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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Les festes majors són elements ben tradicionals de
la nostra cultura catalana i
mediterrània i, de fet, des
de sempre, han estat motiu
de cohesió de les societats
rurals i dels barris urbans.
No hi ha cap ajuntament al
nostre país, i per extensió a
la nostra comarca, que no
tingui la festa major com
un dels punts destacats
dintre del calendari anual de les seves polítiques
municipals; no en va, a
partir dels actes d’una festa
major determinada, també
es jutja d’alguna manera
una determinada política
municipal.

dels carrers del municipi,
de l’estiu que ja acaba, de
la vida. Música, tradicions, cultura popular, esport, patrimoni: tot el que
ens acompanya al llarg de
l’any es barreja i pren una
nova forma aquests dies,
tot convidant-nos a celebrar la història, la identitat
i les arrels que compartim.
La Festa Major expressa
i condensa l’esperit del
gran poble que és Lliçà
d’Amunt, poble obert al
país i al món, orgullós de
la seva cultura tradicional,
del seu caràcter i de la vitalitat i dinamisme de la
seva cultura.

És un dels moments més
intensos i esperats de
l’any, que convida a gaudir

Desenes
d’associacions
i entitats treballen durant
mesos per la festa gran

de Lliçà d’Amunt, des del
compromís i l’entusiasme,
constituint així un dels secrets de l’èxit i de l’extraordinària participació de
ciutadans i ciutadanes:
aquesta és una festa de
totes i tots nosaltres, en la
qual tothom pot trobar-se
identificat i apropar-se a
allò que identifica a altres
persones i col·lectius. Un
any més, aquests dies són
un espai de trobada lliure,
plural i festiu dels lliçanencs i lliçanenques: sortim al carrer, a les places,
amb ganes de descobrir
les novetats i de retrobar-nos amb les tradicions,
de conviure i compartir, de
proclamar que aquest poble és de tothom i per a
tothom.

Gaudim-ne, doncs, amb
esperit festiu i cívic, revivint les tradicions que
ens recorden el nostre
passat i mirant cap endavant, cap al futur, amb la
força i l’ambició que ens
porten a treballar i lluitar
per ser un poble millor a
través del progrés, la justícia i la cultura.
Sigui com sigui, ara vindran uns dies de diversió i
esbarjo, i agafarem forces
per encetar un nou curs.
Bona Festa Major!
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Festa Major 2019,
que no s’acabi mai!
Lliçà d’Amunt viurà la Festa Major 2019 del 4 al 8 de setembre.
L’Ajuntament, amb la col·laboració de diferents entitats del
municipi, ha elaborat una programació festiva, on destaquen les
actuacions musicals, amb Doctor Prats com a cap de cartell, i un
inici de festa diferent.
Els dies previs a la Festa Major, dilluns 2 i dimarts 3 de setembre, hi haurà actuacions de
nit a la Piscina, Music Terrace,
amb la cantautora folk-indie Eipriil, guanyadora del concurs
de varietats Cacauets organitzat per l’Ateneu L’Aliança, i el
monologuista David Barragan.
Aquests dies previs, a la tarda, també es podrà gaudir de
dos espectacles infantils de la
programació d’aquest mes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres, relacionats amb el projecte “De
l’hort a la biblioteca”: un taller
de cuina a càrrec de la coneguda cuinera Ada Parellada i
l’espectacle «Queviures» de
la companyia De Parranda.
A més, hi haurà un recital de
poesia fusionat amb rumba,

Rumbesia, a càrrec de la companyia La última y nos vamos,
per commemorar el 9è aniversari de la biblioteca.
Aquests dos dies també començarà La Juguesca de l’Ateneu L’Aliança amb el pregó a
càrrec d’Skando, la colla guanyadora de l’edició passada, i
les primeres proves d’aquesta
competició lúdica, que continuaran al llarg dels dies de
Festa Major amb el punt àlgid
en la Cercavila del divendres
i l’Estirada del tractor del diumenge.La Juguesca arriba a
la 25a edició i comptarà amb
alguna prova relacionada amb
aquesta efemèride.
Tot i aquestes activitats prèvies, la Festa Major d’aquest
any començarà oficialment

el dimecres 4 de setembre i
s’allargarà fins al diumenge 8
de setembre.
El dimecres 4 de setembre hi
haurà una nova edició de la
Festa Holli Dolly i, seguidament, tindrà lloc el Toc d’inici
de la Festa Major, que enguany
canvia d’ubicació i passa de
la Biblioteca Ca l’Oliveres a
l’Ajuntament i el carrer del Torrent Merdanç. Coincidint amb
la celebració dels 40 anys
d’Ajuntament
democràtics,
s’inaugurarà una exposició i es
descobrirà una placa commemorativa; tot seguit, tindrà lloc
el Pregó de Festa Major a càrrec d’una persona vinculada
al 40è aniversari dels Ajuntaments democràtics i de les 24
Hores de Resistència en Ciclo-

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.

motors, i la Tronada d’inici i el
Brindis, per continuar amb una
proposta de sopar a la fresca i
una comèdia sobre els dos sexes, Orgasmes.
El dijous 5 de setembre hi haurà un espectacle infantil de
màgia i circ, Antipasti, de la
companyia El que ma queda
de Teatre. I s’obrirà l’Embarraca’t al Pinar de la Riera, l’espai
de referència de la Festa Major
per sopar, gaudir d’espectacles i escoltar música. Aquella
mateixa nit hi actuarà el jove
DJ lliçanenc SFER, a proposta
dels pressupostos participatius de la regidoria de Joventut,
i tindrem un espectacle innovador, #DATVIBES, liderat pel
DJ Albert González, discjòquei
que ha punxat en els festivals

internacionals i actualment és
resident a Privilege Ibiza i Pacha la Pineda. Les nits següents
hi actuaran The Covers Band,
Doctor Prats, la Banda Biruji,
DJ JM-Sánchez amb cançons
emblemàtiques dels anys 80 i
90, i el Vaparir Tour de Ràdio
Flaixbac. L’Embarraca’t també
comptarà amb Nits de monòlegs, inflables i jocs infantils, i
actes organitzats per diferents
entitats locals com el Cartrorifa
i l’Arrossada l’Aliança batega.
La mateixa nit del dijous, a la
plaça Catalunya, tindrà lloc el
sopar més singular de Lliçà
d’Amunt, el Sopar de les Àvies,
que arriba a la 33a edició, per
homenatjar les nostres àvies i
la seva cuina de tota la vida.
El divendres 6 de setembre Lli-
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Festa Major 2019, que no s’acabi mai!
çà d’Amunt farà els honors a la
gent gran del municipi amb la
Festa d’Homenatge a la Vellesa, que arriba a la 43a edició.
Aquest dia, la plaça Catalunya
serà l’escenari d’un concert de
Pop Per Xics, un grup d’animació musical per a tota la família,
que en els últims 4 anys s’ha
convertit en un referent a tot
Catalunya. I, en aquest mateix
lloc, la Bandeltenes ens oferirà
una experiència musical de nit,
un còctel de ritmes i estils amb
molta passió per la música.
El cap de setmana començarà amb activitats aquàtiques
i festa de l’escuma a la Piscina. També tindrem activitats
esportives diverses (patinada
popular, trofeu de karate, melé
de botxes, challenge de resistència en BTT) i moltes manifestacions de cultura popular
(sardanes, concert i ball amb
La Principal de la Bisbal, ge-

gants (la colla local commemora el 35è aniversari), correfocs,
gitanes).
La Festa Major s’acomiadarà
la nit del diumenge amb un espectacle pirotècnic i el veredicte de La Juguesca.
L’Ajuntament agraeix les aportacions econòmiques de les
empreses que han donat suport a la Festa Major d’en-

guany i, sobretot, agraeix la
col·laboració de les entitats
locals que amb les seves aportacions d’activitats han ajudat
a fer la Festa Major encara més
gran.
Amb aquest Informa’t es reparteix el programa de Festa
Major amb tota la programació
detallada, que també es pot
consultar al web municipal.

Seguir-nos a Instagram té premi!
Un any més, amb motiu de
la festa gran del nostre poble, l’Ajuntament organitza un
concurs a la xarxa social Instagram, enguany amb un canvi de modalitat.
Amb l’objectiu de fer créixer
Instagram, aquest any us fem
una nova proposta. Els dies
previs a la Festa Major, l’Ajuntament publicarà la imatge del
concurs al compte d’Instagram municipal (@llicamunt).
Per participar en el concurs
només s’ha de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic, seguir el perfil de

#Lliçàdefesta

l’Ajuntament i fer un comentari a la publicació del concurs
etiquetant a la persona o les
persones amb les que gaudiràs de la Festa Major.
D’entre totes les persones
que ens deixin el seus comentaris durant els dies del
concurs, del 4 al 8 de setembre, i compleixin amb les bases de participació, es farà
un sorteig. La persona afortunada guanyarà una capsa
regal Fent País amb multitud
de propostes de lleure (escapades, aventura, gastronomia, etc).
Els dies de Festa Major podràs
seguir tota la programació a
les xarxes amb l’etiqueta #Lliçàdefesta. Així mateix, utilitzant aquesta etiqueta, l’Ajuntament comunicarà els canvis
d’última hora que es puguin
produir a través de les xarxes

Vine en bus a la Festa
Major!
Del dijous 5 al diumenge 8 de
setembre, les línies A3, A21
i A40 donaran servei de bus
nocturn per apropar els lliçanencs i lliçanenques als escenaris de la Festa Major.
Les línies A3 (Centre-Can
Xicota), A21 (Centre-La Serra-Palaudàries) i A40 (Tricentenari-Can Farell) circularan
des que acabi el servei diürn
fins a les 6 de la matinada
(menys el darrer dia, que ho
farà fins a les 12 de la nit). La
freqüència de pas d’aquest
servei de bus nocturn serà
d’una hora.
A més, la línia A21 es complemantarà amb un servei de Taxi
Bus (STB) gratuït que arribarà
als barris de Can Rovira Vell,
Can Rovira Nou i Can Roure,
deixant i recollint passatge a
les parades del recorregut de
la línia A1 (Centre-Palaudàries), que discorre per aquesta
zona els dies laborables.
La parada del STB serà la de la
línia A21 Passeig Sant Valerià
– Ausiàs March i, des d’aquest
punt, es faran les expedicions
de Can Salgot al centre urbà i
les provinents del centre cap

als barris de Can Rovira Vell,
Can Rovira Nou i Can Roure.
S’han previst dues expedicions d’anada al centre urbà, a
les 12 de la nit i a les 3 de la
matinada, i tres de tornada, a
les 12 de la nit, a les 3 de la
matinada i a les 6 del matí.
El Servei de Taxi Bus és gratuït, però caldrà pagar el bitllet
de les línies de Transports de
Lliçà d’Amunt (TLA).
Trobareu el recorregut i els horaris dels serveis de bus nocturn i de taxi bus en el programa de mà de la Festa Major.

Trasllat de la terminal B
de TLA per Festa Major
El veredicte es farà públic el
dilluns 9 de setembre al web
de l’Ajuntament (www.llicamunt.cat) i a les xarxes socials municipals (Instagram,
Facebook i Twitter).
socials municipals: Instagram,
Facebook i Twitter.
D’altra banda, si ens voleu
mostrar com viviu la Festa Major, no oblideu posar
aquesta mateixa etiqueta a
les vostres publicacions, entre
tots fem xarxa!

Del 31 d’agost a l’11 de setembre, amb motiu de la Festa
Major, la terminal B de l’Ajuntament situada al carrer del Torrent Merdanç, on tenen parada
les línies A1, A2, A3, A7, A21,
A42 i A71, es traslladarà provisionalment al carrer del Doctor
Bonet.
Durant aquest període de
temps el carrer del Doctor Bonet serà de sentit únic, des del
carrer d’Anselm Clavé a l’avinguda dels Països Catalans, per
millorar la seguretat de les persones usuàries del transport.

ATENCIÓ

D E S P L A C E M
PROVISIONALMENT LA
PARADA

Des del 31 d’agost fins l’11 de setembre

9028

PARADA ANUL·LADA
Carrer Dr. Bonet

BUS

3858
Ajuntament

3857

PARADA ANUL·LADA

Feiners: A1 A2 A7 A42
Festius: A3 A21 A40 A71

Disculpeu les molèsties
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Celebració del 40è
aniversari dels Ajuntaments
democràtics
En el marc de la Festa Major, s’inaugurarà una exposició
commemorativa d’aquesta efemèride.

El 3 d’abril de 1979 van tenir
lloc les primeres eleccions
municipals després de la dictadura franquista i el 19 d’abril
es van constituïr els primers
ajuntaments elegits democràticament. L’Ajuntament aprofitarà el marc de la Festa Major
per commemorar aquest 40è
aniversari.

Juntament amb el Grup l’Abans,
s’ha preparat una exposició de
fotografies del lliçanenc Josep
Prims, que ens mostren l’evolució de Lliçà d’Amunt al llarg
d’aquests darrers 40 anys. L’exposició s’inaugurarà el dimecres 4 de setembre, a partir de
les 19.30h, abans del Pregó de
Festa Major, a la planta baixa de

l’Ajuntament; després es traslladarà a la Biblioteca Ca l’Oliveres durant un temps perquè
els ciutadans puguin visitar-la.
Abans d’aquesta inauguració,
els alcaldes de Lliçà d’Amunt
durant aquests 40 anys: Isidre
Ballester, Joaquim Ferriol i Ignasi Simón, destaparan una placa
commemorativa de l’efemèride.

Protocol d’actuació en cas
d’assetjaments i agressions
sexuals a la Festa Major

L’Ajuntament ha elaborat un
protocol d’actuació en cas
d’assetjaments i agressions
sexuals a la Festa Major on
s’exposa què ha de fer el ciutadà/a en aquesta situació i

A Lliçà d’Amunt
unes festes lliures
d’agressions sexistes

FESMTAAJOR2019
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Celebració de la Diada
Nacional de Catalunya
L’acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya, l’11 de
setembre, tindrà lloc al Pinar
de la Riera. Començarà a les
11h amb una ballada de sardanes organitzada per Tocats
per la sardana / Grup l’Abans.
A les 12h, hi haurà la hissada
de la Senyera al so del “Cant
de la Senyera” a càrrec de la
Bandeltenes. Seguidament, es
llegirà un manifest institucional i es donarà pas a l’ofrena
de les entitats locals al monument del Tricentenari, que
finalitzarà amb el cant d’”Els
Segadors” a càrrec de la mateixa Bandeltenes.
Per acabar l’acte, s’oferirà un
concert-vermut a càrrec d’un
grup de pares de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes

anomenat The Bluesfathers.
La nit anterior tindrà lloc la VI
Marxa de Torxes, organitzada
per l’ANC Lliçà d’Amunt, en
record dels màrtirs de l’Onze
de setembre.

com ha d’actuar el personal
del protocol.
La Festa Major d’enguany tornarà a comptar amb un Punt lila
a la zona del Pinar en horari de
23h a 04h. Serà un espai d’in-

formació i sensibilització a tota
la població, també es facilitarà
assessorament i/o acompanyament a qualsevol persona que
visualitzi o pateixi una agressió
masclista i/o LGTBIfòbica.
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40a edició de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors
La mítica carrera del motor, que tindrà lloc els dies 30 i 31 d’agost i 1
de setembre, celebra els 40 anys amb rècord de pilots participants.

La 40a edició de les 24 Hores
Internacionals de Resistència
en Ciclomotors de la Vall del
Tenes-Gran Premi Barnasfalt,
organitzades pel Grup 24 Hores, tindran lloc els dies 30 i
31 d’agost i 1 de setembre,
en el circuit que es munta per
a l’ocasió al Pinar de la Riera.
Durant la presentació del
programa d’enguany, que
va tenir lloc el passat 30 de
juliol a l’ateneu l’Aliança, el
president del Grup 24 Hores,
Francesc Padró, va comentar
que fins aquell dia ja havien
formalitzat la inscripció 39
equips, 156 pilots, i 1 equip
estava pendent de fer-ho; la
xifra més alta de participants
des de la creació d’aquesta
popular competició de ciclomotors. Entre els inscrits, hi
ha tres equips internacionals,
un de fèmines, set de la Vall
del Tenes, quatre de Master 40 i tres equips de sub20. Gran part dels pilots de
Master 40 són excorredors
que han volgut tornar a viure
l’experiència de la cursa. És
destacable la inscripció d’un
equip d’Illa Cristina (Huelva),
l’equip que més quilòmetres
recorre, seguit per l’equip internacional belga. Francesc

Padró també va destacar la
participació de dos pilots que
han corregut el Dakar, Oriol
Mena i Fausto Mota.
Segons va dir el president
del Grup 24 Hores, igual que
anys anteriors, es continuaran mantenint diferents categories per obrir el ventall de
participants en cadascuna
d’elles i així facilitar la possibilitat dels equips menys
professionals a competir i imposar-se en la categoria més
adequada a cadascun d’ells.
Una dada a destacar és la
gran varietat de motors que
faran servir les motocicletes,
a l’edició d’enguany hi haurà
fins a 7 tipus de motors.
Durant la presentació, Padró
va comentar els detalls de la
carrera i les diverses novetats que inclourà l’edició per
ser el seu 40è aniversari. Va
confirmar la continuïtat de
l’ús del reg per evitar la polseguera; el retorn dels trofeus de mida gegant (1,30m
aproximadament) per a tots
els guanyadors de les diferents categories per celebrar
aquesta 40a edició; i certes
modificacions al traçat del
circuit, com ara salts i pujades pronunciades.
A més, el president de les
24 Hores va anunciar altres
novetats. Durant el cap de
setmana de la cursa hi haurà un espai reservat per un
museu, on es recolliran fotografies, revistes, dibuixos,
motocicletes, merchandising
i altres materials que descriuen i reflecteixen els 40 anys
d’història. Aquest museu, i
gràcies al suport de l’Ajuntament, es convertirà en un espai que estarà ubicat en un
lloc fix del municipi i en una

icona per al poble.
Carme Riera, vicepresidenta
de l’organització, va presentar de forma oficial la nova
imatge de la 40ª edició. Com
en anys anteriors, la imatge
ha estat la finalista del concurs de dibuixos que organitza el Grup 24 hores entre les
escoles de la Vall del Tenes.
La guanyadora del concurs
ha estat l’Ariadna Bautista,
una alumna de l’escola Rosa
Oriol de Lliçà d’Amunt, que
va ser premiada amb un dia
complet al Tibidabo amb la
seva família.
Francesc Padró va recordar
que es realitzen activitats
paral·leles per dinamitzar la
visita del gran nombre de públic que assisteix a la cursa i
així puguin gaudir més temps
de la festa del motor i aquest
any de l’aniversari. Hi haurà
tirolina pels més petits, espectacle de motor amb Jordi
Pascuet de Trialshows, castell de focs, concerts, espectacle infantil amb Manel Articulat i molt més.
Padró va agrair la col·laboració dels organismes institucionals com l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, la Mancomunitat de la Vall del Tenes
i la Conselleria d’Esports de
la Generalitat, que donens
suport cada any a aquesta
mítica carrera. També va reconèixer el gran suport dels
patrocinadors que any rere
any creuen en l’esdeveniment i ajuden al fet que segueixi millorant. I, sobretot,
a les desenes de voluntaris
que aporten la seva col·laboració durant el cap de setmana i contribueixen a que les
24 hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotors

de la Vall del Tenes sigui un
èxit tant d’organització com
d’espectacle.
En el seu discurs, el Regidor
d’Esports, Fran Sánchez, va
destacar la importància de
l’esdeveniment per a Lliçà
d’Amunt i l’èxit que any rere
any s’aconsegueix tant en
participació, com en públic i
organització. Sánchez va expressar l’estima que té cap a
aquesta cursa, ja que ha participat en nou edicions com
a pilot. Va agrair la feina que
fan els organitzadors, patrocinadors, serveis municipals,
pilots, familiars, amics, mecànics i públic. I va confirmar
l’estabilitat i la seva voluntat
de seguir mantenint aquesta
cursa durant molts anys més,
ja que és un espectacle únic
per al poble.
Una de les novetats d’aquesta 40a edició és la figura de
l’ambaixador, que s’encarrega de difondre l’esdeve-

niment a les xarxes. La presentació va comptar amb la
presència de dos d’ells, Laia
Manté i Oriol Mena, que van
explicar com entrenaven i
es preparaven per competir
i què significava per a ells
aquesta cursa. Tots dos van
coincidir en què és una cursa
que has de preparar durant
els mesos previs i que les 24
Hores és una cursa especial
i única per a ells. Oriol Mena
va exposar la seva voluntat
de fer primer conjuntament
amb el seu equip i poder
aconseguir la seva sisena
victòria d’aquesta competició de dues rodes. La resta d’embaixadors escollits
per difondre aquesta cursa i
l’aniversari són també pilots
que tenen un gran renom en
el món del motor: l’Edgar Canet, l’Aleix Espargaró, Maria
Maseras i Javier Garcia Vico.
Més informació: www.24hores.cat.
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Asfaltatges a diversos
carrers del municipi
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XXXII Cursa de la Vall del
Tenes

Aquesta és la tercera actuació d’asfaltatges que s’ha portat a terme
durant aquest any 2019.
El mes d’agost es van fer un
total de 44 actuacions per
arranjar diversos trams de
carrers del centre urbà i dels
barris de Ca l’Artigues, Ca
l’Esteper, Pinedes del Vallès,
Can Salgot, Can Rovira i Can
Farell.
Es tractava de reparacions
puntuals de petita envergadura consistents en el fresat i reposició del ferm malmès amb
aglomerat asfàltic en calent.
Els carrers on es va actuar van ser: Torrent Merdanç,
Baronia de Montbui, Almogàvers, Onze de Setembre, Selva, Camí de la Serra, Juli Garreta, Port Vendres, Estanys de
Ratera i Banyoles.
Amb motiu d’aquestes obres
va haver-hi talls puntuals de
carrers i limitacions en l’aparcament dels vehicles, que es
van senyalitzar degudament.
Les obres es van adjudicatr a l’empresa Asfaltos Barcino SL, per un import de
31.865,10 euros.
Aquesta és la tercera actuació d’asfaltatges que s’ha

portat a terme durant aquest
any 2019, seguint la planificació de la regidoria de Territori
i Obres publiques. La primera de les actuacions dutes a
terme va ser les obres d’asfaltatge dels trams del passeig
de Can Salgot, la carretera
de Palaudàries, els carrers de
Ramon Llull, Francesc Macià,
Formentera, Marinada i l’avinguda dels Països Catalans.
Posteriorment, es van fer una
sèrie de reparacions puntuals
de petita envergadura a diferents carrers del municipi,

molt similar a la que s’ha dut
a terme a l’agost.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona va reparar,
també aquest mes d’agost,
el ferm del carrer d’Anselm
Clavé a l’alçada del carrer de
l’Aliança.

Un any més, l’11 de setembre
torna la Cursa de la Vall del
Tenes.
En aquesta edició, serà una
cursa ideal de 8,7 km, que començarà a les 9h a OTA Colònia Agrícola) de Lliçà de Vall
i, com sempre, acabarà a les
Pinedes de Castellet de Sta.
Eulàlia de Ronçana.
Les 240 inscripcions es realit-

zen únicament on-line.
Els preus continuen sent populars, 8€ (XIP inclòs).
La inscripció inclou servei de
dutxa, obsequi de la cursa i
autobusos de retorn al punt de
sortida. També hi haurà servei
de transport de bosses.
Per a més informació i inscripcions: www.mancomunitatvalltenes.cat.

Finalitzada la restauració del
Camí de vianants del Pla

Finalitzat el nou pas de vianants entre
Palaudalba i el CAP
Aprofitant les obres de soterrament d’una línia de mitja
tensió, el passat 26 de juliol
va quedar obert el nou pas de
vianants que enllaça el c. La
Tet, a Palaudalba, amb el CAP
i el Casal de la Gent Gran de
Palaudàries. L’estesa del nou
cable ha finalitzat però el desmuntatge de la línia aèria no
es preveu fins a finals de setembre, ja que està pendent de
permisos de la Generalitat.

Aquest estiu han finalitzat les
obres de restauració del Camí
de vianants del Pla, que va des
de la benzinera de La Cruïlla fins
a l’Església.
L’actuació, a càrrec de l’empresa Infraestructures Coser SL,
ha consistit a dotar el terreny de
les pendents adequades per a
un bon drenatge superficial i
d’una pavimentació de formigó.

Queda pendent per aquest setembre la senyalització de vuit
places d’aparcament davant del
supermercat Condis, una àrea
que s’ha asfaltat i passarà a ser
zona blava, perquè hi hagi una
major rotació de vehicles.
El Camí de vianants del Pla forma part d’una sèrie de rutes saludables que ha creat i fomenta
l’Ajuntament.
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Acord amb l’Estanc Lliçà
per a la venda de títols B-10
L’Ajuntament ha arribat a un
acord amb l’Estanc (c. d’Anselm Clavé, 92) per a la venda
de títols de transport B-10.
Fins al mes de juliol, aquests
títols només es venien a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
de l’Ajuntament. A partir del
mes de juliol, es continuen venent en aquest lloc però només
es poden pagar amb targeta, ja
que l’OAC ha deixat de cobrar
en efectiu. A l’Estanc, on també
venen altres títols de transport,
la compra dels títols B-10 es
pot fer en efectiu i en targeta.
El títol B-10 és un títol boni-

ficat de 3€ que no permet
transbordament, per a majors
de 65 anys en funció dels ingressos o per a persones que
estan en risc d’exclusió. Per
comprar aquest títol és necessari un carnet acreditatiu que
s’ha de sol·licitar i tramitar a
la regidoria d’Acció Social de
l’Ajuntament.

Avís
Recordem que, a partir de
l´1 juliol, l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) va deixar
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.

Nou plànol urbà 2019
L’Ajuntament ha tornat a editar
el plànol del municipi.
La nova edició incorpora informació actualitzada del municipi respecte a l’anterior de 2016.
El més destacat és la incorporació de tots els punts de parada de les línies de Transports
de Lliçà d’Amunt (TLA), l’actualització dels equipaments, la
senyalització dels torrents i la
revisió del contingut cartogràfic mantenint els colors per diferenciar les zones verdes, les
d’equipaments, les industrials i
la trama urbana.
A més, el plànol inclou un llistat
de telèfons d’interès i les adreces de les xarxes socials mu-

CASALS D’ESTIU

Grups reduïts
Seguiment
individualitzat de
l’alumne
Grups de nens (a partir
de 3 anys),
C/ Rafael de Casanova, 17
adolescents i adults
08186 Lliçà d’Amunt
Multimèdia, Videoteca
& Biblioteca
Sessions de conversa
& tutories
Preparació per
exàmens oficials
Nivell fins a
Proficiency

nicipals perquè sigui una eina
útil de consulta.
El nou plànol, finançat íntegrament per la publicitat comercial, es pot recollir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) de l’Ajuntament.

 93 841 65 56
www.escoladangles.com

30 anys
Matrícula oberta
►A més a més,

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

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
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Finalitza la renovació de la canonada
d’aigua al carrer Segre de Palaudalba
Ja està en funcionament la
nova canonada d’abastament
d’aigua del C. Segre, des del
CAP Palaudàries fins al dipòsit de SOREA ubicat al capdamunt. Amb aquesta actuació
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Horari de setembre de les
activitats del Gimnàs

finalitza l’execució del Pla d’Inversions en la Xarxa d’Aigua
2018. Dins el proper Pla d’Inversions 2019 es preveu renovar les connexions d’entrada i
sortida de l’esmentat dipòsit.

Recuperació de pous per usos de reg i
neteja viària
Els nous equips de bombament dels pous Estapé -al c.
Ramon Llull- i Artigues –al
c. Ribera d’Ebre- per a usos
de reg i neteja viària ja estan
operatius. Durant les primeres setmanes van estar en
fase de proves per tal d’ajus-

tar els paràmetres de funcionament a les necessitats del
servei.
En paral·lel, s’ha seguit treballant en la recuperació dels
pous Roure i Piscines, que
s’espera que finalitzi a finals
de setembre.

Reparacions a equipaments municipals Pròrroga de la concessió
del Bar del Camp de Futbol
Durant l’estiu s’ha aprofitat per els dos darrers sistemes d’aire diferents estances de la mafer reparacions en alguns equipaments municipals.
A l’Escola bressol municipal
Palaudàries s’ha pintat l’interior i s’ha desmuntat el porxo
del pati.
A l’Escola bressol municipal
Nova Espurna també s’ha pintat l’interior i s’han instal·lat

acondicionat.
En el Pavelló municipal d’Esports, un cop acabades les
obres dels vestuaris, s’ha pintat el sotagrada i s’han fet actuacions de col·locar fals sostre i muntar banquetes.
També s’ha pintat el porxo exterior de l’Escola Els Picots i

teixa escola però de l’edifici
Sant Baldiri.

L’Ajuntament i el Club Esportiu
Lliçà d’Amunt van signar un contracte, l’any 2016, de concessió
de les instal·lacions del bar del
Camp de futbol municipal.
La durada d’aquest contracte
era de tres anys i finalitza l’1
de setembre de 2019, amb la

possibilitat d’atorgar-se pròrrogues anuals.
La Junta de Govern Local del
passat 9 de juliol va acordar
prorrogar el contracte un any
més, de tal forma que aquesta
pròrroga finalitzarà l’1 de setembre de 2020.
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Prevenció per al control del
mosquit tigre
El període d’activitat del mosquit tigre a Catalunya comprèn des
del mes de maig fins al mes de setembre, quan es més actiu.
El mosquit tigre és originari del
sud-est asiàtic i es va detectar
a Catalunya per primera vegada
l’estiu del 2004. Se’l reconeix per
les ratlles blanques al cap, el cos
i les potes. El mosquit adult fa
entre 2 mm i 10 mm. Els mosquits tigres no estan associats
a espais naturals ni a cursos
d’aigua. Cria en petits recipients
amb aigua estancada. Una femella de mosquit tigre pot arribar
a pondre en una setmana fins a
200 ous dins d’un petit recipient.
La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és
evitar la posta d’ous i el creixement de les larves. Això només
s’aconsegueix eliminant els llocs
d’aigua on creixen, habitualment
acumulacions en recipients que
es deixen a la intempèrie.
El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions
susceptible de quedar inundat i
que contingui aigua durant uns
quants dies.
A les propietats privades la implicació ciutadana és vital per a
combatre la proliferació de mosquits, a partir d’unes senzilles
mesures:
- Buidar els plats dels testos mí-

nim cada cinc dies
- Els testos o qualsevol altre recipient abandonat cal posar-los
cap per avall per impedir l’acumulació d’aigua
- Mantenir netes les piscines tot
l’any.
- Emplenar els forats dels arbres
on es pugui acumular aigua,
amb sorra
- Fer córrer l’aigua pels desguassos dels patis cada cinc dies i

mantenir la superfície neta de
fullaraca
- Mantenir neta de fullaraca les
canaleres de la teulada i evitar
les acumulacions d’aigua
- Qualsevol dipòsit d’aigua ha de
romandre tancat o amb mosquitera
- Mantenir els pneumàtics sota
cobert o tapar-los.
Hi ha una ordenança municipal
que ho regula.

L’Ajuntament se suma a
la campanya “Fes un gest
per l’ELA”
El 21 de juny és el Dia Mundial
de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls porta
a terme una campanya, “Fes
un gest per l’ELA”, per donar
visibilitat a aquesta malaltia,
animant a tothom a fer-se una
fotografia fent el gest per l’ELA
i publicar-la a les xarxes socials. L’Ajuntament es va sumar a aquesta campanya amb
l’objectiu de donar suport a totes les persones afectades per
la malaltia i als seus familiars.
L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), també coneguda
com a Malaltia de Lou Ge-

hrig, és una malaltia neurodegenerativa que afecta les
neurones motores del cervell,
tronc encefàlic i medul·la espinal, que són les cèl·lules
encarregades de transmetre
l’ordre del moviment voluntari
del cervell als músculs. Actualment no té cura i encara no
es disposa de cap tractament
que permeti aturar el procés
degeneratiu. S’estimen unes
400 persones afectades a
Catalunya, 4.000 a tot el territori espanyol i 350.000 a
nivell mundial. Cada any es
diagnostiquen uns 120.000
casos nous a tot el món.
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Millora de la mobilitat a
l’entorn de l’INS Lliçà
La Brigada municipal ha ampliat la vorera perimetral de l’INS
Lliçà i la vorera del carrer de Pau Claris, on s’ubiquen parades
del bus urbà.
A finals de juliol, la Brigada municipal va enllestir les
obres d’ampliació de la vorera del carrer de Pau Claris,
en el tram on s’ubica la parada de les línies de TLA. Les
obres han consistit en ampliar la vorera uns 70 centímetres d’amplada en un tram
d’uns 30 metres de llargada.
La dotació de més espai respon a la necessitat de millorar el repartiment de les persones usuàries del transport
a la vorera, alhora que s’incrementa la seguretat a les
hores punta del servei.
Un cop enllestides aquestes
obres, es va anul·lar la parada de la línia A1 de davant
de l’entrada de l’INS Lliçà,
a l’avinguda dels Països Catalans, la qual cosa obligarà
els alumnes a desplaçar.se a
la parada de Pau Claris, molt
més segura, sobretot en hores de major concentració
d’usuaris.
Aquesta és la segona actuació destinada a millorar la
mobilitat a l’entorn de l’INS
Lliçà, la primera va tenir lloc
a principis de juliol amb les
obres d’ampliació de la vorera perimetral de l’institut, del
tram ubicat a l’esplanada.
Aquesta vorera es va crear fa
un any per ser utilitzada com
a nova parada del servei de
Transports de Lliçà d’Amunt

PARADA
ANUL·LADA
NOVA UBICACIÓ
Parada C. Pau Claris
9821 A1

PARADA ANUL·LADA

5292

NOVA UBICACIÓ

s

Carrer Pau Clari

Disculpeu les molèsties

(TLA). Amb motiu de l’increment del nombre de persones usuàries que diàriament
utilitzen el transport, principalment a les hores d’entrada i de sortida de l’institut,
s’ha decidit ampliar la llargada i l’amplada de la vorera
de manera que pugui arribar
a allotjar tres autobusos de
forma simultània.

El tram existent, de 30 metres
de longitud, s’amplia en 1,5
metres, i es fa un nou tram de
35 metres de llargada i 3 metres d’amplada. Amb la dotació de més espai, es podrà
millorar el repartiment de les
persones usuràries a la vorera i s’incrementarà la seguretat en el moment de l’arribada i la sortida dels vehicles.
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Segona plaça
d’aparcament per a la
recàrrega de vehicles
elèctrics

L’Ajuntament ha pintat una segona plaça d’aparcament reservada per a la recàrrega de
vehicles elèctrics a l’aparcament del carrer de l’Aliança, al
centre urbà.
El punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, instal·lat el juliol
de 2017, permet carregar dos
vehicles a la vegada, tot i que
inicialment només es va habilitar
una plaça com a prova pilot per
veure’n l’ús per part de la ciutadania.
Durant aquest temps, el volum
de càrregues s’ha anat incrementant, passant de 74 càrregues el 2017 a 204 el 2018 i en
el que portem d’any 2019 s’han
fet un total de 260 càrregues.
La bona acceptació d’aquesta
infraestructura ha motivat a habilitar una segona plaça d’aparcament reservada per a la recàrrega de vehicles elèctrics i també
obre la porta a la instal·lació de
nous punts de recàrrega a altres
indrets del municipi, continuant
així amb l’aposta de l’Ajuntament per fomentar la compra de
vehicles elèctrics i híbrids entre
la ciutadania.
El vehicle elèctric contribueix
a reduir el soroll i les emissions
locals de NOx, PM10 i d’altres
contaminants, millorant la qualitat de l’aire allà on circula el vehicle, amb els beneficis per a la
salut que això comporta.
Recordem que el punt de recàrrega de vehicles elèctrics funciona amb connectors tipus 2 o
“Mennekes” i és totalment gratuït, el temps màxim de recàrrega és de dues hores.

Com iniciar la recàrrega?
En primer lloc, cal disposar d’un
telèfon intel·ligent o smartphone
amb lector de codis QR. Per iniciar la recàrrega el primer pas és
escanejar el codi QR d’una de
les dues tapes dels connectors i
introduir l’usuari i la contrasenya,
el connector seleccionat s’activarà i s’iniciarà la recàrrega.
En cas que la persona usuària
no estigui donada d’alta en el
servei es pot fer a través del
mateix codi QR a l’opció “registra’t” i omplint el formulari. Un
cop efectuada l’alta del servei,
la persona usuària rebrà les
dades d’accés per correu electrònic (usuari i contrasenya) i es
podrà iniciar el procediment de
recàrrega.
Tot aquest procés està explicat
en l’apartat d’instruccions del
punt de recàrrega.
Les dades de registre serveixen
per a tots els punts de recàrrega gestionats per Estabanell
Energia, que es poden consultar a través del web: https://
www.e-mobilitat.cat/.
El telèfon d’incidències és el 900
250 260.

notícies de l’Ajuntament
12 -

L’antena de mòbils de
Palaudàries, segura
La seguretat de les emissions està regulada tant des de l’àmbit
europeu com estatal seguint directives de l’OMS.
En l’Informa’t de juliol-agost,
l’Ajuntament va anunciar que
havia signat un conveni amb
Telefónica per a la instal·lació d’una antena de mòbils a
la zona de Palaudàries, que
proporcionarà major i millor
cobertura i solucionarà definitivament una històrica reivindicació veïnal del barris de
ponent.
Més enllà de la bona notícia,
també s’han generat dubtes
entre el veïnat en relació als
riscs sobre la salut d’aquesta
antena de telefonia.
En aquest sentit, l’administració local informa que es compliran totes les normatives vigents i que, per davant de tot,
sempre té en compte els seus
vilatans.
Però, coneixedors d’aquesta preocupació, els diferents
organismes implicats en el
funcionament de la xarxa es
mostren disponibles per aclarir dubtes i oberts a fer als ciutadans partíceps del projecte
com a mesura per disminuir
aquesta angoixa.
Quina és la normativa vigent
i què cal saber sobre als
riscs sobre la salut d’aquestes antenes?
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio controla

la posada en funcionament i
les emisions de les antenes.
Abans de l’entrada en servei
d’una antena, el Ministerio
procedeix a la seva inspecció
per garantir-ne la seguretat; a
més, hi ha campanyes d’inspecció complementàries i
s’elabora un informe anual.
Els nivells d’emissió al nostre
país són molt inferiors als establerts a la normativa recomanada per l’OMS i aprovats
pel Consell de Ministres de
Sanitat de la UE (Recomendación 199/519/CE). Totes
les antenes han de complir
amb l’establert al Real Decret
1066/2001 i a l’Ordre Ministerial 23/2002 que regulen
els límits d’exposició, emissions radioelèctriques i format, contingut adaptat a les
peculiaritats de l’establert a
les diferents Comunitats Autònomes. La seguretat de les
emissions està regulada tant
des de l’àmbit europeu com
estatal seguint directives de la
OMS (Real Decret 1066/2001).
Aquests nivells d’emissions
contemplen un ampli marge
de seguretat.
Fins ara no s’ha trobat evidència científica que els nivells
d’emissió subjectes a la normativa descrita siguin perjudicials per la salut. Tampoc hi ha
dades científiques que ho re-

lacionin amb cap tipus de càncer. I no hi ha persones més
vulnerables a les emissions
electromagnètiques que altres
(nens, gent gran o dones embarassades). No obstant, és
convenient seguir investigant
i, de fet, es fa, com en qualsevol altre camp de l’activitat científica i del desenvolupament
del coneixement.
Seguidament facilitem diferents fonts bibliogràfiques per
si voleu ampliar informació
respecte aquest tema:
- Campos electromagnéticos
y cáncer: preguntas y respuestas. Document Asociación Española contra el cáncer
(aecc). Dr. Michael Repacholi
Coordinador de Radiación y
Salud Ambiental Departamento de Protección del Entorno
Humano Organización Mundial de la Salud. 2004
- www.femp.es/sati. Antenas
de Telefonía Móvil: Preguntas
frecuentes
- www.mityc.es
https://geoporta.minetur.
gob.es. Per consultar ubicació antenes inserint l’adreça
d’interès
https://www.who.int/pehemf/publications/facts/fs304/
es/. Document OMS sobre
antenes i camps electromagnètics i el seu efecte sobre la
salut

Auditories en llars vulnerables
Durant els mesos de gener i
febrer, l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’empresa
Lavola, va portar a terme el
programa “Auditories i intervenció als habitatges en situ-

ació de pobresa energètica”.
La finalitat d’aquest programa és millorar la qualitat de
vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través
de la millora de l’eficiència
energètica a la llar, el canvi

d’hàbits i costums en el consum energètic i l’ajustament
de les tarifes i contractes
dels subministraments per
tal de rebaixar costos en les
factures.
Hi han participat 30 famílies

Mesures adoptades davant
les onades de calor
L’onada de calor de finals de
juny va comportar l’activació
del pla de Protecció Civil de
Catalunya. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va
adoptar una sèrie de mesures
per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures:
- es va permetre l’accés a
equipaments municipals amb
aire condicional, en el seu horari habitual, encara que no
se’n fos usuari: Ajuntament,
Centres Cívics, Casals de la
Gent Gran, Biblioteca, Pavelló,
Espai Jove i Centres d’Atenció
Primària.
- l’associació de voluntaris de

Protecció Civil va oferir el servei de trasllat de les persones
més vulnerables a aquests
llocs indicats.
- es va modificar la planificació dels casals d’estiu, de les
escoles bressol i d’activitats
previstes per tal d’evitar l’exposició al sol.
- es va trucar a les persones
amb més risc, usuàries del
servei de teleassistència, per
controlar-les i informar-les de
mesures d’autoprotecció.
Aquestes mesures es van tonar a adoptar a finals de juliol,
quan es va produir una segona
onada de calor.

Grup de Suport Emocional
i Ajuda Mútua
L’Ajuntament, conjuntament
amb la Diputació de Barcelona, ha organitzat un Grup
de Suport Emocional i Ajuda
Mútua (GSAM). El GSAM és
una modalitat d’intervenció
psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la
cura que a vegades poden
experimentar els cuidadors i
cuidadores no professionals,
i millorar la qualitat de vida de
les persones en situació de
dependència.
L’objectiu és oferir un espai
als cuidadors no professionals per a la gestió d’emocions, per compartir, per oferir
estratègies, etc.
en situació de pobresa energètica, als quals s’ha realitzat l’estudi del consums
anuals i de l’estat de l’habitatge, a més de proposar-los
consells de millora d’hàbits i
propostes de millora per reduir el consum d’energia.
Per acabar el programa,
es va dur a terme una xer-

L’inici del GSAM per a cuidadors no professionals tindrà lloc
el dilluns 23/09/2019 de 17.30 a
19h a la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Les persones interessades
es poden dirigir a la regidoria
d’Acció Social (C/ Rafael de
Casanova, 8. 1ª planta) o trucar al telèfon 93 860 72 20 per
realitzar la inscripció de manera gratuïta.
rada informativa sobre la
millora i l’estalvi energètic a la llar a la Biblioteca
Ca l’Oliveres.
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L’Ajuntament presenta
un nou Programa
d’Activitats Educatives
Tot i algunes novetats, el fil conductor segueix essent el coneixement
de l’entorn com a base del creixement personal i intel·lectual de
l’alumnat.
La nova edició del Programa
d’Activitats Educatives (PAE)
per al curs 2019/2020 ja ha
arribat als centres escolars del
municipi. Aquestes activitats,
que ofereixen diferents regidories de l’Ajuntament, són destinades a l’alumnat i al personal docent.
La intenció d’aquest programa
és proporcionar una eina de
suport que sigui interessant
per a tothom i, per tant, any
rere any, intentem adaptar-nos
a les necessitats del moment,

canviant o oferint noves activitats.
Destaquem com a novetat
d’enguany les relacionades
amb la promoció de la salut,
la conscienciació tant a primària com a secundària de
la diversitat cultural, desigualtats socials i prejudicis, o bé,
formació al professorat sobre
les novetats de llibres a la biblioteca. Tot i la diversitat de
l’oferta, el fil conductor segueix essent el coneixement
de l’entorn com a base del

creixement personal i intel·lectual de l’alumnat.

Arrenca el PFI 2019-2020

17 alumnes es formaran en auxiliar d’hoteleria.
El 12 de setembre s’inicia la
tercera edició del PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis
de restauració. La formació, de
1000 hores, es continuarà fins
a finals de juny de 2020.
EL PFI és un Programa de
Formació i Inserció per a joves d’entre 16 i 21 anys que
no han obtingut el Graduat en
Educació Secundària Obligatòria (GESO) i volen continuar
formant-se. El curs comprèn
mòduls de formació bàsica i
formació professional que els
preparen tant per incorporar-se al món laboral com per
continuar amb els estudis de
Grau Mitjà.
La formació bàsica es realitza
a l’Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes (EPAVT) i
s’alterna amb la professional
que s’ubica al Restaurant la
Cruïlla – El Portal Vell.

El nou curs escolar s’inicia
amb més alumnes de P3
Mentre que alguns pobles perden grups de P3 i primer d’ESO,
altres n’augmenten. Segons les
dades dels Serveis Territorials
d’Educació, a Lliçà d’Amunt la
demanda de places a P3 ha pujat de 80 a 107, per la qual cosa
s’obriran dos nous grups i es
passarà de quatre a sis.
Aquest curs 2019-2020, els
cursos de P3 del municipi es
troben amb 41 matrícules a
l’Escola Els Picots, 32 a l’Escola Miquel Martí i Pol i 34 a
l’Escola Rosa Oriol Anguera.
Davant d’aquestes xifres, el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
ha donat sis grups de P3 per al
municipi de Lliçà d’Amunt, dos
per a l’Escola Els Picots, dos
per a l’Escola Rosa Oriol i dos
per a l’Escola Miquel Martí i Pol.
En relació a primer d’ESO, els
grups es mantindran en 6, ja
que s’ha baixat de 185 a 167
matriculacions.
Els Instituts enguany reben a 1r

Els 17 alumnes que comencen
aquest curs són majoritàriament de Lliçà d’Amunt i la resta de la Vall del Tenes.

El curs anterior van obtenir el
títol de PFI 13 alumnes, dels
quals 7 continuaran estudiant
un mòdul de Grau Mitjà.

d’ESO els nois i noies nascuts
l’any 2007. D’aquests nois i noies, 118 s’han matriculat a l’Institut Lliçà i 49 a l’Institut Hipàtia
d’Alexandria.
Pel que fa a 1r de Batxillerat de
l’Institut Lliçà, hi ha hagut 95
matrícules, tot i que aquestes
no són definitives ja que hi ha
alumnes pendents de l’avaluació de setembre, i 30 alumnes
s’han matriculat a primer curs
de Cicle Formatiu.
Per altra banda, el PFI arrenca
la tercera promoció amb 17
alumnes.
Pel que fa a les escoles bressol municipals, hi ha hagut 157
matriculacions, 65 per a l’Escola Bressol Municipal Palaudàries i 92 per a l’Escola Bressol
Municipal Nova Espurna.

Graduació de dos policies
locals
A mitjan juny, un total de 61
veïns del Vallès Oriental es
van incorporat als Mossos
d’Esquadra o a policies locals
després d’haver completat
el curs de formació bàsica a
l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, a Mollet. La 32a
promoció ha comptat amb

Cloenda del PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 18-19
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454 mossos i 350 policies locals. Els nous mossos i policies van iniciar el període de
pràctiques: un any en el cas
dels Mossos i tres mesos en
el dels policies locals. A Lliçà d’Amunt van completar el
curs i es van incorporar dos
efectius de la Policia Local.

Concurs per a la provisió
d’una plaça d’agent de la
Policia local
Termini màxim per presentar la sol·licitud: 13/09/2019.
Bases de la convocatòria: web municipal (e-tauler)
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Les reclamacions de telefonia,
les més comunes
Entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2019, l’Oficina Municipal d’Atenció
al Consumidor (OMIC) va gestionar 68 reclamacions mediant en les
controvèrsies entre empreses i consumidors.
Les reclamacions a les empreses de telefonia, amb un
35%, són les que més es presenten, amb una proporció
considerable respecte de la
resta. Les empreses de serveis bàsics a la població (aigua, gas i electricitat), amb
un 25% sobre el total, també
tenen un pes considerable
sobre el nombre de reclamacions presentades fins ara.
Serveis professionals, comerç
electrònic, entitats financeres
i reparacions d’automòbils,
per aquests ordre, segueixen
a les descrites. Respecte del
10% de diverses, la tipologia
és variada: agències de viatges, assegurances, serveis
d’assistència tècnica (SAT)
d’electrodomèstics o venda
directa en establiments són
algunes de les casuístiques
que s’han donat en aquests
darrers sis mesos.
Abans d’interposar una reclamació de consum a l’organisme oficial habilitat (OMIC
o OCIC) s’ha de presentar a
l’empresa contra la que es vol
reclamar i aquesta té 30 dies,
a Catalunya, per traslladar la
resposta favorable o desfavorable al consumidor.
Les reclamacions de consum
es presenten directament en
els establiments comercials i
tots ells han de disposar i informar que es tenen a disposició dels clients els fulls oficials de reclamacions/queixa/
denúncia.
Els fulls de reclamació consten de 3 parts (establiment,
client i organisme habilitat).
A l’hora de la seva presentació davant de l’empresa s‘ha
de signar per les dues parts:
empresa i persona consumi-

dora. I, afegiu al full les còpies tota la documentació que
considereu oportuna: factura, tiquet de compra, fulls de
reparacions del servei d’assistència tècnica, contracte,
pamflet publicitari, etc.; en
definitiva, que la reclamació
de consum tingui una consistència documental.
Per a les reclamacions que
es presentin davant les empreses de serveis bàsics com
aigua, llum, gas i telefonia,
aquestes proporcionen als
seus clients serveis d’atenció
telefònica gratuïta o formulari per Internet. Altres empreses de serveis com assegurances, transports, entitats
financeres i assistencials de
salut també proporcionen
serveis d’atenció als clients.
Cal tenir en compte que, en
qualsevol reclamació telefònica o per Internet, el consumidor ha de demanar o ha
de quedar registrat el número
d’incidència que identifica la
reclamació per a possibles
accions posteriors directament relacionades.
Només en el cas que sigui
desfavorable als interessos i
a la pretensió del client s’ha

de presentar la reclamació
davant dels organismes oficials, que iniciaran els procediments de mediació i d’arbitratge. Tots els procediments,
tant de mediació com d’arbitratge, no tenen cap cost per
a les empreses o consumidors.
Cal dir, però, que només arribaran a arbitratge aquelles
empreses que estiguin adherides a la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya.
L’arbitratge és un sistema
de resolució extrajudicial de
conflictes en el qual les parts
sotmeten la controvèrsia a la
decisió que prengui un òrgan
arbitral. La decisió presa per
aquest òrgan es diu Laude i
és finalista i d’obligat compliment per les parts, sigui favorable o desfavorable. A Catalunya, les Juntes Arbitrals
de Consum són els òrgans
competents per realitzar els
arbitratges de consum i depenen de l’Agència Catalana
de Consum.
Per a informació més detallada, adreceu-vos a l’OMIC de
l’Ajuntament, personalment o
a través del correu electrònic
llam.omic@llicamunt.cat.

L’Agència Catalana de
Consum disposa d’una
aplicació per a mòbils
d’avisos i alertes de consum
L’Agència Catalana de Consum posa a disposició de les
persones consumidores una
aplicació per mòbils, tant del
sistema operatiu Android com
iOS, que serveix per recomanar sobre aspectes generals
de consum, com poden ser
consells a l’hora de contractar un viatge, com afecten les
modificacions de les tarifes
de telefonia o les precaucions
sobre la revisió i manteniment
de les instal·lacions de gas.
Compta també amb un apartat
d’alertes on s’adverteix al consumidor de productes defectuosos i que poden ser perillosos
pel consum. De les darreres
alertes n’hi ha un parell sobre
riscos de xocs elèctrics d’un

carregador d’USB i d’un adaptador de viatge o un altre sobre
asfixia d’una cinta de xumet
d’una marca concreta.
En l’aplicació també trobem
consells sobre compres per internet, de les que darrerament
l’OMIC està rebent alguna que
altra reclamació, telefonia, viatges o compres en general.
L’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors (OMIC)
considera que aquesta aplicació és una eina útil per estar informat permanentment
d’aquells aspectes relacionats
amb el consum. La protecció
dels drets de les persones
consumidores és un dels objectius dels Serveis Públics de
Consum.

App per iOS.

App per Android..

Alerta alimentària
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
ens informava, a finals de
juny, d’una alerta alimentària.
L’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
advertia de la presència de llet,
no declarada a l’etiquetatge,
en magdalenes amb blat de
moro de la marca Diet Radisson, de 190 g., número de lot
260120 i data de consum preferent 26/01/20. Com a mesura
de precaució es recomanava a
aquells consumidors alèrgics o
intolerants a la llet que pugues-

sin tenir aquest producte que
s’abstinguessin de consumir-lo.
Al mateix temps, s’indicava que
el consum d’aquest producte
no comportava cap risc per a la
resta de consumidors.
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Contractació d’onze persones
en situació d’atur
A través de la darrera convocatòria de Plans Locals d’Ocupació,
onze persones treballaran a l’Ajuntament durant 6 mesos, a jornada
completa.
L’Ajuntament ha contractat
onze persones en situació
d’atur a través de nous Plans
Locals d’Ocupació, subvencionats per la Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa complementari de millora
de l’ocupabilitat 2019-2020”:
- Dos operaris/àries de brigada
d’obres
- Tres operaris/àries de brigada
elèctrica
- Dos auxiliars de neteja dels
edificis municipals
- Tres operaris/àries de neteja
viària
- Un/a administratiu/va adscrit/a a Governació
Aquestes persones treballaran durant 6 mesos, a jornada
completa.
Els plans d’ocupació són programes destinats a promoure
la contractació laboral de persones aturades per a la realit-

zació d’actuacions de caràcter
temporal i d’interès general i
social. L’objectiu que es persegueix és fomentar l’ocupació i
donar oportunitats laborals als
veïns aturats del municipi. Les
persones participants tenen
l’oportunitat de millorar la seva
situació econòmica, la seva
ocupabilitat i assolir una experiència professional que els
pot proporcionar noves oportunitats en el mercat laboral.
Amb aquestes noves places,

són 23 les contractacions dutes a terme des del passat
2018 a través de Plans d’Ocupació subvencionats per la
Diputació de Barcelona dins
del “Programa complementari de foment de l’ocupació”. A
aquesta xifra s’han d’afegir 4
contractacions amb durades
de 6 i 12 mesos, subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el
cofinançament del Fons Social
Europeu.

El Club de lectura feminista participa en
un film col·lectiu
El Club de lectura feminista
creat a través del PADI (Punt
d’Assessorament a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats) ha
participat en la 23a edició del
film col·lectiu El vídeo del minut
amb el tema de la present convocatòria: el menjar. Aquesta
convocatòria és una iniciativa
de Drac Màgic que convoca
TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado por
mujeres) des de 1997.
El vídeo del minut és una invitació a totes les dones a enregistrar aquells aspectes de la
seva realitat que les signifiquen

com a subjectes.
Mª Ángeles de la Cuerda, Araceli García, María Isabel Palma, María Rodríguez i Silvia
Velázquez han fet possible
aquesta participació en un espai de creació, reivindicació i

autorepresentació dirigit a totes les dones.
Podreu veure el vídeo al següent enllaç: https://www.
mostrafilmsdones.cat/project/veure-el-video-del-minut-2019/
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Nova temporada de l’Hora del
vermut a Ca l’Oliveres
La Biblioteca Ca l’Oliveres va engegar aquesta nova activitat l’any
passat, lligada al fons documental de l’Espai Cuina, que ha tingut
una gran acollida, amb una gran participació.
A partir d’aquest mes de setembre, s’han programat nous vermuts, que s’iniciaran amb una
xerrada-taller sobre el reaprofitament d’aliments a càrrec de
l’Ada Parellada i Art Cervesers,
que ens explicaran com s’elabora la cervesa 9 hores a partir
del reaprofitament del pa. L’Ada
també ens ensenyarà a elaborar
algunes tapes tot reaprofitament
alguns aliments.
I tot parlant de pa, el mes d’octubre, amb la Laura Bartuilli la
Ruth Coderch de la biblioteca
podrem tastar diferents pans.
Serà el dissabte 5 d’octubre; ja
s’obren inscripcions a partir del

12 de setembre.
Dissabte 14 de setembre de 12h
a 14h:
L’hora del vermut a Ca l’Oliveres.
“Tot reaprofitant aliments”
A càrrec d’Ada Parellada i Art
Cervesers.
Xerrada sobre el reaprofitament
d’aliments i l’elaboració de la
cervesa 9 hores.
Elaboració de tapes.
Adreçat a adults. Inscripció prèvia a la biblioteca. Places limitades

L’hora del vermut a Ca l’Oliveres.
“Tastet de pans”
A càrrec de la Laura Bartuilli i la
Ruth Coderch.
Entre tots i totes tastarem diferents pans i veurem amb què els
podem acompanyar.
Adreçat a adults. Inscripció prèvia a partir del 12 de setembre a
la biblioteca. Places limitades

Dissabte 5 d’octubre de 12h a
14h:

Llegir el teatre
Llegir el teatre és un club de
lectura sobre textos teatrals.
Cada sessió es dedica a una
obra inclosa en la programació
del Teatre Nacional de Catalunya.
Està dirigit a qualsevol persona
interessada a:
-Llegir i compartir una estona
parlant de lectures poc habituals.
-Iniciar-se en la lectura de textos de teatre i en tot allò que
envolta el fet teatral, per poder-lo entendre i gaudir amb
més profunditat.
-Disposar d’eines per ser un
espectador de qualitat davant
qualsevol forma d’espectacle i
de cultura en general.
-Enriquir-se a través de les
aportacions del grup.
A cada trobada, els participants
podran compartir i intercanviar
opinions sobre l’obra proposada a la sessió anterior, acompa-

nyats d’un conductor vinculat a
la Biblioteca i al TNC, que aportarà materials complementaris
de primera mà sobre els textos
i els muntatges, per aprofundir
en alguns dels aspectes més
rellevants de l’obra i desgranar-ne els menys evidents.
La Biblioteca facilita els exemplars dels textos als membres
del club, que es poden quedar
l’exemplar.
Els lectors del club podran gaudir d’un 15% de descompte
per als espectacles de la temporada 2019/20 del TNC.
Vine a la presentació! Dijous
26 de setembre a les 18h

Cloenda d’activitats dels Centres cívics municipals
Els passats dies 7 i 14 de juny es van celebrar les cloendes dels
Centres cívics de Ca l’Artigues i Palaudàries. Tots dos actes van
comptar amb un gran nombre de persones assistents que van gaudir
de les exhibicions de danses i coreografies dels diferents grups
i entitats usuàries dels centres, així com de les exposicions dels
treballs creatius que es realitzen als dos equipaments.
Un any més, aquestes jornades han posat de manifest la
bona salut dels Centres cívics,
que cada cop compten amb la
participació de més veïns i veïnes i un divers ventall d’activitats. “La implantació de noves
activitats i la bona feina que
realitzen tècnics, monitors i dinamitzadors dels nostres centres són els principals motius
d’aquest creixement” afirmava
Antonio Polo, en aquell moment regidor de Centres Cívics
en funcions.
L’increment de la participació
als Centres cívics és un bon in-

dicador pel que fa a la cohesió
social del municipi, ja que en el
cas d’un poble territorialment
dispers com el nostre, aquests
equipaments esdevenen punts
de trobada per als lliçanencs i
lliçanenques.
A la galeria d’imatges del web
podreu evure alguns moments
de les cloendes:
Cloenda del Centre Cívic Ca
l’Artigues – 7 de juny
Cloenda del Centre Cívic Palaudàries – 14 de juny
Els centres cívics municipals
realitzaran noves activitats
després de l’estiu. En els mit-

jans de comunicació municipals (Informa’t, web i xarxes) es
publicarà la nova programació,
així com les dates d’inscripció.
Dades de contacte:
- Centre Cívic Palaudàries
Adreça: c. del Segre, 65
Telèfon: 93 864 60 10
Correu electrònic: llam.ccp@
llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca l’Artigues
Adreça: c. de la Ribera d’Ebre,
81
Telèfon: 93 860 70 64
Correu electrònic: llam.ccca@
llicamunt.cat
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Celebrem el 9è aniversari de
la biblioteca amb poesia i
rumba, i jocs tradicionals
El 10 de setembre la biblioteca farà 9 anys que es va inaugurar i ho
celebrarem el dimarts 3 de setembre a les 19:30h amb l’espectacle
Rumbesia i el mateix 10 de setembre a les 18h amb una tarda de
jocs tradicionals per a públic familiar.

Rumbesia és un recital sobre
els sentiments: la llibertat,
l’amor, la tristesa, la mort, la
tendresa, ... però, sobretot,
és un cant a la vida. Un recital
format per deu poemes en els
quals trobarem rumba, rumba
catalana i el que es defineix
com una rumba de bressol.
Els poemes que conformen
l’espectacle són d’autors catalans “universals” com: Joan
Salvat Papasseit, Maria Mercè
Marçal, Miquel Martí i Pol, Jo-

sep Maria de Segarra, Montserrat Abelló, Ramón Muntaner i Josep Carner.
Rumbesia va ser inaugurat al
18è Festival Nacional del Poesia de Sant Cugat del Vallès.

Jordi Esteve i Tito Jose, dos
músics formats al conservatori
de Sant Cugat, són al capdavant d’aquest espectacle que
uneix dues formes de comunicació: la poesia i la rumba.

“Llegeixes amb mi?” és el
nom que es va posar fa dos
cursos al Club de Lectura
Infantil de la Biblioteca Ca
l’Oliveres. Els nois i noies van
pensar diversos noms, inspirats en llibres, en històries, en
novel.les... i van sortir moltes
propostes, però al final tots
van estar d’acord en aquest
nom. Aquest va ser el definitiu, el més votat.
Si us pregunteu què és aquest
Club, doncs us ho expliquem.
El tercer dilluns de cada mes,
des d’octubre fins a juny, una
colla fantàstica de noies i noies de 4rt, 5è i 6è de Primària,
de tot Lliçà d’Amunt, es tro-

ben per xerrar sobre llibres,
per compartir lectures, per
descobrir novetats, per conèixer autors, per passar molt
bones estones al voltant dels
llibres.
Ajuden a dinamitzar les diferents trobades l’Agnès de la
Biblioteca i la Joana, una gran
enamorada de la Literatura Infantil i Juvenil. No cal ser un
gran lector, simplement, tenir
ganes de gaudir de les històries, de la fantasia, del misteri,
de les aventures... amb altres
nois i noies de la teva edat.
A les trobades sempre hi ha
sorpreses: jocs literaris, pel.
lícules que han sorgit d’un lli-

Iniciació a la programació
d’ordinadors per a infants
Code Club a les biblioteques
és una iniciativa del Servei de
Biblioteques de la Generalitat que, juntament amb Code
Club Catalunya i les universitats UOC, UPC-FIB, UDG,
UPF, UB-Biblioteconomia i
Elisava, vol iniciar als nens i
nenes de 9 a 12 anys a la programació d’ordinadors.
La Biblioteca Ca l’Oliveres
s’ofereix a organitzar un trimestre de Code Club, per a
què un grup de nens i nenes
de 9 a 12 anys puguin gaudir
gratuïtament dels tallers de

programació amb Scratch.
Les sessions es portaran a
terme els dilluns de 18h a
19:30h del 30 de setembre al
2 de desembre.
Dies: 30 de setembre, 7, 14,
21 i 28 d’octubre, 4, 11, 18 i
25 de novembre i 2 de desembre.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca. Places limitades.
Si vols aprendre què és la programació d’una manera divertida, vine al Code Club de Lliçà d’Amunt a la Biblioteca Ca
l’Oliveres!

Formació ACTIC
Del 25 de setembre al 27 de
novembre, la Biblioteca Ca
l’Oliveres oferirà una formació
de 20 hores de durada per fer
una aproximació als continguts
de la prova ACTIC nivell mitjà.
Durant la formació es facilitaran referències i enllaços per
treballar els continguts amb
exercicis, de manera pràctica.
Aproximació als continguts
de l’ACTIC Mitjà.
Dies: 25 de setembre, 2, 9, 16,

“Llegeixes amb mi?”
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23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27
de novembre.
Horari: Dimecres de 18h a 20h
Durada: 20 hores.
Preu: 10 € (5€ per aturats i joves, presentant la documentació corresponent)
Inscripció: a partir del 26
d’agost a la Biblioteca Ca l’Oliveres
Per inscriure’s cal un domini
efectiu en l’ús de les TIC, i tindran prioritat les persones empadronades a Lliçà d’Amunt.

Ets jove i t’agrada llegir?

bre, cartes sorpreses que ens
escriuen els mateixos autors,
manualitats sobre algun personatge de ficció....
Vine i ho descobriràs! El nostre Club és obert a tothom qui
tingui ganes de venir!
Si tens qualsevol dubte pots
preguntar a la Biblioteca Ca
l’Oliveres i allà t’informaran
de tot.

A partir de l’octubre i fins l’estiu, una colla de joves del poble, un cop al mes, es troben
a la sala de dalt de la Biblioteca Ca l’Oliveres. És un espai
on els agrada molt estar, hi ha
pufs de colors per estar ben
còmodes, vistes espectaculars del poble i un grafitti fet
especialment per ells.
En les trobades parlen de tot,
però sobretot de llibres, els que
han llegit, els que els han recomanat, els que els agradaria
descobrir, els nous que arriben
a la Biblioteca.... Hi ha dies que

fan jocs literaris, alguna activitat plàstica, miren pelis inspirades en novel.les, fan algun
taller, coneixen escriptors i escriptores ... i sempre hi ha berenar, però tot el que mengen
sempre està relacionat amb el
que han llegit.
Aquest club està obert a tothom. Vine, són joves de l’ESO i
Batxillerat, de Lliçà, enamorats
de tot tipus de llibres. El Club
de Lectura Jove “Deixa’m llegir!! de la Biblioteca Ca l’Olivere es troba el primer dijous de
cada mes a les 6h de la tarda.
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Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI a Lliçà d’Amunt
L’Ajuntament, en col·laboració amb l’associació juvenil Tricric
i l’associació veïnal del barri de l’Aliança, van organitzar una
programació per commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

El divendres 28 de juny, Lliçà
d’Amunt va celebrar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
L’associació juvenil Tricric va
organitzar una Festa Holi, de
19h a 20h al pati de l’institut Hipàtia, on es van poder
veure tots els colors de l’Arc
de Sant Martí, que s’identifiquen amb la bandera LGTBI.
Aquesta mateixa entitat també va organitzar altres activitats relacionades amb aquesta diada, que van tenir lloc a
partir de les 19h a la plaça
de Catalunya, entre les quals
una paradeta informativa i la
pintada d’un banc amb els
colors de la bandera LGTBI.

A les 20h, a la mateixa plaça de Catalunya, la regidora
d’Igualtat, gènere i LGTBI,
Lourdes Martín, va llegir un
manifest oficial on va fer referència a la revolta contra
la batuda policial que va tenir lloc la matinada del 28
de juny de 1969 al pub Stonewall de Nova York, que
va donar origen a la reivindicació del moviment LGTBI+. La regidora d’Igualtat,
gènere i LGTBI va dir que
l’Ajuntament, com a institució pública i representat de
tota la ciutadania del municipi, té el deure de lluitar
pels drets de les persones
LGTBI+. Lourdes Martín va
manifestar que encara queda molt per lluitar i va reivindicar una llei estatal LGTBI+
que garanteixi una esfera
sociopolítica sense discriminació, sense desigualtat,
sense assetjament i sense
violència per conformar un
escenari democràtic, plural
i participatiu on totes les
persones puguem ser, sentir i estimar lliurement. Contra l’LGTBIfòbia, ni un pas
enrere, va concloure.

Després de la lectura del
manifest i fins a les 24h, a
la mateixa plaça, es va celebrar la Festa del Pintxo,
organitzada per l’associació
veïnal del barri de l’Aliança, on es va poder gaudir
d’una varietat de 10 pintxos
oferts per establiments de
restauració locals, a un preu
de 2€/u., amb l’acompanyament musical del Dj Sfer.
A més, durant tot el dia, el
balcó de l’Ajuntament i els
autobusos urbans van lluir la
bandera LGTB.
Per altra banda, dins dels
actes de commemoració
d’aquest dia, el 26 de juny
a les 11h a la Biblioteca Ca
l’Oliveres, va tenir lloc un
Contacontes amb perspectiva LGTBI. A través d’aquesta
activitat es van identificar estereotips sexistes, homòfobs
i transfobs que podem trobar
en els contes i en el nostre
dia a dia.
També en el marc d’aquests
actes commemoratius, el
30 de juny a les 11.30h en
el mercat municipal, es va
realitzar una performance
sorpresa.

Colònies de l’Espai Creix
Els infants i joves de l’Espai
Creix van gaudir, el passat
mes de juny, d’unes colònies
d’estiu. Aventura, jocs de cohesió, ball i moltes rialles els
van acompanyar en aquests
dies de convivència, que van

tenir lloc al Parc de Can Godanya pel grup de Primària i
a la casa de colònies Mogent
el grup de Secundària. Un any
més, l’experiència va resultar
molt positiva, amb ganes de
repetir-la.
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De l’Hort a la Biblioteca Ca l’Oliveres
La Biblioteca Ca l’Oliveres continua endavant amb el projecte comarcal “De l’hort a la biblioteca”, liderat per les
biblioteques del Vallès Oriental, que vol contribuir a promoure els valors identitaris del nostre territori a partir de
donar a conèixer i promocionar el patrimoni agrícola, el producte i la gastronomia de la comarca.
La Biblioteca Ca l’Oliveres
participa en aquest projecte
mantenint un centre d’interès
temàtic “De l’hort a la biblioteca” i oferint activitats relacionades, com les que s’han
programat per aquest mes de
setembre:
El dilluns 2 de setembre, a
partir de les 18h, els infants
podran aprendre a fer un
“Wrap saludable” de la mà
de la coneguda cuinera i xef
del restaurant Semproniana,
Ada Parellada. Cal inscriure’s
a la biblioteca, les places són
limitades.

El dimarts 3 de setembre, a
les 18h, infants i adults podran gaudir de Queviures, un
espectacle que surt dels calaixos d’una botiga com les
d’abans, on el decorat recupera l’encant de les botigues
de queviures de tota la vida i
es proposa fomentar els bons
hàbits alimentaris. A càrrec
del grup De Parranda. Al final
de l’espectacle es sortejarà
una cistella amb productes
de comerços de proximitat.

El dissabte 14 de setembre,
a les 12h, encetem l’hora
del vermut de la temporada
“Tot reaprofitant aliments”,
on també ens acompanyarà
l’Ada Parellada. Art Cervesers ens explicarà el procés
d’elaboració de la cervesa 9
hores i l’Ada elaborarà algunes tapes. Cal inscripció prèvia, les places són limitades.

El dissabte 21 de setembre,
a les 12:30h, xerrada “L’ús
tradicional de les plantes
medicinals. Tardor” a càrrec de M. Àngels Bonet, farmacèutica i especialista en
etnobotànica. Adreçat a tots
els públics. Places limitades.
Cal inscripció prèvia. S’obsequiarà als assistents amb una
làmina il·lustrada per Gala
Pont, una jove il·lustradora
de Granollers.

Del 9 de setembre al 3 d’octubre es podrà visitar l’exposició “La carbassa, la poma
i el pèsol, tres vegetals molt
femenins...”, produïda per
Tantàgora.
La carbassa, la poma i el
pèsol estan estretament relacionats amb tres protagonistes joves d’uns relats, la
Ventafocs, la Blancaneu i la
Princesa del pèsol, que formen part de l’anomenat cicle
de contes adreçats a les noies adolescents quan havien
de sortir de casa. Què tenen
a veure aquests relats tan
antics amb l’actual segle XXI?
Per què n’hem de seguir parlant? La resposta podria ser:
potser perquè el seu interior
és ple de símbols, coses, elements a qui els humans hem
atorgat el poder de representar-ne una altra. I aquesta és
una capacitat que fem servir
perquè podem raonar, una
acció que no s’atura mai, o
sigui que ens permet seguir
creant nous símbols o canviant el significat dels ja existents... Ara, us proposem
creuar la porta que acabeu
d’entreobrir i fer un cop d’ull
pel significat simbòlic dels
tres vegetals que hem escollit
i algunes de les rondalles on
apareixen, per tal de conèixer-ne les interioritats.

I del 23 de setembre al 30
de novembre, la biblioteca
continuarà amb el cicle d’exposicions d’eines i estris del

camp, donant pas a la verema. L’exposició “Eines i estris del camps. Del cep al
porró” estarà ubicada a l’entrada de l’escala de la biblioteca. Aquesta exposició ha
estat possible gràcies a la col·
laboració del Grup l’Abans i la
família de Can Font.
“La verema del raïm, cada
any, és la culminació de la
feina que comporta tenir cura
de les vinyes des de la seva
plantació. En terres lliçanenques la vinya era predominant
sobretot a la part de la serra, on compartia cultiu amb
el secà i els arbres fruiters.
Eren poques les cases que
no en tenien alguna quartera,
dedicada bàsicament al consum domèstic, i molt poques,
també, les que en acabat el
procés en venien l’excedent.

Segons l’apreciació i necessitat de cada pagès- i el grau
de maduració del raïm-, la
verema solia tenir lloc entre
mig setembre i mig octubre.
A Lliçà la verema sempre es
féu manualment amb els braços de cada casa i l’ajuda
d’amics o de veïns.
Molts dels estris emprats en
el procés de la verema- portadores i cistells, sobretotpassaven de casa en casa
quan calia”.
Fragment extret del llibre
Llicà d’Amunt: recull gràfic
1898-1975
Títol de l’exposició “Del cep
al porró” extreta de llibre del
Grup L’Abans Descobrim Lliçà d’Amunt: espais naturals,
espais urbans i patrimoni religiós, Lliçà d’Amunt: Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 2014.
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Èxit de la Revetlla de Sant
Joan popular
Després de molts anys, la nit del diumenge 23 de juny Lliçà d’Amunt
va tornar a tenir Revetlla de Sant Joan popular, amb una gran
participació.
Després de molts anys,
l’Ajuntament va recuperar la
Revetlla de Sant Joan popular.
Aquesta revetlla popular va
tenir lloc en dos espais i ambients diferents, per tal de donar-hi cabuda a tothom qui en
vulgués gaudir, joves i grans.
El primer espai va ser el pati
de l’institut Lliçà, on es va
celebrar un sopar, amb la col·
laboració de l’Associació de
Gent Gran de Lliçà d’Amunt,
que va comptar amb la participació d’unes 400 persones.
El segon espai va ser la Piscina municipal, que es va
convertir en una discoteca a
l’aire lliure a partir de les 00h.
L’accés era gratuït per a tothom i s’hi podia trobar dj’s
amb música dels anys 80, 90
i actual. Hi havia servei de bar
i qui volia es podia banyar a la
piscina fins a les 02h.
Abans del sopar de l’institut, representants de l’entitat local Grup 24 Hores, que
enguany celebren el 40è aniversari de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes, juntament amb el regidor de Cultura, Albert Iglesias, van anar
a Granollers a buscar la Flama del Canigó, que va arribar
a Lliçà d’Amunt per encendre

la gran foguera que hi havia
preparada al pati de l’institut i
que va acompanyar la vetllada. L’acte d’encesa de la foguera estava obert a tothom.
El regidor de Cultura, Albert
Iglesias, va llegir un manifest
on feia referència a la rebuda de la Flama del Canigó,
com a símbol que agermana els pobles de parla catalana, amb qui compartim la
celebració de benvinguda al
solstici d’estiu mitjançant les
festes del foc, un símbol molt
arrelat a la cultura catalana. El
regidor va felicitar el Grup 24
Hores pels 40 anys que celebra enguany i els va agrair la
tasca d’haver estat els portadors de la flama. La nit de
Sant Joan és la nit més curta
de l’any, va dir, per això encenem fogueres per donar força
al Sol perquè la seva escalfor
ens acompanyi els pròxims
mesos i els fruits de la terra
tinguin temps de madurar i de
ser recollits degudament. Albert Iglesias va recordar que
som un poble de treballar la
terra i que de ben segur no
seriem on som avui si els nostres avantpassats no haguéssin sabut interpretar aquests
cicles de l’any. “Que la flama ens il·lumini el camí, que
esdevingui la nostra llum de

Festa de l’escuma de
l’Espai Creix
Per donar la benvinguda a l’estiu, l’Espai Creix va celebrar, el
passat 18 de juny, a la plaça
de Catalunya, una festa de

l’escuma, que va comptar amb
un centenar de participants,
als quals també es va repartir
síndria i gelats.

futur i d’esperança, mantinguem-la sempre encesa com
a símbol de democràcia, justícia i llibertat”, va concloure el regidor de Cultura, tot
desitjant bon solstici d’estiu
i bona revetlla de Sant Joan.
Després de sopar i fins a la
matinada, hi va haver ball en
directe amb l’Orquestra Mediterrània, també obert a tothom.
Per construir la Foguera de
Sant Joan es va demanar la
col·laboració de la ciutadania
per tal que aportés fusta per
cremar.
Per altra banda, la nit del diumenge al dilluns es va perllongar el servei de transport
urbà per fomentar la mobilitat
en transport públic durant la
revetlla.

13 serveis sense
incidències greus durant
la Revetlla de Sant Joan
Protecció Civil Lliçà d’Amunt
/ADF L’Alzina va desplegar
un dispositiu especial per a
la Revetlla de Sant Joan. En
total, van realitzar 13 serveis,
dels quals destaca la crema
de 3.000 metres de matolls

a la zona de Can Farell/Pineda Feu. En l’extinció i control
d’aquest incendi van intervenir
els Bombers, la Policia Local i
l’Associació de voluntaris protecció Civil Lliçà d’Amunt/ ADF
L’Alzina.
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Finalitzen els Casals d’estiu
amb un munt d’experiències
El passat 26 de juliol van finalitzar els diferents casals d’estiu
proposats per l’Ajuntament, que durant cinc setmanes han fet gaudir
a infants i joves amb un gran ventall d’activitats per a totes les edats.
Casal d’Esports
El Casal d’esports d’aquest
juliol ha tornat a ser un èxit
tant de participació, amb més
de 400 inscrits, com d’organització i desenvolupament.
L’objectiu principal del Casal d’esports és fomentar la
pràctica de l’esport i aprendre
la tècnica de molts esports,
mitjançant el joc i la diversió,
i complementar-ho amb tot
tipus d’activitats lúdiques i
recreatives. Però, el més important és aconseguir que els
nens i nenes es diverteixin,
s’ho passin bé i siguin feliços.
Del gran ventall d’activitats
programades al llarg de les 5
setmanes del Casal d’esports,
cal destacar la diversitat d’esports que s’han realitzat (volei,
bàdminton, pàdel, bàsquet,
futbol, hoquei, beisbol, rugbi,
tennis taula, etc.), activitats
de fitness (steps, tonificació,
aeròbic...), activitats de psicomotricitat, jocs de tot tipus,
tallers de manualitats, petites
excursions pel municipi, jocs
d’aigua, concursos, balls, jocs
a la natura, gimcanes, activitats aquàtiques i piscina diària, entre altres. Cadascuna
d’aquests activitats, adaptades sempre a l’edat corresponent dels nens i nenes.
Paral·lelament, s’han estat
realitzant classes d’anglès en
les que, de forma molt lúdica,
amb jocs, manualitats, xerrades, etc., s’ha anat introduint
i mantenint aquesta llengua
estrangera.
També cal destacar els dies
especials amb activitats sorpresa: llits elàstics per als petits, sortida a la platja per als
grans, gimcanes esportives,

inflables terrestres i d’aigua, i
un gran tobogan lliscador de
75 metres, amb les quals tots
els nens i nenes s’ho van passar d’allò més bé.
I, seguint la tradició de fa uns
anys, no podem oblidar-nos
de la gran nit de l’acampada,
en la qual es van realitzar activitats, gimcanes, jocs d’scape
room, ruixades d’aigua i mini
disco per als mitjans. I, sopar i
bany nocturn a la piscina per a
6è i ESO, seguit d’un petit túnel del terror a l’IES, un scape
room ple d’enigmes, pintball
amb pintura i disco fins a la
matinada.
Totes les activitats han estat
dinamitzades i controlades
per un equip de monitors/es,
que han estat pendents en tot
moment de tots els participants.
Casal d’Estiu
Els nens i nenes que han participat al Casal d’estiu 2019
durant el mes de juliol es van
divertir descobrint els camps
d’arròs xinesos, els esquimals
i els elefants a Tailàndia, entre altres experiències, ja que
el Casal d’estiu d’enguany es
va centrar en la volta al món
a través d’activitats dissenyades pels monitors i monitores
al voltant d’aquesta temàtica,
adaptades als diferents grups
d’edat.
També es van portar a terme activitats de descoberta
de l’entorn natural de Lliçà
d’Amunt, jocs d’aigua, inflables, esports, jocs tradicionals, manualitats i un llarg etcètera d’experiències.
I, la darrera setmana del Ca-

sal d’estiu, el Grup d’Esplai va
marxar de Campaments amb
aquells nens i nenes que van
voler provar l’aventura de viure set dies envoltats de natura.
Finalment, el Casal d’estiu
2019 es va acomiadar amb
una gran festa amb música i
berenar on tots els grups de
nens i nenes van fer una actuació musical amb disfressa
inclosa; fins i tot els monitors i
monitores van ballar!
Casal Jove
Un any més, el Casal Jove ha
estat un èxit, una setantena
de joves d’entre 12 i 17 anys
han gaudit d’un mes ple d’activitats i diversió dirigida als
més grans.
Durant aquests setmanes han
fomentat la relació entre ells
fent del Casal Jove una família, com van plasmar en l’activitat del mural de graffiti amb
joves artistes del municipi,
“OHANA és Casal Jove!”.
Han anat cada dia a la piscina municipal a refrescar-se i
han participat en diferents activitats durant les quatre setmanes: dinàmiques de grup,
gimcanes, tallers de cuina,
jocs d’aigua, tobogants d’aigua, tallers i les xerrades de
salut amb en David Sanitjas
del PPD.
També han fet dues sortides
de tot el dia. Van anar a les
platjes de Mataró a gaudir
d’un fantàstic dia de platja i al
Parc d’atraccions del Tibidabo, l’activitat estrella del Casal
Jove, on els joves van gaudir
al màxim.
Si ets jove, el proper any no
t’ho perdis!
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Acords de la Junta de Govern Local
Acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’Acord d’adhesió entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt pel compliment de la
mesura 60/40 de la Xarxa d’Habitatges d’inserció social per a
l’any 2019. La mesura 60/40 és
un mecanisme de garantia del
reallojtament per als casos que
les meses de valoració tramitin
com emergències econòmiques i socials. En el cas nostre, tenim adjudicat UN pis de
60/40 i hem de signar l’acord
d’adhesió.
La Junta de Govern Local
també va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament a l’Acord, de 13 de
maig de 2019, entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i
les Entitats socials/Ajuntaments
integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per
l’any 2019, d’acord amb el Pla
per al dret a l’habitatge, aprovat pel Decret 75/2014 de 27
de maig. També va aprovar formar part de les entitats socials
i ajuntaments que constitueixen
la Xarxa d’Habitatges d’Inserció
social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció
per a l’any 2019.
I va aprovar incorporar-se a la
Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2019, un cop
presentades les justificacions
de les despeses relatives als
habitatges d’inserció.
Liquidació del servei de
transport públic a la Junta de
compensació del Pla parcial
de Can Montcau.
La Junta de Govern Local va
aprovar la liquidació de regularització del servei de transport
urbà de les línies A7 i A71, a la
Junta de Compensació del Pla
Parcial de Can Montcau. El servei va entrar en funcionament
el 16 de novembre de 2018,
coincidint amb l’obertura al públic del Parc comercial de Can

Montcau, amb la denominació
de línia A7 per als dies feiners
i A71 per als caps de setmana
i festius.
Neteja i conservació de les
marquesines de les parades
de Transport de Lliçà d’Amunt
(TLA).
La Junta de Govern Local va
adjudicar a l’empresa Hersa
Serveis Publicitaris SL el servei
de neteja i conservació de les
marquesines de les parades de
TLA, fins al maig de 2020, per
un import de 2.304,00€, més
IVA; total despesa 2.787,84€.
Addenda al conveni per la
prestació dels serveis de consergeria i bar del Casal de la
Gent Gran.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’ampliació d’un any
del termini del Conveni per la
concessió del servei de consergeria i bar del Casal de la Gent
gran a favor de l’Associació de
Gent Gran de Lliçà d’Amunt,
de forma que al pacte setè del
conveni quedarà redactat de
la següent forma: “La durada
d’aquest conveni serà de dos
anys a partir del moment de la
seva signatura. Com a mínim,
tres mesos abans de la seva finalització, ambdues parts valoraran fer un nou conveni”.
Memòria valorada del subministrament i instal·lació de
lluminàries Led al barri de Ca
l’Esteper.
La Junta de Govern Local va
aprovar la memòria valorada
“Substitució a lluminàries LED
al barri de Ca l’Esteper de Lliçà d’Amunt” per un import de
108.466,82 € (IVA inclòs).
Contractes pel manteniment
de les franges de protecció
contra els incendis forestals
2019.
La Junta de Govern Local va
adjudicar el contracte del servei
de manteniment de les franges

de protecció contra incendis
forestals de Lliçà d’Amunt a les
empreses següents:
- Lot 1.- TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL per un import de 0,062 €/m2
- Lot 2.- SERVIFOREST SL per
un import de 0,05 €/m2
- Lot 3.- PAISATGISME MELSIO
SLU per un import de 0,067670
€/m2
Prestació dels serveis del
Projecte Creix a les escoles
de Primària.
La Junta de Govern Local va
aprovar el plec de clàusules
tècniques i convocar el procediment per la prestació del
servei del Projecte Creix a les
escoles de Primària.
La Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament va iniciar el Projecte Creix amb dinàmiques específiques de l’educació sistèmica
als centres de primària per treballar amb alumnat que presenta conductes disruptives i de
transgressió greu de normes.
Havent fet la prova pilot als centres de secundària i als centres
de primària es va arribar a un
consens entre l’administració
local, els centres escolars d’infantil i primària i la inspecció del
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
per tal de treballar plegats en la
prevenció, intervenció i suport,
atenent l’alumnat específic que
mostra aquesta problemàtica i
les persones del seu entorn (la
família i l’entorn de l’aula).
Adjudicació de la prestació
del servei formatiu professionalitzador del PFI d’Auxiliar
d’Hoteleria.
La Junta de Govern Local va
aprovar el plec de clàusules
tècniques i convocar el procediment per a l’adjudicació del
contracte per la prestació del
servei formatiu professionalitzador del PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració previst per al curs 2019-20.

Per tal de portar a terme aquesta formació, cal comptar amb
professionals qualificats del
sector per tal de poder transmetre a l’alumnat el coneixement de l’ofici d’hoteleria (cuina i serveis de restauració) en
unes instal·lacions adequades
per al correcte desenvolupament de l’activitat formativa.
Ajut per al servei d’escola
bressol municipal.
La Diputació ha convocat subvencions, mitjançant el procediment de concessió directe
amb concurrència, destinades
al sosteniment del servei de
l’escola bressol municipal de
la demarcació de Barcelona,
per el curs 2017-18. La Junta
de Govern Local va aprovar la
sol·licitud per tal de concórrer
a la convocatòria d’aquest ajut
d’acord amb les despeses de
personal i corrents derivades
del funcionament de les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries i generades
dins el curs escolar 2017-18.
Conveni amb l’Associació de
Comerciants i Professionals
de Lliçà d’Amunt.
L’associació de comerciants i
botiguers del poble ha renovat
els seus càrrecs i ha tornat a
constituir-se com entitat estable, iniciant de nou les activitats
de col·laboració amb l’Ajuntament i de promoció del comerç
local.
La Junta de Govern Local va
aprovar el contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt i l’Associació de Comerciants i Professionals de
Lliçà d’Amunt, amb la finalitat
que aquesta associació rebi el
suport municipal per tal de desenvolupar les activitats que li
són pròpies.
Manteniment i neteja d’una
part dels espais verds municipal.
La Junta de Govern Local va

adjudicar el contracte del servei
de Manteniment i neteja d’una
part dels espais verds municipals de Lliçà d’Amunt a l’empresa Jardineria Pedrerol SCP,
per l’import de 56.100 €, IVA
exclòs.
Noves lluminàries LED al barri de Ca l’Artigues.
La Junta de Govern Local va
adjudicar el contracte pel subministrament i instal·lació de
585 noves lluminàries amb
tecnologia LED en substitució
de lluminàries al barri de Ca
l’Artigues a l’empresa Electricitat Boquet SL, per l’import de
146.561€ més l’IVA.
Contractació del servei de
desenvolupament i dinamització del Consell d’Infants pel
curs 2019/20.
La Junta de Govern Local va
tornar a adjudicar a l’empresa
Eines per tothom el contracte
menor per al desenvolupament
i dinamització del projecte Consell d’Infants per al curs 201920, per un import de 3.937,50
euros (IVA exempt), per un termini de data inici d’execució
setembre 2019 i data fi prevista
juny 2020. El Consell d’Infants
és un òrgan on els infants tenen l’oportunitat d’exercir la
ciutadania, aportant la seva
opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del seu poble.
Contractació del servei de
desenvolupament i dinamització de l’activitat de Reforç
escolar pel curs 2019/20.
La Junta de Govern Local va
acordar adjudicar a l’empresa
Reir el contracte menor per al
desenvolupament i dinamització del projecte d’activitat
extraescolar Reforç escolar
per al curs 2019-20, per un
import de 5.859,18 euros (IVA
exempt), per un termini de data
inici d’execució setembre 2019
i data fi prevista juny 2020.
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crònica
Ple extraordinari del 4 de juliol
Prèviament, la número 2 d’ERC,
Míriam Remolà, va prendre possessió com a regidora perquè
no va poder fer-ho en el Ple de
Constitució de l’Ajuntament del
passat 15 de juny.
1.- Donar compte del Decret
de designació dels membres
de la Junta de Govern Local i
de delegació d’atribucions de
l’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple del
Decret número 627 del 17 de
juny de 2019, on es nomenen
els membres de la Junta de Govern Local i les competències
de l’Alcalde que se li deleguen.
2.- Donar compte del Decret
de delegacions específiques
de l’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple del
Decret número 629 del 17 de
juny de 2019, on s’efectuen les
delegacions específiques.
3.- Donar compte del Decret
de nomenament dels Tinents
d’Alcalde.
Es va donar compte al Ple del
Decret número 628 del 17 de
juny de 2019, on es nomenen
els Tinents d’Alcalde.
4.- Donar compte de la constitució dels grups polítics
municipals i de la designació
dels seus portaveus.
Es va donar compte al Ple de la
constitució dels grups polítics
municipals i de la designació
dels seus portaveus:
PSC: Fran Sánchez
ERC: Iban Martínez
En Comú Podem: Antonio Polo
Cs: Oriol Vera
Junts: Manel Busquets
5.- Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
municipal.
El Ple va acordar celebrar sessió ordinària una vegada cada
dos mesos, concretament l’últim dijous dels mesos de gener,
març, maig, setembre i novembre, i el penúltim dijous del mes
de juliol, a la sala de plens habilitada de l’Ajuntament, a les
set de la tarda; en el supòsit
que algun d’aquests dijous fos
festiu, la sessió es traslladaria
al següent dijous.
Oberta la deliberació, el portaveu d’ERC va preguntar si
hi havia la possibilitat de canviar la periodicitat dels plens a

mensuals. L’Alcalde va contestar que se’n podria parlar, però
personalment creia que fer un
Ple mensual era una bogeria,
perquè de punts plenaris no
n’hi havia tants i la periodicitat bimensual ja era suficient.
Va esmentar que històricament
sempre s’havia fet així i no calia canviar, i que les actes de
la Junta de Govern Local arribaven periòdica i àgilment. Va
acabar dient que es podrien
estructurar les Comissions Informatives de tal manera que
l’oposició pogués demanar més
informació.
El portaveu d’En Comú Podem
va assenyalar que no li semblava
malament la proposta del grup
d’ERC per un tema de control.
El portaveu de Cs va manifestar que seria interessant fer més
Comissions informatives per
poder tractar sobre més temes.
El portaveu de Junts va dir que
estaria bé plantejar-se el tema
dels plens o de les comissions
informatives atès que seria una
bona mesura de control.
UNANIMITAT
6.- Aprovació de la delegació
d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.
El Ple va acordar delegar en la
Junta de Govern Local les següents atribucions:
- L’establiment i modificació de
preus públics, conforme a l’article 47.1 de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, i 23.2 b) de
la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 48.1 del Text Refós de la
Llei Municipal de Règim Local a
Catalunya.
- L’aprovació dels Plans Específics Municipals establerts en
l’article 47 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.
Oberta la deliberació, el portaveu d’ERC va comentar que li
passava una cosa semblant al
tema dels plens, perquè, atès
que els preus públics es modificaven una vegada a l’any,
delegar-lo a la Junta de Govern
amb un govern en majoria absoluta reduïa la participació de
l’oposició. L’Alcalde va contestar que aquestes Juntes de Govern eren públiques, però que
tot i així, es faria l’explicació a
les informatives abans d’aprovar-los.
El portaveu d’En Comú Podem
va manifestar que entenia que

era més àgil, però costava delegar qualsevol competència del
Ple.
El portaveu de Cs va dir que
amb una majoria absoluta era
difícil delegar, tot i que entenia
que la Junta de Govern Local
actuaria correctament i més si
s’informava abans de l’aprovació.
El portaveu de Junts va dir que
si es mantingués la competència en el Plens permetria una
participació i un millor treball
entre tots.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM:
ABSTENCIÓ
Cs: ABSTENCIÓ
JUNTS: ABSTENCIÓ
7.- Constitució de les Comissions Informatives.
El Ple va acordar crear tres comissions informatives permanents, amb les següents denominació, composició i règim de
sessions:
1.- Comissió Informativa d’Hisenda, integrada per un representant de cada grup polític
municipal, amb competència
en les matèries d’establiment
d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos
i despeses municipals, la qual
celebrarà sessió ordinària una
vegada cada dos mesos, el penúltim dijous de mes, a excepció dels mes de juliol que serà
l’antepenúltim dijous.
2.- Comissió Informativa d’Urbanisme, integrada per un representant de cada grup polític
municipal, amb competència en
les matèries de planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres, la qual
celebrarà sessió ordinària una
vegada cada dos mesos, el penúltim dijous de mes, a excepció del mes de juliol que serà
l’antepenúltim dijous.
3.- Comissió Informativa de Temes Sectorials, integrada per
un representant de cada grup
polític municipal, amb competència en les matèries de barris,
participació ciutadana, esports,
governació, cultura, joventut,
educació, acció social, medi
ambient, sanitat i promoció
econòmica, la qual celebrarà
sessió ordinària una vegada
cada dos mesos, el penúltim
dijous de mes, a excepció del
mes de juliol que serà l’antepe-

núltim dijous.
Les anteriors convocatòries es
traslladaran al dia anterior hàbil
si el prefixat fos festiu.
L’Alcalde és el President de les
comissions informatives, tot i
que pot delegar la seva presència efectiva en qualsevol membre de la Corporació.
S’estableix el sistema de vot
ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Cada grup polític municipal designarà el seu representant a
les diferents comissions.
Acabada la lectura, el portaveu
d’ERC va manifestar que a la
proposta s’indicava que es farien
sempre cada dos mesos, quan
en realitat es feien només quan
hi havia temes a debatre pel Ple,
i potser fora convenient que es
fessin totes cada dos mesos o bé
que es modifiqués l’acord. L’Alcalde va proposar que l’acord
s’ajustés a la realitat.
UNANIMITAT
8.- Constitució de la Comissió
Especial de Comptes.
El Ple va acordar que la Comissió Especial de Comptes estigui
integrada per un regidor de cada
grup polític municipal. Actuarà
amb la utilització del sistema de
vot ponderat, d’acord amb el
que estableix l’article 58.3 del
Text Refós de la Llei Municipal i
Règim Local a Catalunya. Cada
grup polític municipal designarà
el seu representant a la Comissió Especial de Comptes.
UNANIMITAT
9.- Nomenament de representants de l’Ajuntament en altres organismes.
El Ple va acordar designar els
representants de l’Ajuntament
en aquestes entitats:
- a la Mancomunitat de la Vall
del Tenes: Ignasi Simón, Mariona Pedrerol i Fran Sánchez.
- al Consell Escolar Municipal:
Ignasi Simón i Fran Sánchez.
- al Consell Escolar de l’Escola
Els Picots: Fran Sánchez.
- al Consell Escolar de l’Escola
Martí i Pol: Fran Sánchez.
- al Consell Escolar de l’Institut
Lliçà: Fran Sánchez.
- al Consell Escolar de l’Institut
Hipàtia d’Alexandria: Fran Sánchez.
- al Consell Escolar de l’Escola
Rosa Oriol: Fran Sánchez.

- al Consell de Participació de
l’Escola Bressol Municipal Nova
Espurna: Fran Sánchez.
- al Consell de Participació de
l’Escola Bressol Municipal Palaudàries: Fran Sánchez.
- a l’Agrupació de Defensa Forestal L’Alzina: Mariona Pedrerol.
- al Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu Besòs: Mariona Pedrerol.
- al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Albert
Iglesias.
- a l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat: Lourdes Estéfano
- a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Albert Iglesias.
- al Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental: Mariona Pedrerol.
- a l’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport
Urbà: Albert Iglesias; suplent:
Ignasi Simón.
- a l’Eix C-17: Ignasi Simón.
- al Consorci Localret: David
Morales.
- a la Xarxa Local de Consum:
Marc Palet
Oberta la deliberació, el portaveu d’ERC va dir que no es representava al Ple, sinó exclusivament al govern.
El portaveu d’En Comú Podem
va manifestar, que tot i que sabia que era una qüestió del govern designar els representants,
hauria estat bé participar-hi.
L’Alcalde va dir que era normal
que el regidor de la matèria representés a l’Ajuntament, i per
lògica així s’havia fet; i que
quan s’havia governat en minoria s’havia obert a l’oposició,
però que el més lògic era que
fos el regidor de la matèria.
El portaveu de Cs va manifestar
que la majoria absoluta donava
a què el govern designés els representants, però s’haurien pogut fer petites picades d’ull i fer
nomenaments de suplents als
regidors de l’oposició.
El portaveu de Junts va dir que
hi havia representacions que sí
que anaven lligades al càrrec,
però n’hi havia d’altres, com era
el cas de la Mancomunitat, que
es podrien obrir a altres grups
municipals.
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM:
ABSTENCIÓ
Cs: ABSTENCIÓ
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JUNTS: ABSTENCIÓ
10.- Determinació de les retribucions i de les indemnitzacions dels membres de la
Corporació.
El Ple va acordar: destinar a
la retribució dels càrrecs electes locals durant l’any 2019 la
quantitat màxima de 245.300€;
establir per al càrrec d’Alcalde
una retribució anual bruta de
53.065€, distribuïts en 14 pagues, amb dret a ser donat l’alta
al Règim General de la Seguretat Social i amb assumpció també del pagament de les quotes
empresarials
corresponents;
establir que els següents regidors amb delegació de funcions
tindran una dedicació parcial i,
per tant, seran donats d’alta a

la Seguretat Social amb les dedicacions i retribucions que tot
seguit es relacionen:
- Mariona Pedrerol: dedicació
de 15 hores setmanals i retribució de 15.000€ bruts a l’any.
- Fran Sánchez: dedicació de
24 hores setmanals i retribució
de 24.000€ bruts a l’any.
- Lourdes Estéfano: dedicació
de 20 hores setmanals i retribució de 20.000€ bruts a l’any.
- Albert Iglesias: dedicació de
28 hores setmanals i retribució
de 28.000€ bruts a l’any.
- David Morales: dedicació de
28 hores setmanals i retribució
de 28.000€ bruts a l’any.
- Lourdes Martín: dedicació de
15 hores setmanals i retribució
de 15.000€ bruts a l’any.
- Feli Romero: dedicació de 15

hores setmanals i retribució de
15.000€ bruts a l’any.
- Marc Palet: dedicació de 15
hores setmanals i retribució de
15.000€ a l’any.
Aquestes retribucions s’actualitzaran anualment amb l’increment que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
estableixi pel personal de l’administració.
La resta de membres que no
tenen dedicació exclusiva ni
parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de
Govern Local i Comissions Informatives la quantitat de 150€
per sessió.
Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment
hagi d’efectuar alguna gestió

Ple ordinari del 18 de juliol
1 .- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar l’acta de
Constitució del nou Ajuntament
i l’acta de la sessió extraordinària del 4 de juliol.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es va donar compte al Ple dels
Decrets d’Alcaldia emesos del
18 de març al 28 de juny de
2019, que van dels números
277 al 680.
3.- Donar compte del Decret
de Liquidació del Pressupost
2018.
Es va donar compte al Ple del

Decret d’Alcaldia número 358
del 10 d’abril de 2019, que
aprova la Liquidació del Pressupost 2018.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar que es va executar el
90% del que s’havia pressupostat i va dir que el debat tindria
lloc al setembre quan s’aprovin
els comptes generals.

4.- Designació de les festes
locals per a l’any 2020.
El Ple va aprovar com a festes
locals del municipi per a l’any
2020 els dies 7 de gener i 10 de
setembre.
UNANIMITAT
5.- Aprovació de la modifica-

ció de les tarifes del servei de
taxi.
El Ple va aprovar les tarifes del
servei de taxi per a l’any 2019.
El regidor de Transport públic
i mobilitat, Albert Iglesias, va
explicar que l’any 2015 es va
signar el Conveni de cooperació intermunicipal per la prestació del servei de taxi entre
els ajuntaments de Granollers,
Les Franqueses del Vallès, Canovelles i Lliçà d’Amunt que,
entre altres punts, unifica les
tarifes urbanes que tenen origen i destinació en qualsevol
d’aquests municipis, i aplica
la tarifa interurbana aprovada
pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat

fora del terme municipal tindrà
dret a rebre una indemnització
per cobrir les despeses que
efectivament es justifiquin.
S’estableixen per als grups polítics municipals les següents
assignacions:
- Per cada grup: 500€ cada
mes.
- Per cada regidor: 150€ cada
mes.
Oberta la deliberació, el portaveu d’ERC va dir que el seu
grup votaria en contra per una
qüestió de confiança, s’havia
de demostrar que el sou era
merescut. L’Alcalde va contestar que el tema de la confiança
es demostrava en la gestió i no
pas en la dedicació.
El portaveu d’En Comú Podem
va dir que la retribució era per

hores igual que l’anterior mandat i hi havia molta feina a fer,
per aquest motiu trobava que
algunes dedicacions eren curtes.
El portaveu de Cs va manifestar
que ho valorarien una vegada
es comencessin a fer coses.
El portaveu de Junts va manifestar que donaria confiança.
L’Alcalde va dir que a la pràctica aquestes dedicacions no
eren les que es portaven a terme, ja que en realitat sempre es
feien més hores.

de Catalunya. Des de llavors,
va dir, les tarifes urbanes no
han canviat. L’any passat, el
col·lectiu de taxis de Granollers
va sol·licitar noves tarifes. La
Comissió de Preus de Catalunya va aprovar l’increment mitjà
de tarifes del servei de taxi per
a l’any 2019 del 2,5% i els quatre municipis han decidit fer el
mateix.
ERC es va abstenir en la votació
al·legant que era un tema tècnic
del qual no tenien les memòries
i, per tant, prou informació.
PSC: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
EN COMÚ PODEM: A FAVOR
CIUTADANS: A FAVOR
JUNTS: A FAVOR

6.- Afers urgents.
No hi van haver afers urgents.

PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM:
ABSTENCIÓ
Cs: A FAVOR
JUNTS: A FAVOR

7.- Mocions.
No hi van haver mocions.
8.- Preguntes.
En Comú Podem va formul a r d u e s p re g u n t e s : s o b re e l
nou mandat (prioritats estratègiques del nou equip de
g o v e r n re s p e c t e a p ro j e c t e s
municipals, la licitació de
l e s o b re s d e C a n M a l é i l a
d a t a a p ro x i m a d a p e r u b i c a r
l’Ajuntament a Can Malé)
i s o b re m e s u re s a p re n d re
p e rq u è n o t o r n i n a s u c c e i r
episodis viscuts la Festa
Major de l’any passat.

notícies del poble
Medalla centenària per a la lliçanenca
Maria Costa Cortinas
La Generalitat i l’Ajuntament van
homenatjar, el passat 22 de juliol, l’àvia lliçanenca Maria Costa
Cortinas que feia 100 anys.
La regidora d’Acció Social, Lourdes Martín, va felicitar la Maria
Costa i li va fer el lliurament de la
medalla centenària “Cent Anys
de Vida” de la Generalitat de Catalunya, amb un breu escrit de la
conselleria de Benestar i Família.
Juntament amb la medalla, per
part de l’Ajuntament, se li va fer
entrega d’un ram de flors.
L’acte va tenir lloc al Centre
Residencial Bell Indret, on actuament resideix la Maria, i va

comptar amb la presència dels
seus familiars, que van acompanyar-la en aquest moment tan
assenyalat i emotiu.

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

Farmàcies
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 d’agost al 5 de setembre
M. Vela (Santa Eulàlia): del 6 al 12 de setembre
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 13 al 19 de setembre
J. Torras (Bigues): del 20 al 26 de setembre
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 27 de setembre al 3 d’octubre
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 d’agost al 5 de setembre
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

ocupat pels partits d’aquest
espectre polític–. D’aquí a dos
anys, li prendrà el relleu l’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero (PSC).
El ple de constitució del Consell Comarcal va tenir lloc el

passat 19 de juliol. Els consellers van prendre possessió del
càrrec. Seran al govern els 11
del PSC, entre els quals Fran
Sánchez, de Lliça d’Amunt;
els 6 de JuntsxCat i els 2 d’En
Comú Guanyem.

Estudi de la qualitat de l’aire
L’Oficina tècnica d’Avaluació i
Gestió Ambiental de la Diputació disposa de tres unitats mòbils que s’instal·len als municipis
durant un període. Funcionen
com una estació automàtica i
mesuren els següents contaminants atmosfèrics: partícules en
suspensió PM10, òxids de nitrogen, ozó, benzè i toluè. També

Naixements a Lliçà d’Amunt

Valentina
González
Bernal
09/07/19

El regidor Fran Sánchez, entre els
consellers del PSC del Consell Comarcal
PSC, JuntsxCat i Comuns han
arribat a un acord per governar
el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, que deixa fora ERC,
el partit amb més alcaldies i
regidors a la comarca.
L’oferta dels socialistes incloïa, entre altres aspectes del
repartiment de representativitat dels partits al Consell,
compartir la presidència, de
manera que, en el ple de constitució de l’ens, l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé
(Junts), va prendre possessió
del càrrec de president –que
des de 1992 no havia estat
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es mesura els paràmetres meteorològics -velocitat i direcció
de vent, temperatura, humitat,
pressió, radiació solar i pluja-.
L’any passat, la Unitat Mòbil 2
es va instal·lar a la Plaça Julià
Martí i Pou de Lliçà d’Amunt.
Amb els resultats de les anàlisis
realitzades, s’han fet estudis per
observar l’evolució dels conta-

minants atmosfèrics i la influència del trànsit i la indústria, i per
tenir uns valors orientatius de la
qualitat de l’aire.

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta.
Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)
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El programa “Descobreix el riu” tanca el
curs 2018-2019 amb la participació de
prop de 6.000 estudiants
Durant el curs escolar 2018-19,
5.829 alumnes de 98 escoles i
centres formatius procedents
de 32 municipis de les conques del Besòs i la Tordera han
pres part del programa d’educació ambiental “Descobreix el
riu”, que organitza el Consorci
Besòs Tordera.
Aquest curs s’han ofert dues
noves activitats: ‘Les llúdrigues
ens mostren com està el riu’, un
taller a l’aula que inclou l’exposició “El retorn de la llúdriga a
les conques del Besòs i la Tordera”, i ‘El riu en directe’.
Un any més, l’activitat més demandada ha estat ‘Vida d’un
riu’ -sortida d’un dia on es realitza un itinerari amb parada a
tres punts de la conca (curs alt,
curs mitjà i curs baix/desembocadura)-, amb 1.786 participants; seguida per ‘Coneguem
la depuradora’, amb 1.616.
La resta d’activitats segons
nombre de participants han es-

tat ‘El riu a l’escola’ (710 alumnes), ‘Rius de Conte’ (434),
‘Les llúdrigues ens mostren
com està el riu’ (426), ‘Bèsties
i bestioles’ (319), ‘De la depuradora al riu’ (240), ‘El joc de
l’Aiguòmetre’ (228), ‘Com tenir cura dels rius’ (50) i ‘L’estat
ecològic dels rius i els índex biòtics’ (20). Les activitats ‘Bioindicadors a l’aula’ i ‘El riu en directe’ no han rebut cap petició.
Enguany, els centres educatius
han procedit de 32 municipis de
la conca del Besòs i la Tordera,
entre els quals Lliçà d’Amunt.
El programa s’adreça principalment a estudiants de segon cicle d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària
Obligatòria (ESO) i a estudiants
de Batxillerat i Cicles formatius,
així com a altres centres educatius específics. Poden sol·licitar
qualsevol d’aquestes activitats
els centres educatius dels 64
municipis consorciats de les

conques del Besòs i la Tordera.
Les escoles interessades poden
obtenir més informació de cadascuna d’aquestes activitats
dins l’apartat Educació i Promoció de la pàgina www.besos-tordera.cat. Les inscripcions ja es
poden formalitzar al telèfon 93
842 93 61 o a l’adreça electrònica apren@apren.cat d’Aprèn
Serveis Mediambientals, empresa encarregada d’impartir el
programa educatiu.
“Descobreix el riu” va néixer el
curs 1995-1996. Des d’aleshores, han passat per aquest programa més de 110.000 alumnes.

L’Amunt Club Ciclista organitza l’Open
BCN i la Kids Cup BCN a Lliçà d’Amunt
El nostre municipi va ser l’escenari, el passat 14 de juliol,
de les proves Open BCN i Kids
Cup BCN, que es van dur a terme a la zona del bosc de Can
Pujal.
La cursa, organitzada per l’entitat Amunt Club Ciclista, va
comptar amb un total de 180
persones participants i uns
100 espectadors que van gaudir del divertit, exigent i tècnic
circuit que els organitzadors
van preparar per l’ocasió.
A les 9 del matí es donava el
tret de sortida a la Kids Cup
amb un circuit circular de 2,4
km on van participar les categories de Principiant, Aleví i
Infantil.

A les 10h va tenir lloc la segona
sortida amb la participació de
les categories Junior- Femení
Elit, Màster 40, Cadets, Femení Junior, Màster 50, Màster 60, Femení Cadet, Femení
Sub23 i Fèmines Màster.
Finalment, a les 11:45h es va

donar pas a l’última sortida
amb les categories Èlit-Sots23
i Màster 30.
Un cop finalitzades les competicions, el regidor d’Esports Fran Sánchez, va fer el
lliurament de premis de cada
categoria.

Consulta per prioritzar
actuacions de restauració
fluvial
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha fet una consulta ciutadana (http://aca.gencat.cat/
ca/laca/participacio/consultes/consulta-sobre-connectivitat/formulari/) amb l’objectiu
de conèixer les prioritats de
diverses mesures destinades a
millorar la qualitat hidromorfològica d’alguns cursos fluvials
de les conques internes, vinculades a accions del 2on cicle
del Pla de Mesures.
En aquesta enquesta es podien marcar les prioritats entre
43 actuacions repartides en un
total de nou conques hidrogràfiques, concretament:
- les del Fluvià (4 actuacions),
- la Muga (3 actuacions),

- el Ter (7 actuacions),
- les conques de la Costa Brava sud (1 actuació),
- el Tordera (4 actuacions),
- el Besòs (3 actuacions),
- el Llobregat (8 actuacions),
- el Francolí (9 actuacions)
- i el Gaià (4 actuacions).
Aquestes mesures són fruit de
l’estudi dut a terme per l’Agència amb l’objectiu de prioritzar
les actuacions en rius de les
conques internes, que permetran millorar la morfologia i
les riberes dels rius, un fet que
comportarà una millora qualitativa del tram on s’actuarà.
L’ACA preveu destinar 5,2 milions d’euros en aquestes actuacions.

L’app Allergeneat del Grup
Bon Preu dóna informació
d’al·lèrgens dels productes
El Grup Bon Preu ha integrat
els seus productes a l’aplicació mòbil Allergeneat, una app
disponible per iOS i Android
amb la qual els clients podran
escanejar el codi de barres dels
productes alimentaris i tenir accés a la informació d’al·lèrgens
dels productes que es venen als
establiments Bonpreu i Esclat.
Així els usuaris poden saber al
moment si el producte escollit
és apte per al seu consum en
funció de les seves preferències
alimentàries, al·lèrgies, intoleràncies o dietes.
L’aplicació mòbil compta amb
més de 120.000 referències de
productes, a les quals s’afegiran
6.500 referències de productes
que es poden trobar als establiments Bonpreu i Esclat, i ofereix
als usuaris la possibilitat de configurar un perfil d’al·lèrgies i/o intoleràncies.

L’app detecta els 14 tipus d’al·
lèrgens i intoleràncies de declaració obligatòria, amb l’objectiu
que els usuaris puguin fer una
compra totalment segura, s’estalviïn temps a l’hora de realitzar
la compra i evitin qualsevol tipus
d’equivocació en la lectura de
l’etiqueta dels productes.
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Un 20% de la plantilla actual de la botiga
de Leroy Merlin són del poble
Segons les darreres dades
facilitades per la pròpia empresa, la plantilla actual de la
botiga de Leroy Merlin a Lliçà
d’Amunt compta amb més de
170 persones, de les quals el
68% resideix al Vallès Oriental i
d’aquests, el 30% és de la Vall
del Tenes. Lliçà d’Amunt és el
municipi més representat entre
els treballadors de la Vall del
Tenes amb un 63% de les contractacions, prop d’un 20% del
total de la plantilla actual de la
botiga.
Prèviament a l’obertura, l’Ajuntament es va reunir amb Leroy
Merlin per tal de vehicular les
necessitats futures de personal.
Un dels àmbits que l’empresa
va remarcar era la importància
que els candidats tinguessin
coneixements en l’entorn TIC
(eines digitals col·laboratives,
xarxes socials en l’entorn professional i comunicació i treball
virtual), així com competències i habilitats necessàries per
l’atenció al client, per la gestió
i reconducció de les queixes, i
per garantir la qualitat de servei.
D’aquesta manera, es van pactar uns continguts formatius,
que es van materialitzar en dues
edicions del curs “Informàtica i
Atenció al Client”, de 40 hores,
organitzats en col·laboració

amb el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) i 100% subvencionats pel
propi Ajuntament per a persones desocupades del municipi.

Exposicions d’estiu de
l’artista Màrius Gómez
L’artista lliçanenc Màrius
Gómez va participar aquest
estiu al festival d’art contemporani VII ColerArt 2019 que
se celebra al poble de Colera, creat i dirigit per l’artista
Carles Bros. En aquesta edició el tema era “La figuera”
i hi participaven 25 artistes,
seleccionats per la Direcció
del ColerArt, amb diferents
disciplines: escultura, pintu-

ra, fotografia, instalacions,
dansa. Màrius Gómez hi va
participar amb la seva sèrie
de cianotips “Aquesta figuera
jo la veig blava”.
L’artista també va exposar aquest estiu una mostra de cianotips anomenada
“Aquest verd jo ho veig blau”
a la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja de
Santa Eulàlia de Ronçana.

A més, en els diferents processos de selecció de la botiga
també hi ha col·laborat el Servei
d’Empresa i Ocupació de la Vall
del Tenes.
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Què ha dit la premsa?
Societats constituïdes
- Plataformes Lliçà SL, dedicada al
lloguer i compravenda de tot tipus
de maquinàries i plataformes.
- Foc&Roc By Garrido, dedicada a
la comercialització al detall d’articles per a l’equipament de la llar
i el jardí, i comercialització i instal·
lació de xemeneies, estufes, calderes de calefacció i sistemes de
biomassa.
- Pirotecnia Garcia SL, dedicada a
la fabricació, la compra, la venda i
la distribució a l’engròs i al detall
de productes de pirotècnia, i la realització d’espectacles pirotècnics
d’interior i exterior de diferents formats, etc.
Una entitat engega una campanya per l’empadronament d’immigrants
Vallès Oriental Vol Acollir ha registrat instàncies a una vintena
d’ajuntaments de la comarca, entre els quals el de Lliçà d’Amunt.
En les instàncies, a més de demanar millores en la gestió de l’empadronament, també sol·liciten una
cita per mantenir una reunió amb
l’alcalde o alcaldessa del municipi.
La intenció és aconseguir una radiografia de la gestió de l’empadronament a la comarca que els pugui
servir per introduir mesures per millorar el seu funcionament.
Mango augmenta la presència
als EUA amb un acord amb la
cadena Macy’s
La cadena de productes de moda
Mango ha firmat un acord amb el
grup americà Macy’s per accelerar el creixement en línia al mercat
dels Estats Units.

temporada, entre les quals Eduard
Parera, Gerard Bogunyà, Sergi
López i Marc Rabaseda, base de
26 anys i 1,85m procedent del
Club Bàsquet Vic. El Club Bàsquet
Lliçà d’Amunt, que competirà un
any més a Copa Catalunya, també
ha incorporat Xavi Garcia, aler de
1,98m procedent del CE Sant Nicolau de Sabadell.

blica de l’administració catalana.

La lliçanenca Sara Gay, plata i
bronze en el Campionat d’Espanya de BTT
La corredora de Lliçà d’Amunt
Sara Gay va assolir la plata en la
crono (Eliminator) i el bronze en el
ral·li (Circuit de 5km) en la categoria Sub-23 en el Campionat d’Espanya de XCO-XCE-TR (BTT).

Foment reivindica millores a la
C-17
Les millores de la capacitat i dels
accessos de la C-17 formen part
de les actuacions que la patronal
catalana Foment del Treball considera prioritàries per garantir la
competitivitat de l’economia catalana.

El lliçanenc Steven Díez lluita
per estar entre els millors tennistes del món
El tennista lliçanenc Steven Díaz,
215 de l’ATP, després d’haver començat l’any el 416, diu que no pararà fins a conquerir el Top 100 del
rànquing mundial.

El Vallès Oriental tindrà 200 quilòmetres de fibra òptica a finals
de 2019
La Generalitat preveu que aquest
2019 quedin connectats a la xarxa de fibra òptica alguns municipis més del Vallès Oriental, la qual
cosa permetrà disposar de 90
quilòmetres més de xarxa a la comarca. Actualment, la Generalitat
té 99 quilòmetres de xarxa de fibra
òptica i presència en 10 dels 39
municipis del Vallès Oriental, entre els quals Lliçà d’Amunt, a més
d’arribar a 14 polígons industrials
d’aquests municipis.

Un pirotècnic de Lliçà d’Amunt
debuta al concurs dels Sanfermines i queda tercer
Manuel Osuna, responsable artístic i creatiu de l’empresa lliçanenca
Pirotecnia Garcia, va participar per
primera vegada al 20è Concurs
Internacional de Focs Artificials
d’Autor i va quedar tercer, una posició molt meritòria en una competició que aplega professionals
de prestigi de diversos països i els
millors de l’Estat.

La Federació Catalana de Bàsquet reconeix l’entrenador del
CB Lliçà d’Amunt
La Federació Catalana de Bàsquet
va reconèixer l’entrenador del Club
Bàsquet Lliçà d’Amunt, Romà Cutrina, com a millor tècnic d’equips
masculins en competicions d’àmbit català.

VGP completa la primera fase
del projecte logístic a Lliçà
d’Amunt
El grup immobiliari internacional
VGP ha completat la comercialització de la primera de les naus
logístiques que promou al polígon
de Can Montcau entre diferents
operadors. La firma immobiliària ja
prepara una segona fase amb una
nau de 45.000 metres quadrats.

El CB Lliçà renova algunes peces clau de la temporada passada
El CB Lliçà d’Amunt ha renovat
dues peces que l’any passat van
ser clau per a les bones prestacions de l’equip, campió del grup 1
de la Copa Catalana i aspirant fins
a l’últim partit a pujar de categoria,
Ramon Espuña i Rafa González.
També ha renovat l’equip tècnic. A
més, el club ha anunciat incorporacions importants per a la propera

La Vall del Tenes negocia traspassar la gestió de l’institut a
Educació
L’Institut de la Vall del Tenes és un
dels 20 centres que negocien el
traspàs de la gestió a la Conselleria d’Educació de la Generalitat.
La Mancomunitat de la Vall del Tenes negocia ara el traspàs arran de
l’aprovació al Parlament, el juny,
del decret que regula la integració
de centres educatius de titularitat
privada o municipal a la xarxa pú-

Projecte Home actua a Lliçà
d’Amunt
L’ONG Projecte Home va atendre
74 casos d’addicció al Vallès Oriental el 2018. Una de les poblacions vallesanes on l’organització va
haver d’intervenir al llarg de l’any
passat va ser Lliçà d’Amunt.

Més focs i més superfície cremada que l’any passat a la comarca
Des de l’1 de juny fins al 8 de juliol, els Bombers han intervingut en
93 incendis de vegetació al Vallès
Oriental, 33 més que en el mateix
període de l’any passat, quatre
dels quals a Lliçà d’Amunt (1 de
vegetació forestal i 3 de vegetació
urbana); l’any passat van intervenir
en sis incendis al nostre municipi.
Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals
La Diputació de Barcelona va activar, el passat 14 de juny, les rutes del Pla d’Informació i Vigilància contra indendis forestals, que
posa en marxa a l’estiu. L’objectiu
és detectar situacions de risc o
d’inici d’incendis forestals fins al
30 d’agost. Els vigilants recórren
amb vehicles tot terreny per unes
rutes concretes de dilluns a diumenge entre les 12 del migdia i 2/e
de 8 del vespre. A la comarca, el
pla té 12 rutes que cobreixen bona
part dels municipis, entre els quals
Lliçà d’Amunt.

El lliçanenc Rafa Espinar,
segon a l’Ironman Altrimar
i al Triatló Alpe d’Huez
El triatleta lliçanenc Rafa Espinar va finalitzar segon a l’Altriman, una Ironman que se
celebra al Pirineu francès, una
prova per alta muntanya de 3,8
km nedant, 197 en bicicleta i
42 a peu, on van participar 200
triatletes i més de la meitat es
van retirar.
Per altra banda, Rafa Espinar
va finalitzar segon de la seva
categoria (de 40 a 44 anys) al
Triatló Alpe d’Huez (França),
41è a la classificació general,
en una prova que comptava
amb un total de 1.300 participants, que el trialteta lliçanenc
va completar en 7h 20m en
un recorregut amb 2,2 km de
natació, 120 de bicicleta amb
quatre ports i 20 km de tram a
peu.

opinió
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Grups
Municipals

En els poc més de dos mesos i mig que portem de nova legislatura, ja comencem a intuir per on aniran les estratègies polítiques
dels diferents partits. Històricament s’han donat, per cortesia política, el que s’anomenen els 100 dies de gràcia als nous governs, per a què els doni temps d’arrencar les seves funcions i assentar les bases de les seves polítiques. Però a Lliçà d’Amunt
no s’ha respectat. I, per altra banda, hem viscut com en un sol Ple Municipal es va apel·lar fins a 11 vegades, per tots els partits
polítics de l’oposició, a la majoria absoluta que la ciutadania del nostre municipi ens va atorgar el passat 26 de maig.
Transformarem aquesta majoria absoluta en fer del diàleg, l’entesa i la transparència la nostra bandera, amb la humilitat i l’honestedat que sempre ens ha caracteritzat. Seguirem escoltant a tothom i lluitarem per la justícia social, la igualtat i la qualitat dels
serveis públics. Farem del nostre programa el nostre llibre sagrat i lluitarem per complir totes les propostes que vàrem fer a la
ciutadania. Un contracte públic amb tots i cadascun dels nostres conciutadans i conciutadanes.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Ja som al setembre. Molts tornem a la feina després d’uns dies de descans. Comença un nou curs escolar i, també, un nou curs
polític. Aquest setembre haurem d’estar atents a les millores o no que es facin amb la gestió de residus i la recollida d’escombraries. Tot i que els últims anys hem empitjorat una mica en la recollida selectiva d’escombraries, el cert és que a Lliçà d’Amunt
mai ha estat bona. Potser és que a les persones cada vegada els importa menys l’impacte sobre el territori i que el Govern, des
de l’Ajuntament, després de 12 anys, no ha estat capaç de conscienciar i empoderar la gent perquè això canviï. També haurem
d’estar atents a la llista de promeses electorals que ens van fer, i perseguir i fiscalitzar la feina que fan. Setembre també és sinònim de Festa Major, de 24 Hores de Ciclomotors (felicitats als organitzadors ja que enguany és 40è aniversari) i Diada Nacional.
Així que endavant les atxes i a fruir del final de festa estiuenc.

Vuelve septiembre y, para quienes han disfrutado de unas vacaciones, vuelve el día a día. En especial nos queremos acordar de los
y las que no solo no han podido disfrutar de unos días de vacaciones, sino que han tenido tantas dificultades para llegar a final de
mes este agosto como cualquier otro mes. Desgraciadamente cada año el número de personas que sufren esto crece, y no todas
ellas están desempleadas, algunas viven esta situación mientras “trabajan”. Un “trabajo” con unas condiciones precarias e indignas. Una clase de “trabajo” que cada día aparece más en el mercado laboral de este país. Sin duda derrocar las últimas reformas
laborales impuestas por las elites y acatadas por los grandes partidos del país es una prioridad. Por otro lado, nuestro grupo municipal vuelve con las ideas claras a este nuevo curso político. Tal y como ya manifestamos en la última campaña electoral, queremos
potenciar la cohesión social de nuestro municipio y creemos que el primer paso para conseguirlo es acabar con la politización de
nuestras entidades. Basta de que algunos partidos intenten controlar las asociaciones del municipio con el objetivo de manipularlas
en su beneficio. No se puede gobernar favoreciendo la creación de entidades “amables” CON MIS INTERESES, y excluyendo a las
que “no sean de mi cuerda”. Desde Lliçà d’Amunt ECP tenemos claro que no se puede permitir esta forma de actuar.
Arriba setembre i l’inici del curs escolar, també l’inici de molts projectes i objectius, i des de Ciutadans de Lliçà d’Amunt ens
posem a treballar a ple rendiment. També és temps de festa major, una festa major que ha de ser de tots i totes, no deixem que
els de sempre s’apropien, per exemple, dels escenaris per fer la seva campanya política.
Este mes de setiembre ya vamos a presentar mociones, instancias, etc., ya que tenemos un programa electoral de más de 90
puntos y los queremos cumplir. Quizá no tenemos el número de concejales que hubiéramos deseado, pero estamos seguros que
muchos de estos puntos son de gran interés para los otros partidos políticos municipales. Ciudadanos ha venido a sumar al pueblo el despertar de todos aquellos que piensan que este pueblo está dormido y sus gobernantes solo se limitan a firmar papeleo.
¡Vamos Lliçà d’Amunt! - Desperta!
www.llicadamunt.ciudadanos-cs.org/
llicadamunt@ciudadanos-cs.org

Hem començat una nova legislatura en la que els votants de Lliçà d’Amunt van donar la majoria al PSC Lliçà d’Amunt; nosaltres estarem
a l’oposició.
Què faran al centre? On faran la nova piscina? Faran la Residència-Centre de dia per la Gent Gran? D’una vegada per totes es farà quelcom pels joves del nostres municipi? Tindran un espai per a ells? Es faran noves infraestructures esportives, tan necessàries?... Molts
projectes del seu programa coincideixen amb els nostres, però amb diferències que des de l’oposició intentarem es tinguin en compte.
Estarem al costat del govern en totes aquelles accions encaminades a millorar el benestar dels nostres veïns, però seguirem de prop
tots els projectes que s’haurien de posar en marxa.
Continuarem vetllant perquè el conjunt de la ciutadania de Lliçà d’Amunt surti beneficiada de qualsevol decisió presa per l’Ajuntament.

opinió
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Entitats i Bústia del lector

Calella serà la Capital del Ball de Gitanes Diversitat de premis per
als genets de l’Hípica Can
del Vallès 2019
Janàs
El cap de setmana del 14 i 15 amb la voluntat de promoure
de setembre, totes les entitats
que formen l’Agrupació de les
Colles del Ball de Gitanes del
Vallès es desplaçaran a Calella
per al nomenament de la ciutat
com a Capital del Ball de Gitanes del Vallès 2019. La ciutat,
que pren el relleu de Begur,
aplegarà 550 dansaires de ball
de gitanes provinents de diverses localitats vallesanes.
La iniciativa neix de la sensibilitat de totes de les entitats
associades per donar a conèixer les Gitanes del Vallès fora
dels vallesos. El 2017 el municipi de Perpinyà es va estrenar
com a seu de la 1a Ciutat Gitanera, en el marc de les Diades
d’Adifolk a Perpinyà (DAP).
Després va ser Begur i ara és
el torn de Calella, canviant la
denominació com a Capital
del Ball de Gitanes del Vallès,

la cultura popular a través de
la divulgació d’aquesta dansa
plenament consolidada a Catalunya des de finals del segle
XVIII.
La celebració d’aquest esdeveniment tindrà un format de
dos dies. El primer dia, dissabte, les colles participants
ballaran els repertoris de les
gitanes no clàssiques, perquè
el públic gaudeixi de la riquesa
dels balls i sobretot de l’evolució que han fet. Diumenge
al matí serà la diada gitanera
pròpiament dita, amb un gran
seguici de fins a 550 balladors/es que aniran pel centre
de Calella, acompanyats dels
personatges de les gitanes: el
Capità Cavall, el Diablot, els
Avis i els Diablots. Es preveu
que s’hi desplacin aproximadament unes 1200 persones.

L’Agrupació de les Colles del
Ball de Gitanes del Vallès és
una entitat inscrita com a Federació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya i són membres del
Consell de l’Associacionisme
Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i membres del Consell de Federacions ADIFOLK.
Ball de Gitanes de Lliçà
d’Amunt

La lliçanenca Maria Martínez, campiona
de doma clàssica en el Campionat de
Catalunya de ponis 2019
Maria Martínez Gutiérrez –amazona del Club Hípic Equestrian
Barranco de Dosrius- muntant
a Painted Black, va revalidar
enguany, sota la direcció de la
seva entrenadora Laia Barranco Font, el Campionat de Catalunya de Doma Clàssica de ponis en la categoria de Ponis C,
disputat el primer cap de setmana de juny a Torredembarra.
També cal destacar que, en el
darrer Concurs de Doma Nacional disputat a Vidreres del
14 al 16 de juny, va assolir les
puntuacions necessàries per a
poder disputar el Campionat

d’Espanya de menors, que es
durà a terme durant la primera
setmana de setembre a Segòvia, classificant tant a Painted
Black com a Contina, els dos
ponis que actualment està
concursant. L’excel·lent tasca i
dedicació duta a terme per tot
l’equip tècnic del Club Hípic
Equestrian Barranco, i en especial de la seva entrenadora Laia
Barranco Font, fa possible que
l’amazona lliçanenca porti el
nom del nostre poble al més alt
del podi en aquesta disciplina.
La següent cita de l’amazona
amb la competició nacional va

ser al mes de juny a Segòvia,
on va disputar el Campionat
d’Espanya de ponis.
Carlos Martínez Lizama

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del
correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament.

Els passats 1 i 2 de juny va tenir lloc al C.E. Torredembarra
el Campionat de Catalunya de
ponis. El Campionat es va disputar en dues jornades, dissabte i diumenge.
Els alumnes de Can Janàs van
participar en dues disciplines, en
Salt d’Obstacles i en CCE (complert); un total de set alumnes
van acudir a la cita.
Al final, les medalles va quedar
de la següent manera:
- en Salt:
Categoria A3: or per Ninon Gombert amb Appaloosa de Janàs
Categoria A2: or per Carla Lara
amb Appaloosa de Janàs
Categoria B3: or per Queralt
Lara amb Trefaes Silver Jack,
plata per Lucas González amb
Dubai de Janàs, bronce per Aitana Fañanàs amb Llamp i quart
classificat Victor Jerónimo amb
Dubai de Janàs
- en Complert:
Or per Daniel Muñoz amb Tra
Dolcet de Janàs en ponis D1.
Binomi, que en 20 dies estava
representant Catalunya en el
Campionat d’Espanya a Segovia.
Des d’aquí volem felicitar a tots
el alumnes nostres pels bons resultats obtinguts i us convidem a
formar part del nostre equip! Us
esperem.
Per altra banda, el passat 25,
26 i 27 de juny, el binomi Daniel/Dolcet es van desplaçar al
Centro Ecuestre Castilla y León
(CECYL) a Segovia a disputar el
Campionat d’Espanya de ponis.
El primer dia, aquest binomi,
que es va proclamar primer classificat en la prova de doma clàssica, va fer una espectacular reprise. La segona jornada, on es
corria la prova de Cross, també
va mantenir la primeríssima posició amb un emocionant cross.
Van demostrar estar preparats
per donar molt que parlar només
6 mesos després d’haver-se ini-

ciat en aquesta disciplina.
Malauradament, la tercera jornada no va anar tan bé; la pressió d’anar al cap davant i només 14 anys van jugar una mala
passada, fent baixar del poder.
Tot i això, va quedar quart classificat en el campionat d’Espanya on només els millors binomis poden anar-hi, ja que, a
diferència d’altres disciplines, al
CCE (concurs complet d’equitació) només es pot accedir a
la final amb classificació prèvia.
Això vol dir que els més de 200
ponis del Campionat són els
millors d’Espanya.
Moltes felicitats!
I, el passat dissabte 6 de juliol,
va tenir lloc a Sant Just Desvern
la final de la lliga Barcelona de
Salt.
Un total de 7 genets i amazones
de l’Hípica Can Janàs van passar a la final.
En la prova de 0.20, Victor Jerónimo va quedar quart amb
Dubai de Janas; amb el mateix
poni, Lucas González va quedar
segon; i va guanyar la lliga Ninon Gombert amb Appaloosa
de Janàs.
En la prova de 0.40, Claudia
Cardenete amb Bogart, després de ser primera en tots els
concursos de la temporada,
va tornar a ser primera; i Aitana Fañanás amb Llamp, en un
impecable i emocionant recorregut, va recollir una segona
posició.
Marta Garcia amb Jhulian van
treballar molt bé i van aconseguir una sisena posició en la
prova de 0.60.
Daniel Muñoz, amb Tra Dolcet
de Janàs, acabats d’arribar del
campionat d’Espanya, van fer
una quarta posició en la prova
de 0.80.
Felicitats a tots els alumnes
pels bons resultats!
Hípica Can Janàs
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Entitats i Bústia del lector

Cantaves en una coral abans de venir a
viure a Lliçà d’Amunt?
Venir a viure a Lliçà d’Amunt
suposa un canvi important en
la nostra qualitat de vida però
el canvi sempre ens obliga a
deixar enrere activitats que per
nosaltres han estat importants,
com és el cas de cantar en una
coral. La relació amb la gent,
amb els directors o directores,
el continuar cantant i aprenent
sempre, els concerts. Tot això
es troba a faltar. Molta gent no
sap que a Lliçà d’Amunt també
hi ha una coral, que assagem
tots els divendres a la nit a l’Aliança i que ens ho passem molt
bé i és oberta a tothom. Animeu-vos.
Eugènia Herrera
(620740475)
Coral l’Aliança de Lliçà
d’Amunt
Qui som?
Un grup de gent diversa, units
per l’amor al cant i el desig de
passar-nos-ho bé i, de retruc,
fer que els altres també s’ho
passin bé.
No sabem teoria musical, però
ens entusiasma cantar, que és
el que compta.

Què fem?
- assajar cada divendres al vespre al local al darrere l’Aliança:
preparar el cos, escalfar la veu,
escoltar, riure i cantar.
- preparar concerts per compartir la música amb la gent que
ens vulgui escoltar.
- participar activament en festes
del poble, com la festa anyal de
l’Aliança, Sant Jordi o les festes
de Nadal.
- una sortida a final de curs per
conèixer el país i donar-nos a
conèixer en altres indrets
- un sopar a la llum dels estels
per cantar allò que ens vingui de
gust, sense inhibicions.
Com ho fem?
Amb bon humor, respecte mutu
i amistat.
Amb qui ho fem?
Amb la Sheila, una directora increïblement engrescadora i que
cada divendres ens injecta ritme, melodies i alegria.
Quin tipus de cançons?
Tan variades que no es pot resumir: des de gòspel a tradicionals catalanes o espanyoles,
des del Renaixement a Lluís
Llach, de cançons de bressol a

Visita a Cardona.

havaneres, de cançons de casa
a africanes, americanes o basques.
Qui pot venir?
Tothom a qui li agradi cantar i hi
pugui dedicar una hora i mitja
dels vespres de divendres.
Qui vulgui millorar la salut, el
control de la respiració i l’oïda,
i oblidar maldecaps.
Què has de fer si vols afegir-t’hi?
Truca’ns, vine un parell de dies
a l’assaig i decideix si vols continuar. Cap compromís!
En quant hem de col·laborar?
Per tirar endavant aquest projecte tenim establerta una quota de 50 euros trimestrals, tres
trimestres l’any.
Coral l’Aliança

38a Marxa Passeig 2019
La Marxa Passeig no és una
prova competitiva, es tracta
d’una caminada a peu, circular, d’uns 15’5 kms i uns 585
mts de desnivell positiu, d’una
dificultat moderada i el recorregut alterna pista forestal,
corriol i enllaç curt d’asfalt.
Enguany, la Marxa Passeig,
el diumenge 29 de setembre, transcorre pels termes
de Riells del Fai, St. Feliu de
Codines i St. Quirze de Safaja. Visitem el punt més llunyà
de les nostres Marxes, el Puig
d’Olena, indret vital i creatiu de
l’etapa final del poeta Màrius
Torres.
El Centre Cívic de Riells del Fai

serà el punt de trobada i sortida de la Marxa Passeig, de 8 a
9h, sortida esglaonada, i punt
d’arribada.
Durant el recorregut, hi haurà
3 avituallaments de líquids i
sòlids, i 1 avituallament d’esmorzar (entrepà de botifarra,
beguda i café). Caldrà dur got
pels avituallaments.
Gaudirem de patrimoni arquitectònic, del canvi d’estatges
de vegetació i de bosc mediterrani, i de l’ambient de cinglera i de les balconades des
de l’altiplà, amb vistes al Vallès
proper i llunyà, i, en dies clars,
d’una part del nostre país, està
assegurat.

Més informació:
www.uecvalltenes.com;
Facebook UEC Vall del Tenes;
uecvalltenes@gmail.com
UEC Vall del Tenes

Ateneu Cingles de
Bertí: diversitat, diàleg i
compromís
Ateneu Cingles de Bertí (ACB)
és una associació cultural sense
ànim de lucre que aglutina ciutadans de tres municipis -Lliçà
d’Amunt, L’Ametlla del Vallès i
Santa Eulàlia de Ronçana- i està
portant a terme importants projectes dinamitzadors de la vida
cultural dels nostres pobles.
Diverses han estat les nostres
línies d’actuació. En primer lloc,
les biblioteques (Lliçà d’Amunt,
L’Ametlla i Santa Eulàlia), amb
les que hem treballat colze a
colze per tal de fer créixer els
Clubs de lectura. Alguns dels
llibres han vingut acompanyats
de la trobada amb l’escriptor,
activitat que ens ha deixat percebre qui s’amaga darrera d’un
nom, una fotografia o potser un
pseudònim.
Han tingut un lloc especial les
Rutes Literàries que, entre altres
aportacions, ens han ajudat a
tancar de manera brillant l’Any
Palau i Fabre i l’Any Pedrolo,
escriptors especialment significatius per al nostre patrimoni
cultural. Per altra banda, seguint
a la novel·lista Eva García Sáez
de Urturi i la seva trilogia sobre
la Ciudad Blanca, aquest “Ateneu en Ruta” va arribar fins a Vitoria-Gasteiz, on vam participar
en l’acte que el Parlament Basc
dedicava a la Cultura i en el
que l’Ateneu va portar la nostra
llengua, els nostres poetes, les
nostres cançons i, sobretot, els
nostres compromisos amb projectes que ajudin les persones a
desenvolupar la seva humanitat.
Anem al teatre. L’Ateneu ha fet
una important aposta pel teatre
com a mitjà per ajudar-nos a ser
aquestes bones persones de les
que parlàvem, per contribuir a la
formació de bons ciutadans. I
aquest és un dels motius pels
quals, dins de les nombroses
propostes que fa el TNC cada
temporada, l’Ateneu sempre
tria una obra del nostre patri-

moni escènic (Els jocs florals de
Canprosa de Rusiñol), perquè
aquest patrimoni ha col·laborat
en la configuració de les nostres
senyals d’identitat.
Un altre projecte ha estat Anem
al Liceu per gaudir de l´òpera
-una de les expressions culturals més belles, importants i
significatives de l’ésser humà
perquè engloba el millor de totes les àrees artístiques- i emocionar-nos amb La Gioconda,
una obra plena de lirisme i sensibilitat potsromàntica.
I dins del silenci sorgeix la creació. Així els socis de l’Ateneu
han passat de ser receptors a
ser creadors. Mostra d’això han
estat dues exposicions fotogràfiques (la d’Assumpta Bosch
sobre els ocells i “De la tristesa
a la tendresa” de la Maria Soley
i la Dolors Vinyals), les produccions del Taller d’escriptura i el
cicle de conferències a la Sala
gran de Can Draper.
I per a concloure aquest repàs
d’alguna de les línies d’actuació
que han marcat la construcció
d’aquest Temps d’Ateneu, hem
d’esmentar una jornada tan especial en la que s’ha fet coincidir la Festa dels socis amb la
Trobada d’Escriptors, Músics,
Artistes i Agents Culturals. Per
què? Perquè tant uns com els
altres són creadors de cultura
i aquesta festa de la diversitat
ofereix la possibilitat de reconèixer-nos, obrir les portes al diàleg i fer realitat ara i aquí el gran
objectiu.
La presentació de les activitats de l’Ateneu Cingles
de Bertí per a la Temporada
2019-2020 serà el divendres
27 de setembre a les 18h a
La fàbrica de Santa Eulàlia de
Ronçana. Tots hi sou convidats.
Ateneu Cingles de Bertí

Telèfons
Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes
de la Vall del Tenes
938 416 343
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió
Tributària
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

genda

Biblioteca Ca l’Oliveres
“De l’hort a la biblioteca”. TALLER DE CUINA: “El WRAP
SALUDABLE”
Dilluns 2 de setembre Hora:
18h; Lloc: era
L’Ada Parellada ensenyarà als
infants com preparar un wrap
saludable. Adreçat a infants.
Inscripció prèvia a la biblioteca.
Places limitades.
“De l’hort a la biblioteca”. ESPECTACLE FAMILIAR “QUEVIURES”
Dimarts 3 de setembre Hora:
18h; Lloc: era
Benvinguts a la nostra botiga,
on tenim paperines d’animació, cançons d’oferta, assortit
variat de contes, diversió a pes,
danses a 2x1 i jocs a granel!. A
càrrec De Parranda. Al final de
l’espectacle es sortejarà una
cistella amb productes de comerços de proximitat.
RUMBESIA
Dimarts 3 de setembre Hora:
19.30h; Lloc: sala d’actes
Rumbesia és un recital sobre els
sentiments: la llibertat, l’amor,
la tristesa, la mort, la tendresa,
... però sobretot és un cant a la
vida. A càrrec de la Cia. La última y nos vamos.
JOCS TRADICIONALS A L’ERA
Dimarts 10 de setembre Hora:
18h; Lloc: era
Per celebrar el 9è aniversari de
la biblioteca, petits i grans jugarem als jocs tradicionals de
tota la vida. I berenarem coca i
xocolata.
“De l’hort a la biblioteca”.
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES: “TOT REAPROFITANT ELS ALIMENTS”
Dissabte 14 de setembre Hora:
12h
Xerrada sobre el reaprofitament
d’aliments i l’elaboració de la
cervesa 9 hores. Elaboració de
tapes. A càrrec d’Ada Parellada i Art Cervesers. Adreçat a
adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca.
Places limitades.
“De l’hort a la biblioteca”.
XERRADA “L’ÚS TRADICIO-

NAL DE LES PLANTES MEDICINALS. TARDOR”
Dissabte 21 de setembre Hora:
12.30h
A càrrec de M. Àngels Bonet.
Per a tots els públics.
Inscripció prèvia a la biblioteca.
CLUB DE LECTURA PER
ADULTS
Dimarts 24 de setembre Hora:
18h
Presentació de la temporada
2019-2020. El club de lectura
es troba un dimarts al mes per
compartir les lectures. L’activitat
es complementa amb sortides
al teatre, rutes literàries, visites
d’escriptors, etc. A càrrec de
Lola Tresserras.
CLUB DE LECTURA “LLEGIR
EL TEATRE”
Dijous 26 de setembre Hora:
18h
Presentació del club de lectura
“Llegir el teatre”. Club de lectura
sobre textos teatrals. Cada sessió es dedicarà a una obra inclosa en la programació del Teatre
Nacional de Catalunya. A càrrec
d’Agnès Navarro.
“De l’hort a la biblioteca”. EXPOSICIÓ: “LA CARBASSA, LA
POMA I EL PÈSOL, TRES VEGETALS MOLT FEMENINS...”
Del 9 de setembre al 3 d’octubre Hora: en horari de biblioteca
Coneixerem les interioritats dels
tres vegetals protagonistes de
l’exposició i de les rondalles on
apareixen (Ventafocs, Blancaneus i la Princesa i el Pèsol).
“De l’hort a la biblioteca”. EXPOSICIÓ: “EINES I ESTRIS
DEL CAMP. DEL CEP AL PORRÓ”
Del 23 de setembre al 30 de
novembre Hora: en horari de
biblioteca
Amb la col·laboració del Grup
L’Abans i la família de Can Font.
CURS ACTIC MITJÀ
Dimecres 25 de setembre, 2, 9,
16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20
i 27 de novembre Hora: de 18h
a 20h
Per inscriure’s cal un domini
efectiu en l’ús de les TIC, i tin-

dran prioritat les persones empadronades a Lliçà d’Amunt.
Inscripció: a partir del 26 d’agost
a la Biblioteca Ca l’Oliveres
Preu: 10 € (5€ per aturats i joves, presentant la documentació corresponent)
CODE CLUB. INICIACIÓ A LA
PROGRAMACIÓ D’ORDINADORS PER A NENS I NENES
Dilluns 30 de setembre, 7, 14,
21 i 28 d’octubre, 4, 11, 18 i 25
de novembre i 2 de desembre
Hora: de 18h a 19.30h
Adreçat a infants de 9 a 12 anys,
sense coneixements de programació.
Inscripció prèvia. Places limitades.
Preu: Gratuït
L’HORA DEL VERMUT A CA
L’OLIVERES. “TASTET DE
PANS”
Dissabte 5 d’octubre Hora: 12h

Entre tots i totes tastarem diferents pans i veurem amb què els
podem acompanyar. A càrrec
de la Laura Bartuilli i la Ruth Coderch. Adreçat a adults.
Inscripció prèvia a la biblioteca
a partir del 12 de setembre. Places limitades
LES DEL GANXET
Tots els dimecres Hora: de 18h
a 20h Lloc: a la zona de revistes
Si t’agrada fer ganxet pots compartir una estona amb les del
ganxet a la biblioteca. A càrrec
d’Elisenda Cladellas.
* Per celebrar el 9è aniversari de la biblioteca, del 3 al 30
de setembre per cada préstec
s’entrarà en el sorteig de dos
lots de llibres.
* Fins al 9 de setembre, la Biblioteca Ca l’Oliveres estarà tancada els dissabtes al matí.

Espai Jove El Galliner
TARDA DE JOCS DE TAULA
Dimarts 17 de setembre
Vine amb els teus amics i amigues a passar la tarda amb tots
els jocs que tenim!
TARDES CREATIVES
Dimarts 24 de setembre
Vols crear la teva pròpia bijuteria? Anells, polseres, arracades... En el taller de bijuteria
creativa serà possible tot això i
més!
DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 27 de setembre
L’últim divendres de cada mes
fem sessió de cinema. Vosaltres

trieu la pel·lícula i nosaltres posem les crispetes!
* Tots els tallers són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots
inscriure’t
al
web
espaijovegalliner.cat,
trucant
al 93 860 70 01 o enviant un
WhatsApp al 673 930 937.
* Espai Jove El Galliner: Obert
totes les tardes de dilluns a
divendres de 16h a 20h a l’edifici
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
* Fins a l’11 de setembre, l’Espai
Jove El Galliner romandrà tancat
per vacances.

Més activitats
TRIANGULAR
DE
BILLAR
QUATRE MODALITATS
Dissabte 31 d’agost Hora: 16h
“Celebració del Triangular de Billar enre els clubs de Llinars, Sant
Feliu de Codines i Lliçà d’Amunt.
Lloc: Local del Club Billar Lliçà
d’Amunt
Organitza: Club Billar Lliçà
d’Amunt
CENTRES CÍVICS:
Durant el mes de setembre es
podran fer les inscripcions als
cursos, tallers i activitats orga-

nitzats per l’Ajuntament, que començaran a l’octubre, tot i que al
setembre ja s’iniciaran algunes
activitats.
Per a més informació, dirigiu-vos
a:
- Centre Cívic Palaudàries. Tel.
938 646 010, cc.palaudaries@
llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca l’Artigues. Tel.
938 607 350, cc.calartigues@llicamunt.cat
Horari: de 15h a 21h.

