amunt, Amunt 
Club Ciclista, Club Esportiu Lli-
çà d’Amunt,  Club Bàsquet Lliçà 
d’Amunt, Club Patinatge Artístic 
Lliçà d’Amunt, Club Patí Lliçà 
d’Amunt i  BMX Vallès Club.
Amb aquests convenis, l’Ajun-
tament, a través de la regidoria 
d’Esports, es compromet a do-
tar d’un ajut econòmic a les enti-

tats esportives locals que portin 
a terme projectes i iniciatives 
relacionades amb la promoció 
de l’esport en edat de formació 
i l’esport federat, així com aque-
lles que fomentin l’esport femení 
i la igualtat de gènere a la pràcti-
ca esportiva.
L’aportació global de l’adminis-
tració local per a aquest 2019 
serà de 65.000 euros, dels quals 
es pagarà el 75% amb l’aprova-
ció del conveni, i el 25% restant 
un cop justificat l’ajut per part de 
les entitats beneficiàries. 

Festival de cloenda d’activitats 
esportives del Pavelló d’Esports
El Festival de cloenda 
d’aquesta temporada 2018-
19 de les activitats esportives 
infantils, per a adults i per a 
gent gran que es realitzen al 

Pavelló d’Esports tindrà lloc 
el divendres 24 de maig a les 
19.30h al Pavelló d’Esports. 
Tots els esportistes partici-
pants oferiran una exhibició 

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

notícies de l’Ajuntament
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Ple ordinari del 28 de març Ple 
extraordinari 
de l’11 d’abril

1.- Aprovació de les actes ante-
riors.
El Ple va aprovar les actes de les 
sessions plenàries del 31de gener i 
del 28 de febrer. 
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels De-
crets d’Alcaldia emesos del dia 5 
de gener al 15 de març de 2019, 
que van del número 1 al 276.
3.- Donar compte dels Informes 
d’Intervenció sobre pagaments a 
proveïdors.
El Ple va donar compte de l’Infor-
me trimestral de morositat i de l’In-

forme d’estabilitat pressupostària 
corresponents al quart trimestre de 
l’exercici 2018.
4.- Establiment del servei d’allo-
tjament temporal d’urgència i 
aprovació del Reglament sobre 
el seu funcionament. 
El Ple va aprovar inicialment l’es-
tabliment del servei d’allotjament 
temporal d’urgències, així com el 
Projecte de Reglament, elaborat 
amb col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.
UNANIMITAT
5.- Aprovació inicial de la Mo-
dificació del Reglament de fun-
cionament intern del mercat 

setmanal no sedentari de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar inicialment la mo-
dificació del Reglament de funcio-
nament intern del Mercat setmanal 
no sedentari de Lliçà d’Amunt.
UNANIMITAT
6.- Resolució d’al·legació i apro-
vació definitiva del Projecte de 
reforma de les naus 2 i 5 de Can 
Malé. 
El Ple va acordar estimar en part 
l’al·legació presentada pel senyor 
Joaquim Ferriol i Tarafa, en repre-
sentació del grup municipal d’ERC, 
en el sentit que preveu l’informe de 
l’Arquitecte municipal, i desestimar 

la resta d’al·legacions.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ
REGIDOR NO ADSCRIT: A FA-
VOR
7.- Afers urgents.
No n’hi havia. 
8.- Mocions.
No n’hi havia.
9.- Preguntes.
El regidor no adscrit va formular 
preguntes relatives a noves in-
fraestructures, legalitat i gestió 
municipal. 

1.- Aprovació de la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i de la proposta 
retributiva.
El Ple va aprovar inicialment la re-
lació de llocs de treball de l’admi-
nistració local i la proposta retribu-
tiva resultant.
UNANIMITAT

Acords presos en Junta de Govern
Licitació per a la recuperació de 
quatre pous per reg-actualització 
de preus.
La Junta de Govern Local va apro-
var el projecte d’actualització de 
preus per l’obra de Rehabilitació de 
4 pous per a usos de reg i neteja 
viària i va aprovar-ne la licitació. La 
Diputació ha atorgat una pròrroga 
per l’execució d’aquesta obra fins a 
l’octubre de 2019. 

Acceptació del pagament dels 
fons del “Pacto de Estado de 
Violencia de Género”. La Junta 
de Govern Local va aprovar l’ac-
ceptació del pagament dels fons 
del  Pacto de Estado de Violen-
cia de Género a l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt per un import de 
3.376,64€ per realitzar actuacions 
contra la violència de gènere. 

Adhesió a la convocatòria 
d’ajuts en espècie per a la con-
tractació d’espectacles inclo-
sos al catàleg del Programa.cat 
2019.  
La Junta de Govern Local va apro-
var l’adhesió a la convocatòria de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC) del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
concessió de subvencions en es-
pècie, en règim de concurrència 
no competitiva, per a la contracta-
ció d’espectacles professionals in-

closos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat per a l’any 2019. 
Conveni amb l’empresa Cervearts 
SL per a l’ús de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres per al projecte Vine a 
veure cervesa. 
La Biblioteca Ca l’Oliveres forma 
part del projecte de treball en xar-
xa que porta per nom “De l’hort a 
la biblioteca: agricultura, producte i 
cuina de proximitat”, destinat a pro-
moure els valors identitaris del terri-
tori i promocionar el patrimoni agrí-
cola, el producte i la gastronomia en 
el marc d’una reflexió global de l’ali-
mentació i el rol dels espais agraris. 
A la vegada, vol esdevenir un espai 
de suport i promoció del teixit local 
amb el seu entorn.
La societat Cerveart S.L. actualment 
està treballant en el desenvolupa-
ment de l’activitat “Vine a veure cer-
vesa”, la qual segueix els mateixos 
objectius que el projecte “De l’hort 
a la biblioteca” de promocionar el 
patrimoni agrícola, el producte i la 
cuina de proximitat, i necessita un 
espai on desenvolupar una part 
d’aquesta activitat.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està 
interessat en que l’activitat “Vine a 
veure cervesa” es dugui a terme a 
Lliçà d’Amunt, en tant que repre-
senta un benefici per al municipi en 
els vessants cultural, turístic, social i 
econòmic.
Per tot això, s’ha redactat un conve-

ni de col·laboració on es detallen els 
compromisos d’ambdues parts per 
tirar endavant el projecte i la Jun-
ta de Govern Local va aprovar els 
compromisos del conveni.  

Adjudicació de la instal·lació 
d’aparells de climatització a l’es-
cola bressol Nova Espurna.  
La Junta de Govern Local va ad-
judicar la instal·lació de màquines 
de climatització a l’escola bressol 
municipal Nova Espurna a l’em-
presa Lloch-Clima SL per import 
d’11.992€ més l’IVA. 

Adjudicació de la instal·lació 
d’aparells de climatització a l’es-
cola bressol Palaudàries.  
La Junta de Govern Local va ad-
judicar la instal·lació de màquines 
de climatització a l’escola bressol 
municipal Palaudàries a l’empresa 
Llonch-Clima SL per import de 
6.964€ més IVA.

Arrendament de les instal·lacions 
i béns del bar del Pavelló d’Es-
ports.  
La Junta de Govern Local va apro-
var les bases per l’adjudicació del 
contracte d’arrendament de les ins-
tal·lacions i béns del bar del Pavelló 
d’Esports, va acordar sotmetre-les a 
informació pública i va aprovar con-
vocar el procediment per a l’adjudi-
cació del contracte. 

Cessió temporal d’ús d’habitatge 
de protecció oficial.
És d’interès de l’Empresa Municipal 
d’Obres (EMO) i de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt cedir l’ús d’un habitat-
ge, en règim d’arrendament, a una 
família en l’exercici d’una activitat 
assistencial.  Aquest arrendament 
haurà d’estar informat prèviament 
per la regidoria Serveis Socials.
Per això, la Junta de Govern Lo-
cal va acceptar la cessió a favor 
de l’Ajuntament d’un habitatge, un 
aparcament i un traster de la pro-
moció d’habitatges amb protecció 
oficial en règim de preu concertat 
de Ca l’Artigues efectuada per l’Em-
presa Municipal d’Obres (EMO). 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt hau-
rà d’incorporar l’habitatge a la bossa 
d’habitatges per arrendaments as-
sistencials i haurà de fer els canvis 
de titularitat dels subministraments 
de l’habitatge.
L’import  a abonar a l’EMO per la 
cessió d’ús serà de 350€ mensuals.
La durada d’aquesta cessió d’ús 
serà  de 4 anys i es renovarà per tà-
cita reconducció per períodes iguals 
fins que una de les parts comuniqui 
la voluntat de resoldre’l amb un mes 
d’antelació.

Mesures a prendre en cas de de-
claració d’episodi de contamina-
ció de l’aire.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt par-

ticipa en la Taula intermunicipal de 
Qualitat de l’aire del Vallès Oriental 
i comparteix la preocupació per la 
contaminació de l’aire i pels seus 
efectes ambientals i sobre la salut.
La Generalitat de Catalunya es pro-
posa una coordinació regional per 
tal de prendre mesures ràpides en 
tots els Ajuntaments en episodis de 
contaminació ambiental declarats 
oficialment
La Junta de Govern Local va acordar 
aplicar a Lliçà d’Amunt les següents 
mesures en cas de declaració oficial 
d’un episodi de contaminació ambi-
ental que afecti la qualitat de l’aire:
a) Informar sobre episodis ambien-
tals i els seus efectes sobre la salut. 
b) Informar de les mesures de mo-
bilitat que es prenguin en l’Àmbit-40 
que afecten els ciutadans quan es 
desplacin cap a la conurbació de 
Barcelona. 
c) Reforçar, si s’escau, els serveis de 
transport urbà cap a les estacions 
ferroviàries i recordar, si s’escau, al-
tres qüestions com ara la ubicació 
dels aparcaments dissuasoris (parc 
& ride). 
d) Mantenir lliures els carrils bus dels 
busos exprés i reforçar-ne el control 
per part de les policies municipals, 
especialment durant els episodis 
ambientals. 
e) Fer campanyes de sensibilització i 
recomanacions de mobilitat a la po-
blació en cas d’episodi ambiental. 

notícies de l’Ajuntament
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Què ha dit la premsa?
L’accés a Palaudàries es con-
vertirà en carretera de la Dipu-
tació
La carretera de Palaudàries, 
entre Parets i Lliçà d’Amunt, la 
via que surt de la carretera de 
Granollers a Sabadell (la C-155) 
i dona accés a diverses urbanit-
zacions de Lliçà d’Amunt, pas-
sarà a formar part de la xarxa de 
carreteres de la Diputació, que 
hi farà una actuació per conver-
tir-la en carretera amb una in-
versió prevista d’entre 500.000 
i 600.000 euros per un tram de 
2,6 quilòmetres. Aquesta actu-
ació s’inclou en el nou Pla de 
carreteres de la Diputació per al 
període 2019-2022 al Vallès Ori-
ental.

Els nous negocis a la comar-
ca sumen per al creixement de 
Bon Preu
El grup Bon Preu va incrementar 
les vendes el 12,4% l’any passat, 
segons la companyia osonenca. 
El creixement va estar impulsat 
per les obertures de nous esta-
bliments. A Lliçà d’Amunt es va 
obrir una gasolinera i l’Esclat va 
obrir un punt de recollida del ne-
goci online. El grup va facturar 
1.347 milions d’euros.

Biokit participa en una mostra 
del sector biotecnològic a Vie-
na
El fabricant de materials per a 
diagnòstic Biokit, que opera des 
de Lliçà d’Amunt, va formar part 
de la delegació catalana que, a 
finals de març, va participar a 
Bio-Europa Spring, un dels prin-
cipals esdeveniments del sector 
biotecnològic a Europa. 

Societats constituïdes
- Auto Lavado Felipe SL, dedi-
cada al manteniment general de 
vehicles a motor; greixatge, ren-
tat poliment i abrillantament, a 
mà o per mitjans mecànics, de 
vehicles a motor; el tractament 
de carrosseries interiors i ele-
ments mecànics del vehicle, etc. 
- Hop Digital Studio SL, dedica-
da a la programació, aplicacions 
i pàgines web; publicitat en línia, 
màrqueting digital, consultoria 
tecnològica, consultoria de te-
lecomunicacions; optimització 
SEO, optimització SEM, creativi-

tat i disseny.

Penúltim Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses del mandat
El Teatre Auditori Polivalent de 
Bigues i Riells va acollir, el pas-
sat 13 de març, el penúltim Con-
sell d’Alcaldes i Alcaldesses del 
mandat, que va debatre i apro-
var, per unanimitat, el reglament 
del Servei de Transport Escolar 
i la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per 
a les actuacions d’avaluació am-
biental que registra un increment 
del 2,5% respecte de l’anterior. 
Alts càrrecs del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació van explicar la nova 
Llei d’Espais Agraris que pretén 
protegir l’espai rural en previsió 
del creixement de població i la 
conseqüent necessitat de con-
reus. També es va presentar la 
companya de Turisme Vallès. 

Operació policial dels Mossos 
a Can Salgot de Lliçà d’Amunt
Els Mossos van fer el passat 14 
de març a primera hora del matí 
una actuació policial al barri 
de Can Salgot, un operatiu de 
l’Àrea Territorial d’Investigació 
dels Mossos a la Regió Policial 
Metropolitana Sud que va rebre 
el suport de dotacions de segu-
retat ciutadana de la comissaria 
de Granollers. La intervenció po-
dria estar relacionada amb una 
banda dedicada als robatoris 
amb força en habitatges. 

El lliçanenc Galván va estrenar 
el seu palmarès sub-23 al Tro-
feu Guerrita de Múrcia
El ciclista lliçanenc Kiko Galván, 
de 21 anys, va estrenar el seu 
palmarès, el cap de setmana 9 i 
10 de març, com a corredor sub-
23 amb el seu triomf a l’esprint al 
Trofeu Guerrita, a Múrcia, una de 
les curses més prestigioses del 
calendari estatal amateur.  

La Vall del Tenes reclama l’exe-
cució de la sentència contra 
l’exgerent per recuperar els 
diners
La Mancomunitat de la Vall del 
Tenes denuncia que l’exgerent 
Francesc Delgado hagi dema-
nat l’indult al govern espanyol. A 
més, els quatre alcaldes no en-

tenen com no s’està executant 
part de la sentència que obligava 
a Delgado a retornar el mig milió 
d’euros que va malversar. Per 
aquest motiu, la Mancomunitat 
ha demanat de forma urgent una 
reunió amb el fiscal superior de 
Catalunya, Francisco Bañeres, i 
la consellera de Justícia, Ester 
Capella, per abordar la situació. 

Els Bucks tenen una banqueta 
“high-tech” creada per la com-
panyia lliçanenca Figueras
L’equip de bàsquet de la lliga 
NBA Milwaukee Bucks, de Wis-
consin, on juga el català Pau Ga-
sol, ha incorporat una banqueta 
amb unes butaques molt especi-
als en el modern Fiserv Forum, 
unes butaques creades per Fi-
gueras USA, un model únic que 
manté la temperatura idònea per 
al múscul i registra dades bio-
mètriques dels jugadors. 

Bon Preu elimina 38 tones de 
plàstic durant l’exercici 2018
El Grup ha aplicat mesures de 
reducció i substitució del plàstic 
per alternatives compostables 
com la cel·lulosa de paper o ma-
terials reciclables i més soste-
nibles pel medi ambient com el 
cartró. 

Districenter comença a operar 
des de Lliçà d’Amunt
L’empresa logística Districenter, 
pertanyent al grup M. Condemi-
nas, és el segon operador del 
sector a instal·lar-se a les naus 
que la companyia VGP Park ha 
construït als terrenys del polí-
gon que ocupa Mango a Lliçà 
d’Amunt. 

Mango ultima una emissió de 
deute per reforçar el finança-
ment
La cadena de distribució tèx-
til Mango ha iniciat els tràmits 
amb el Mercat Nacional de Ren-
da Fixa per llançar una emissió 
de deute per valor d’uns 100 
milions d’euros amb l’objectiu 
de reforçar el finançament per 
afrontar el pla estratègic. 
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Evitar la Pesta Porcina 
Africana és cosa de tots

Arran de la situació de la ma-
laltia Pesta Porcina Africana 
(PPA) a la Unió Europea, i es-
pecialment amb la declaració 
d’aquesta a Bèlgica, des del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat de Ca-
talunya s’estan sumant esfor-
ços per a la prevenció de la 
seva introducció al nostre ter-
ritori. 
La PPA és una malaltia conta-
giosa de declaració obligatò-
ria que afecta al porc domès-
tic i al porc senglar i que es 
caracteritza per uns nivells de 
mortalitat propers al 100%. 
Es transmet per contagi di-
recte amb altres porcs i sen-
glars infectats, consum de 
productes càrnics derivats i 
carn d’animals infectats, ob-
jectes contaminants i vehicles 
de transport de bestiar.
Tot i no tenir cap implicació 
en la salut humana, la intro-
ducció de la malaltia al nostre 
país tindria greus conseqüèn-
cies per la salut i el benestar 
dels animals així com per a 
l’economia de la indústria 
agroalimentària catalana on el 
sector porcí és molt rellevant. 
Des del Departament s’han 
editat cartells i altres materials 
informatius per tal d’informar 
dels riscos i recomanacions 
per prevenir la introducció i 
difusió de la malaltia a Cata-
lunya. 

Els missatges clau a la ciuta-
dania en general són:
1. Si es troba algun senglar 
mort: no el toquis, no t’apro-
pis i truca al telèfon dels 
Agents rurals: 93 5617000.
2. No donar de menjar a porcs 
senglars.
La prevenció de la Pesta Por-
cina Africana és cosa de tots 
i per tant és molt important 
que tots els agents implicats 
segueixin les instruccions del 
material informatiu i extremin 
les mesures de bioseguretat 
per impedir l’entrada d’aques-
ta malaltia a Catalunya. 

Informació sanitària impor-
tant:
Els aliments derivats del porcí 
o del senglar frescos i curats 
poden portar i mantenir via-
bles el virus de la Pesta Porci-
na Africana (PPA), essent una 
font d’infecció per a altres 
animals domèstics i/o silves-
tres quan són ingerits. 
Cal evitar portar productes 
frescos o curats des d’altres 
països, sobretot si no han 
passat els controls sanitaris 
pertinents als països d’origen.
Si finalment els portes o arri-
ben a les teves mans, asse-
gura’t que aquests productes 
i les seves restes no són in-
gerits per animals domèstics 
o silvestres, i evita eliminar-los 
en llocs als quals aquests ani-
mals puguin tenir accés. 

EVITAR
LA PESTA PORCINA 

AFRICANA
ÉS COSA DE TOTS
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agricultura.gencat.cat

Si trobes algun 
senglar mort:

Si has tocat un senglar  mort
o has visitat  espais naturals
d’alguns països afectats:

agents rurals: 93.561.70.00
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Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 26 d’abril al 2 de maig 
J. Torras (Bigues): del 3 al 9 de maig 
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 10 al 16 de maig
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 17 al 23 de maig
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 24 al 30 de maig
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 31 de maig al 6 de juny

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

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

Desarticulat un grup criminal dedicat als 
robatoris en domicilis i al tràfic de droga
Agents de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra 
de la Divisió d’Investigació Cri-
minal de Sant Feliu de Llobre-
gat van detenir, el passat 14 de 
març, sis homes de nacionalitat 
albanesa com a presumptes 
autors de disset robatoris amb 
força, per un delicte contra la 
salut pública en la vessant de 
tràfic de drogues i per pertinen-
ça a organització criminal. Amb 
aquesta detenció s’han pogut 
resoldre diversos robatoris en 
domicilis dels municipis de Bi-
gues i Riells, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà 
de Vall.
Es van dur a terme quatre en-
trades i escorcolls a les pobla-
cions de Santa Susanna, Lliçà 
d’Amunt, Dosrius i l’Ametlla del 
Vallès. Els agents van localitzar 
eines destinades a la consuma-
ció dels robatoris com potes de 
cabra, palanques, malls i radi-
als; centenars de joies i altres 
objectes sostrets com collarets, 
polseres o arracades; dos vehi-
cles d’alta gamma sostrets; i 
tres armes de foc detonadores; 
a més de 5.000 euros en efec-
tiu; 2700 plantes de marihuana 
en diverses plantacions; 40 kg 
de marihuana envasada al buit,  
preparada per a la seva distri-
bució; i 100 grams de cocaïna 
en roca. Fruït del dispositiu es 
va poder detenir als  sis inves-
tigats.
La investigació va posar de 
manifest que el grup criminal 
es dedicava principalment als 
robatoris amb força a domicili, 
activitat que els havia generat 
grans sumes de diners. Ales-
hores van diversificar la seva 
activitat il·lícita per passar a 
tenir diverses plantacions de 
cànnabis per poder dedicar-se 
també al tràfic de substàncies 
estupefaents mitjançat tots els 
actes de cultiu, elaboració i trà-
fic per facilitar el consum il·le-
gal de drogues. Una part dels 
guanys obtinguts dels robatoris 

amb força els van invertir en 
una important infraestructura 
que comportava molts costos: 
instal·lacions elèctriques, siste-
mes d’il·luminació, transforma-
dors o el lloguer d’immobles. 
Els investigadors van poder 
acreditar la participació dels 
arrestats en almenys disset ro-
batoris amb força en domicilis 
de quinze poblacions del nord 
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona i en dos de municipis del 
sud.
Els detinguts van passar a dis-
posició el 16 de març i el jut-
ge en funcions de guàrdia de 
Granollers va decretar la pre-
só incondicional de 4 dels de-

tinguts, mentre els altres van 
quedar en llibertat amb càrrecs. 
Amb aquesta investigació s’ha 
desarticulat plenament el grup 
criminal.
Ara es porta a terme la identi-
ficació de les joies o objectes 
recuperats i les gestions per 
localitzar i retornar-les als seus 
propietaris: 
https://mossos.gencat.cat/ca/
serveis_i_tramits/col.labora-
cio-ciutadana/objectes-recu-
perats/
S’espera que aquesta actua-
ció policial condueixi cap a una 
baixada dels fets delictius, tot 
i que cal seguir treballant en la 
prevenció.
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El passat 25 de març, a l’hora 
del menjador, a l’Escola Els 
Picots es va fer lliurament del 
benefici obtingut amb el pro-
jecte de cooperativa, 382€, al 
Rebost Solidari, que va estar 
representat pel senyor Josep 
Pi. L’acte també va comptar 
amb la presència del regidor 
Fran Sánchez en representa-
ció de l’Ajuntament. 
Recordem que a l’escola els 
Picots durant el mes de fe-
brer es van preparar un se-
guit d’activitats lúdiques amb 
l’objectiu de celebrar el 50è 
aniversari d’Ausolan, em-
presa-cooperativa que ges-
tiona el servei de menjador 

escolar. Una de les activitats 
proposades entre el grup de 
cicle superior d’educació pri-
mària va ser la creació d’una 
cooperativa solidària fictícia, 
amb un objectiu comú: obte-
nir benefici econòmic amb la 
confecció d’uns tallers manu-
als (collarets i polseres) i des-
tinar-ho a millorar les condi-
cions de vida de nens i nenes 
del poble de Lliçà d’Amunt 
que viuen en unes condicions 
amb risc d’exclusió social. 
Per decidir l’entitat social 
que millor s’adequava al seu 
projecte es van reunir amb 
el Regidor d’Acció Social de 
l’Ajuntament i es va acordar 

que seria el Rebost Solidari. 
Amb la venda dels tallers 
elaborats pels alumnes de 
5è i 6è i l’equip d’educado-
res d’Ausolan es van obte-
nir 382€ que posteriorment 
s’han lliurat al coordinador 
del Rebost Solidari, el senyor  
Josep Pi, per tal de com-
prar aliments necessaris pels 
nens i nenes del poble que 
més ho necessitin. Un dels 
productes proposats i con-
sensuat per a tothom va ser 
la xocolata per tal d’endol-
cir-los una mica més la seva 
infantesa.  

Escola Els Picots

opinió Entitats i Bústia 
del lector

Concursos d’hípica
Excelente domingo en el cu-
arto concurso de Liga de Salto 
de Obstáculos de Barcelona en 
Hípica Les Tanques, buen ambi-
ente, buen rollo y buenos resul-
tados!!
Felicidades a:
En 0.20, Víctor Jerónimo con 
Dubai de Janàs por su primer 
puesto; Ninon Gombert con 
Appaloosa de Janàs por su 
segundo puesto; Queralt Lara 
con Trefaes Silver Jack tercera; 
Lucas González, que arriesgó 
muchísimo y le salió mal, un 
pequeño percance en el último 
obstáculo con caída incluida, 
una lástima, ya que de no haber 
sucedido era el campeón de la 
prueba.
En 0.40, Queralt Lara con Tre-
faes Silver Jack tercera; Aita-
na Fañanàs con Llamp cuarta; 
Carla Lara quinta con Dubai de 
Janàs; y primera Claudia Carde-
nete con Bogart.
En 0.60, Claudia Cardenete con 
Bogart quedava quinta; Marta 
Garcia con Julian de Janàs en 
puesto número trece; y Daniel 
Muñoz con Moreno de Janàs 
catorce; Mariona Guisado con 
Julián le tocó aprender (unas ve-
ces se gana y otras se aprende), 
ya que tuvo una caída durante 
su recorrido; Cristina Llobet so-
bre la guapísima Aljarama, tam-
bién le tocó aprender, hizo un 
buen trabajo sobre esta yegua 
Hispano Árabe y no quedaron 
todo lo bien que hubiésemos 
deseado, pero queda pendiente 
demostrar lo mucho que pueden 
hacer como binomio.
En 0.80, Daniel Muñoz sobre Tra 
Dolcet de Janàs hizo un brillante 
recorrido con 0 penalizaciones y 
con buen tiempo; Aina Viladot, 
solo un derribo, con Caragano 
Terril Z con un magnífico recor-
rido.
En 0.90, Daniel con Dolcet que-
dó cuarto y Clara Barca con Mi-
norco de Janàs sexta.
Después de 21 salidas a pista 
por parte de nuestro club, nos 
venimos de este concurso con 
muy buen sabor de boca y con 
muchas ganas de seguir mejo-

rando.
Arriba el azul!
Per altra banda, el diumenge 24 
de març va haver-hi un concurs  
de Salt d’Obstacles benèfic al 
majestuós Real Club de Polo 
de Barcelona. L’hípica Can Ja-
nàs va voler col·laborar amb la 
causa (en benefici de nens amb 
càncer) i es va desplaçar amb 
sis membres de l’equip de Salt.
A la prova de 40, amb poni B, 
Aitana Fañanàs, una lliçanenca 
de només 10 anys, va guanyar 
la prova muntant a Llamp. En 
tercera posició va quedar una 
altra alumna del centre, Ninon 
Gombert, amb Appaloosa de 
Janàs. En cuarta posició en la 
prova de 80 va quedar Clara 
Barca amb Minorco de Janàs i 
molt a prop del pòdium van que-
dar Cris Llobet amb Aljarama de 
Janàs, alumna que només ha-
via participat en dos concursos, 
Aina Viladot amb Caragano Ter-
ril Z i Daniel Muñoz amb Luz de 
Luna. Daniel, que els dies 9 i 10 
de març va estar a Madrid a un 
concurs de complet puntuable 
pel campionat d’Espanya amb 
els seus dos cavalls d’aquesta 
temporada, Luz de Luna y Tra 
Dolcet de Janàs, i va quedar 
quart i cinquè de la general en la 
disciplina de Complet.
Des del Club volem felicitar a 
tots els membres i acompa-
nyants pel bon treball!

Hípica Can Janàs

Lliurament del benefici obtingut amb el 
projecte de cooperativa al Rebost Solidari

Grau Mig en hípica a Lliçà d’Amunt
Ja és una realitat a l’abast de 
tots, ja es poden cursar les 
dues titulacions oficials de  
Grau Mig relacionades amb el 
món del cavall a Lliça d’Amunt:
- Tècnic esportiu en hípica
- Tècnic en activitats eqües-
tres
El centre on es duran a terme 
serà el Club Equitació Espor-
tiva Can Janàs; d’aquesta 

manera amplia la seva ja gran 
oferta de serveis. Dues titula-
cions de formació reglada ofi-
cial al nostre municipi!
Si voleu informació podeu 
contactar amb el club:
Telèfon: 610285477  o email: 
equitacioncanjanas@hotmail.
com

Hípica Can Janàs
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Activitats

GASTROBUS 
Dissabte 11 de maig Hora de 
sortida: 18h
Sopar itinerant per diferents 
restaurants del Vallès Oriental.
Lloc de sortida: ateneu l’Alian-
ça
Preu: socis, 27€; no socis, 30€
Venda: a l’oficina o al bar
Organitza: Ateneu l’Aliança

SONS AL BAR 
Diumenge 12 de maig Hora: 
12h
Vermut musical.
Lloc: a la terrasseta del bar
Preu: taquilla inversa
Organitza: Ateneu l’Aliança

SORTIDA A PEU 
Dissabte 18 de maig Hora: 
10h
Vols conèixer les plantes reme-
ieres del nostre voltant? Pas-
sejada per reconèixer la flora 
útil. A càrrec d’Abilia Martin.
Organitza: Ateneu l’Aliança

CONCERT DE SALSA AMB 
EL GRUP SYGUARAYA 
Dissabte 18 de maig Hora: 
22h
Música en directe. 
Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: 6€, socis; 8€ no socis

Organitza: Ateneu l’Aliança

TROBADA SKETCHERS 
Dissabte 25 de maig Horari: 
de 10h a 14h
Trobada d’amants del dibuix 
ens apleguem per compartir 
una experiència plàstica
Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: gratuït
Organitza: Ateneu l’Aliança

CICLE COMÈDIA: VERMU-
NÓLOGOS 
Dissabte 25 de maig Hora: 
12h
Vermut musical.
Lloc: a la terrasseta del bar
Preu: 7€ socis; 9€ no socis
Venda: anticipada web (www.
lalianca.cat), oficina i bar l’Ali-
ança
Organitza: Ateneu l’Aliança

XERRADA TEMÀTICA: CO-
SINS DE XIMPANZÉS I PA-
RENTS DE NEANDERTALS 
Divendres 31 de maig Hora: 
20h
A càrrec de Tomàs Marquès i 
Bonet, Director de l’Institut de 
Biologia Evolutiva.
Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: entrada lliure
Organitza: Ateneu l’Aliança

Nit Sàpiens 2019

Recordeu quina nit més fan-
tàstica vam passar tots junts 
el  26 de maig passat?
Recordeu que, a més a més 
de divertir-nos, vam col·la-
borar amb l’ONG Children of 
Africa? 
Doncs us proposem tornar-hi. 
Aquest any l’11 DE MAIG (re-

serveu el dia!!!).
Aquest cop el tema serà  SÀ-
PIENS DE TOTES LES CAU-
SES.
Els diners recaptats es des-
tinaran  a la construcció dels 
lavabos per l’escola.
Els novells podeu fer-vos una 
idea de com funciona el joc 
aquí:
https://www.youtube.com/
watch?v=4ab4rUSwQNk
I aquest és l’enllaç de l’ONG:
http://childrenofafrica.es/
Dia:  11 de maig
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
Horari:  

20 : 00 presentació i sopar
21 : 00 concurs sàpiens 
US HI ESPEREM

INS Lliçà

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del 
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari 
(c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir 
una extensió màxima d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el 
nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI 
o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el 
dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No 
es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència 
ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix 
necessàriament el contingut de les opinions signades.

Taller de sardanes
El Grup “Tocats per la Sarda-
na” ha estat fent al Casal de la 
Gent Gran un taller de sarda-
nes, obert a tothom, per ense-
nyar a ballar la nostra dansa. El 
taller es feia tots els dimarts, 
de 5h a 6h, i ha permès que 
un grapat de gent aprengués a 
ballar la sardana i uns altres la 
recordéssin i tinguéssin ocasió 
de puntejar-la de nou.
El taller s’acabarà el diumen-
ge 5 de maig, amb una balla-
da a les 12.30h, en el marc de 
Firatenes, on tant els nous 
balladors con els antics hi 

estan convidats. 
Per altra banda, el grup s’ofe-
reix a ensenyar sardanes a 
aquells col·lectius que hi pu-
guin estar interessats, des 
d’escoles a associacions o 

Centres cívics. Els interessats 
podeu trucar al tel. 617 868 
757 i parlar amb el Josep Ma-
ria.

Grup “Tocats per la Sardana”

II Jornada Room Scape 
Tricric
Tricric torna a dir la seva amb 
un altre Room Escape comple-
tament renovat, original i en un 
espai diferent. Aquesta vegada 
ens trobem a l’espai munici-
pal Can Malé (antiga Biokit, al 
costat de l’Església). Els dies 
disponibles són el 18 i el 19 
de maig durant tot el dia (cal 
reservar dia i hora). El preu i la 
duració seran les mateixes, 5€ 
per persona i 50 minuts, res-
pectivament. Les inscripcions 
són de l’1 al 15 de maig.
Podràs escapar de l’habitació 
abans que s’acabi el temps? 
Tota la informació i les inscrip-

cions al nostre web: http://tri-
cric.wixsite.com/tricric

Tricric



DIA DE LA MARE
Se celebra el primer diumen-
ge de maig.
Les primeres celebracions del 
Dia de la Mare es remunten a 
l’antiga Grècia, on se li rendien 
honors a Rea, la mare dels déus 
Zeus, Posidó i Hades. Igual-
ment els romans van anomenar 
aquesta celebració La Hilaria 
quan la van adquirir dels grecs 
i se celebrava el 15 de març en 
el temple de Cíbele. Durant tres 
dies es feien oferiments. Els 
primers cristians van transfor-
mar aquestes celebracions en 
honor a la Mare de Déu.
En el santoral catòlic, el 8 de 
desembre, se celebra la festa 
de la Immaculada Concepció, 
data que es manté en la cele-
bració del Dia de la Mare en al-
guns països com Panamà.
A Anglaterra, cap al segle XVII, 
tenia lloc un esdeveniment si-
milar, també a la Verge, que es 
denominava Diumenge de les 
Mares. Els nens concorrien a 
missa i tornaven a les seves 
llars amb regals per a les seves 
progenitores.
L’estatunidenca Anna Jarvis, 
de Filadèlfia, després de la 
mort de la seva mare el 1905, 
decideix escriure a mestres, 
religiosos, polítics, advocats i 
altres personalitats, perquè la 
recolzin en el seu projecte de 
celebrar el Dia de la Mare en 
l’aniversari de la mort de la seva 
mare, el segon diumenge de 
maig. Va tenir moltes respostes 
i pel 1910 ja se celebrava en 
molts estats de la Unió. Veient 
la jove Jarvis, la gran acollida a 
la seva iniciativa, va assolir que 
el Congrés dels Estats Units 
presentés un projecte de llei a 

favor de la celebració del Dia 
de la Mare. Finalment, el 1914, 
el Congrés dels Estats Units va 
aprovar la data com el Dia de la 
Mare i la va declarar festa na-
cional, la qual cosa va tenir el 
suport del president Woodrow 
Wilson. Més tard altres països 
es van adherir a aquesta inicia-
tiva i aviat Anna va poder veure 
que més de 40 països del món 
celebraven el Dia de la mare en 
dates similars. No obstant això, 
la festivitat impulsada per Anna 
Jarvis va començar a mercan-
tilitzar-se, de manera tal que 
es desvirtuava l’origen senti-
mental de la celebració. Això 
va motivar que Anna presentés 
una demanda, el 1923, perquè 
s’eliminés la data del calenda-
ri de festivitats oficials. El seu 
reclam, de gran abast, va pro-
vocar que fos arrestada per 
disturbis durant una reunió de 
mares de soldats en lluita, que 
venien clavells blancs, el sím-
bol que Jarvis havia impulsat 
per a identificar la data. Anna 
va lluitar amb insistència contra 
la idea que ella mateixa havia 
impulsat, perdent tot el suport 
d’aquells que l’havien acompa-
nyada inicialment. 

DIA DEL PARE
Se celebra el 19 de març.
Les notícies més antigues de 
commemoració d’un dia del 
pare es van trobar a les ruïnes 
de l’antiga ciutat de Babilònia, 
fa més de 4.000 anys, quan un 
jove anomenat Elmesu va mol-
dejar en argila una carta per al 
seu pare on li desitjava salut i 
llarga vida.
I les primeres referències fan 

pensar que el dia del pare mo-
dern va sorgir després de l’èxit 
obtingut per Anna Jarvis amb 
la promoció del Dia de la Mare. 
El 1910, es va celebrar un dia 
del pare a Spokane, Washing-
ton, la seva promotora fou So-
nora Smart Dodd, el 19 de març 
d’aquell mateix any. El seu pare 
fou el veterà de la guerra civil 
americana William Jackson 
Smart que va criar els seus sis 
fills sol. Després d’escoltar un 
sermó sobre el Dia de la Mare 
de Jarvis el 1909 a l’església 
episcopal metodista central, va 
dir al seu pastor que els pares 
haurien de ser honorats de ma-
nera similar tot i que inicialment 
va suggerir 5 de juny, l’aniver-
sari del seu pare, el pastor no 
va tenir prou temps per prepa-
rar els seus sermons, i la cele-
bració es va ajornar fins al ter-
cer diumenge de juny. Diversos 
clergues locals van acceptar la 
idea, i el 19 de juny de 1910, 
fou el primer dia del Pare, on es 
van presentar sermons hono-
ran els pares per tota la ciutat.
El 1972, el president dels Es-
tats Units Richard Nixon va fer 
oficial a tot el país la festivitat 
del dia del pare.
La tradició a Catalunya, igual 
que a la resta de la penínsu-
la, està documentada a partir 
de 1948, quan Manuela Vi-
cente Ferrero, coneguda pel 
seu pseudònim literari “Nely” i 
mestra en la Dehesa de la Villa, 
Madrid, va decidir celebrar a la 
seva escola una jornada festi-
va per complimentar els pares 
dels seus alumnes. La idea va 
sorgir a petició expressa d’al-
guns pares que volien una ce-
lebració semblant a la del Dia 

de la Mare. Aquella primera 
jornada en honor dels pares, 
incloïa missa, lliurament d’ob-
sequis elaborats manualment 
pels infants i un festival infantil 
amb poesies, balls i teatre. Les 
seves conviccions religioses la 
van portar a pensar en la ido-
neïtat de triar la data de l’ono-
màstica de Sant Josep, consi-
derant model de pare i cap de 
la família cristiana.
La idea va prosperar i la mes-
tra va difondre la seva iniciati-
va a l’any següent a través de 
les pàgines de “El Correo de 
Zamora” i el “Magisterio Es-
pañol”. Durant una entrevista 
al programa de Radio Nacio-
nal de España titulat “Última 
hora de actualidad”, va expli-
car, personalment als oients, la 
història d’aquest “Dia”. La idea 
de Vicente Ferrero va ser aco-
llida pel llavors director gerent 
de Galerias Preciados, José 
Fernández Rodríguez, qui en 
1953 va propagar la idea amb 
una campanya en premsa i rà-
dio. Més tard es va sumar un 
empresari competidor, Ramón 
Areces Rodríguez, director ge-
rent d’El Corte Inglés.

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

Telèfons

 Dia de la Mare i Dia del Pare

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 de la Mare i el Dia del Pare són celebracions per honorar les mares i els pares que 
se celebren en dies diferents depenent del país.


