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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom,
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

L’Agenda 2030 és el nou
full de ruta global per avançar vers el desenvolupament sostenible. Aprovada per Nacions Unides el
2015, inclou 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el
2030. Els ODS cobreixen la
dimensió social, econòmica
i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans
àmbits: planeta, persones,
prosperitat, pau i aliances.
El Govern de Lliçà d’Amunt
s’ha compromès en la implementació de l’Agenda
2030 al nostre municipi,
amb la participació de tots
els seus departaments.
L’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

marca el full de ruta per als
propers anys per avançar
cap al desenvolupament
sostenible. Aquesta agenda
es concreta amb els ODS,
amb una temporalització
prevista fins l’any 2030,
dels quals es deriven fites
i indicadors que avaluen
l’assoliment dels objectius
proposats. Com que són
objectius vàlids per a tots
els països, alguns d’ells ja
estaran d’entrada assolits a
nivell de Catalunya, en canvi, d’altres ens ajudaran a
orientar polítiques i accions
per tal d’avançar cap a un
major grau de sostenibilitat
del país.
Altrament, els ODS, i en general l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sosteni-

ble de les Nacions Unides,
requereixen arquitectures
de governança, que en
molts casos ja estan constituïdes en el marc de les estratègies de desenvolupament sostenible gràcies al
caràcter transversal i multinivell d’aquestes. A més,
en el cas de Catalunya,
l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de
Catalunya (2010) i el posterior informe de balanç del
grau de sostenibilitat tenen
un paper clau com a base
de punt de partida i per prioritzar els temes crítics pel
país, perquè ja compten
amb objectius estratègics
quantificats a llarg termini i
experiència en el seguiment
i avaluació de progressos.

Per altra banda, tot i que
l’implementació de l’Agenda 2030 està liderada pels
estats membres de les Nacions Unides, és important
la implicació dels governs
regionals i locals per enfortir i complementar la tasca
dels propis estats o de les
Nacions Unides a l’hora
de d’aportar dades rellevants, així com de realitzar
el desplegament, avaluació
i monitoratge dels ODS i de
les seves fites i indicadors.
L’existència d’indicadors a
nivell regional i local permet
identificar les necessitats
específiques de cada territori i contribuir a la reducció
de les desigualtats amb una
gestió eficaç i eficient de la
planificació i dels recursos.

“El nostre espai DE LLUITA PER LA IGUALTAT”
“Si soy rara...
Si me indigna ver a una mujer con las manos ajadas de
trabajo mal recompensado
Entonces confieso que soy rara, y mientras quede
en mi cuerpo un soplo de vida lucharé por seguir
siéndolo...”
Ester Vallbona
Fragment seleccionat per Josefina Hernández

“La llibertat per a
mi és no tenir por”
Nina Simone.

Podeu fer arribar les vostres aportacions a la següent
adreça electrònica: llam.igualtat@llicamunt.cat; les
anirem publicant de forma periòdica en aquest espai.
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de l’Ajuntament

Adhesió a l’Agenda 2030
L’Ajuntament es compromet a contribuir de forma activa a l’assoliment
de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El 25 de setembre de 2015 va
ser aprovada per l’Assemblea
General de Nacions Unides
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els
objectius d’eradicar la pobresa,
lluitar contra la desigualtat i la
injustícia, i posar fre al canvi
climàtic, entre altres. Aquesta
agenda marcarà l’acció global
pel desenvolupament fins a
l’any 2030 i, conjuntament amb
la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació
connectat entre si per a assolir
un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda
integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament
sostenible
(l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant
un sistema de 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS), a través dels quals es
proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la
igualtat de gènere, la pau o les
ciutats sostenibles. Cada ODS
inclou diferents metes (en total
169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.
L’Agenda 2030 estimula l’acció

en 5 esferes de vital importància
(conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet),
prosperitat (Prosperity), pau
(Peace) i aliances (Partnership).
Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del
mil·lenni, agenda del desenvolupament vigent fins al 2015, i
la seva implementació es fonamenta en una sèrie de principis
que en garantiran l’èxit:
- Universals: impliquen tots els
països, independentment del
seu nivell de desenvolupament
econòmic.
- Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels
nostres temps.
- Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes,
països i diferents nivells de govern.
- Mesurables: s’han de mesurar
amb indicadors.
- Ambiciosos: no deixen enrere
a ningú (leave no-one behind).
- Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts
interessades en un esforç col·
lectiu per al desenvolupament
sostenible.
- Multidimensionals: inclouen
les 3 dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica,

social i mediambiental).
- Basats en l’experiència adquirida dels ODM.
Per tot això, l’Agenda 2030 ens
interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança
multinivell eficaç des de l’esfera
internacional, nacional, regional
i local. Cada nivell de govern
responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos,
aliances i col·laboracions amb
altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com
de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir
les fites marcades.
Localització dels ODS
de Lliçà d’Amunt
Els governs locals són al centre
de l’Agenda 2030 ja que, més
enllà de l’objectiu 11 sobre les
ciutats i comunitats sostenibles,
tots els ODS tenen metes que
apel·len directament a les responsabilitats locals. En aquest
sentit, la localització és el procés que té en compte el context
subnacional en el compliment
de l’Agenda, des de la definició
dels objectius, la incidència i la
sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per
a mesurar i avaluar el procés.
Localitzar no significa un canvi

radical, sinó una oportunitat per
a reorientar les prioritats i polítiques locals, i demostrar el rol
dels municipis en la reducció
de desigualtats i en l’assoliment
dels ODS a nivell nacional i global.
Per això, l’Ajuntament ha creat una comissió o grup tècnico-polític i està fent un treball
intern, amb totes les regidories,
per localitzar les accions que
es duen a terme a nivell municipal en relació als objectius de
l’Agenda 2030 i, en els propers
anys, seguirà una estratègia integral d’alineament de les polítiques locals amb l’Agenda 2030.
En aquest sentit, la Diputació ha
concedit un ajut a l’Ajuntament,
en forma d’assessorament, per
elaborar un estudi estratègic
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible-Agenda 2030
a Lliçà d’Amunt.
Accions de sostenibilitat que
ja s’han portat terme
Hi ha moltes accions que porta a terme l’Ajuntament relacionades amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible:
• Inici del canvi de lluminàries

dels fanals a LED (Ca l’Esteper i
Ca l’Artigues).
• Edició de cartelleria, fulletons
i llibrets que edita l’Ajuntament
amb paper reciclat o provinent
de boscos sostenibles (PEFC).
• Compra de vehicles elèctrics
• Punts de recàrrega de vehicles
elèctrics.
• Plaques solars als equipaments municipals.
• Impuls de les noves tecnologies per reduir paper a l’Ajuntament.
• Repartiment de Boc&Rolls a
l’alumnat del municipi.
• Vehicles híbrids de TLA.
• Foment de l’administració
electrònica.
• Habilitació de quatre pous
d’aigua per la neteja viària.
• Campanya de bosses reutilitzable de foment del comerç
local.
• Projecte Euronet 50/50 d’estalvi d’energia i aigua a escoles i
equipaments.
Aquests són alguns exemples,
més relacionats amb el Medi
ambient, però hi ha moltes
més accions d’àmbits diversos: promoció econòmica,
ocupació, acció social, salut...
N’anirem parlant.
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L’Ajuntament penalitza
llençar els residus de forma
no adequada
De març a agost, la Policia ha posat 58 denúncies amb sancions
que van dels 50 als 100 euros.
L’Ajuntament va començar, a
principis de març, a penalitzar
el dipòsit de residus domèstics o comercials en els contenidors d’escombraries del
municipi per part de persones
no residents a Lliçà d’Amunt
i també el dipòsit de residus
fora dels contenidors i en llocs
no autoritzats, siguin persones
residents o no al nostre poble.
Des de llavors fins ara, la Policia Local ha posat 36 denúncies a persones de les poblacions veïnes (la majoria de Santa
Eulàlia de Ronçana, però també alguna de Sant Feliu de
Codines, Bigues i Riells, i Lliçà
de Vall) per utilitzar els nostres
contenidors. A Santa Eulàlia
s’ha aplicat el sistema de re-

collida d’escombraries porta a
porta i els és més pràctic llençar els residus en els nostres
contenidors, en detriment del
nostre servei. Aquesta pràctica s’esdevé especialment a
la zona de la Cruïlla (carrers
Esparver, del Pinar i Estornell),
la zona de Can Farell (carrer
Garbí) i la zona del centre urbà
(avinguda dels Països Catalans, davant de la Biblioteca).
La Policia Local també ha
posat 22 denúncies a gent
que llença, buida o abandona
objectes i residus fora dels
llocs autoritzats, siguin residents o no a Lliçà d’Amunt.
Aquesta pràctica s’esdevé a
tot el municipi.
Les sancions tenen un cost

d’entre 50 i 100 euros, en funció de diferents criteris: la reincidència, l’afectació de la salut
i la seguretat de les persones,
l’alteració social a causa del
fet infractor, la gravetat del
dany causat al medi ambient,
la superfície afectada i el seu
deteriorament, la possibilitat
de reparació o restabliment de
la realitat fàctica i el benefici
derivat.
La Policia Local continuarà
amb els controls per tal de
minvar aquestes pràctiques
que perjudiquen el funcionament i el cost del servei de
recollida i tractament de residus, a més de danyar el medi
ambient i la salut, i deteriorar
el municipi.

Contractades 9 persones a
través d’un Pla d’Ocupació
L’Ajuntament ha contractat 9
persones a l’atur a través d’un
Pla d’Ocupació: 5 persones
per reforçar el servei de gestió de residus i neteja viària, i 4
persones per reforçar el servei
de neteja.
La major part d’aquest nou
personal municipal va començar a treballar a principis
d’agost i la resta a principis de
setembre; tenen contracte fins
al 31 de desembre, a jornada
completa.
Les tasques concretes que estan duent a terme són:
- Reforç del servei de residus i

neteja viària.
- Triatge de cartró procedent
de la recollida selectiva per tal
de reduir els impropis i que el
cartró es pugui destinar a la recuperació.
- Reforç del servei de manteniment d’espais verds.
- Reforç del servei de neteja en
edificis escolars i equipaments
municipals.
Els Plans d’Ocupació, subvencionats per la Diputació,
pretén reinsertar al món laboral persones a l’atur i amb dificultats que estan a la recerca
activa de feina.

El CAP Palaudàries reobre
amb atenció d’infermeria
El Centre d’Atenció Primària
(CAP) Palaudàries va reobrir,
el passat 15 de setembre, després del període de vacances,
amb el mateix servei del juliol:
atenció d’infermeria dos dies
a la setmana, els dimarts i els
divendres. La resta de serveis
es continuen oferint al CAP La
Cruïlla.
El CAP Palaudàries va tancar el
passat 16 de març, amb la declaració de l’Estat d’Alarma per
la crisi sanitària de la COVID-19,
com a mesura de contingència,
reprogramació, reorganització i
protecció del personal sanitari,
i per poder garantir, amb la màxima solvència, els serveis sanitaris de l’Àrea Bàsica de Salut
(ABS) de la Vall del Tenes.
L’Ajuntament va reclamar a

CatSalut que reobrís el CAP
Palaudàries tan aviat com fos
possible, per tal de continuar
oferint els serveis sanitaris el
més propers possible a la població.
A finals de juny, el CAP Palaudàries va reobrir, però només dos dies a la setmana,
exclusivament per fer atenció
d’infermeria; s’hi van realitzar
analítiques, control del Sintrom,
injectables, cures i controls
crònics a persones que no es
podien desplaçar al CAP La
Cruïlla.
Tot i això, el centre va tornar a
tancar durant tot el mes d’agost
per vacances d’estiu.
I, a mitjan setembre, va tornar a
obrir amb l’atenció prèvia a les
vacances.
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“Lliçà té talent”, nou concurs
per aquesta tardor
Aquesta tardor continua “Cromàtica”. L’Ajuntament ha organitzat un
concurs de talents i un concert infantil a càrrec de Dàmaris Gelabert.
“Lliçà té talent”
Amb “Lliçà té talent”, l’Ajuntament vol organitzar una activitat que esdevingui una mostra
de diferents talents en qualsevol disciplina: cant, dansa, humor, clown...
En aquest concurs pot participar qualsevol persona o grup,
a partir de 3 anys i sense límit
d’edat, sempre que sigui del
Vallès Oriental. Només cal tenir ganes de passar-ho bé i
demostrar que es té talent.
El concurs té tres categories:
- Kids: de 3 a 10 anys
- Teens: d’11 a 17 anys
- Sèniors: a partir de 18 anys
Per participar a “Lliçà té talent”, cal inscriure-s’hi a través
del web municipal (www.llam.
cat/cromatica) i adjuntar un
vídeo, en qualsevol tipus de
format i d’una durada màxima
de 60 segons, on es mostri el
talent amb el qual es vol participar. El termini d’incripció i
presentació de vídeos finalitza el 2 d’octubre.
D’entre totes les sol·licituds
presentades, la direcció artística del concurs seleccionarà un màxim de 10 persones/
grups de cada categoria, que
hauran d’exhibir el seu talent
en directe davant de públic.
Les actuacions tindran lloc
el dissabte 24 d’octubre, a

les 19h, a l’Ateneu l’Aliança.
Els cinc millors participants de
cada categoria, escollits pel
jurat, passaran a la final, que
se celebrarà el dissabte 14 de
novembre. Acabades les actuacions, s’anunciaran els guanyadors.
El primer premi de cada categoria obtindrà 150€ i un diploma acreditatiu.
A més, els tres guanyadors
optaran a guanyar el premi general al millor talent, consistent
en 500€ i un trofeu acreditatiu.
El jurat estarà format per un
membre de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, un professional del món teatral i artístic,
un professional del món musical i del cant, i un professional
del món de la dansa.
Per poder assistir de públic
a la semifinal de l’octubre,
s’hauran d’adquirir entrades, que es posaran a la
venda a través del web municipal: llam.cat/cromatica a
partir del 12 d’octubre i fins a
omplir l’aforament de la sala,
on, en tot moment, s’hauran
de complir les normes de seguretat i higiene com l’obligació de dur mascareta, desinfecció de mans a l’entrada i
sortida del teatre, presa de
temperatura, etc.
A més, les entrades s’hauran
de comprar per nuclis de con-

vivència fins a un màxim de 4
persones per nucli. Aquests nuclis seuran junts dins del teatre
respectant les mesures de distància amb la resta d’assistents.
En el moment d’adquirir les
entrades es cobrarà una fiança de 10€ per grup de convivència, que es retornarà un
cop s’hagi assistit a l’activitat, que és gratuïta.
Les entrades per a la gran final
es posaran a la venda al novembre.
Concert de Dàmaris
Gelabert
A més de la gran final de “Lliçà té talent”, per al proper mes
de novembre l’Ajuntament ha
organitzat un concert per a infants a càrrec de Dàmaris Gelabert; serà el dissabte 28 de
novembre a les 18h al pavelló de l’Institut Lliçà.
Les entrades es posaran a la
venda el 19 d’octubre a través
del web llam.cat/cromatica.
Les entrades també s’hauran
de comprar per nuclis de convivència. Aquests nuclis seuran
junts dins del pavelló respectant les mesures de distància
amb la resta d’assistents.
El preu de l’entrada és de 3€
per als nens i nenes fins a 10
anys i de 5€ a partir de 10
anys. En tot moment s’hau-

ran de complir les normes de
seguretat i higiene com l’obligació de dur mascareta, des-

infecció de mans a l’entrada i
sortida del pavelló, presa de
temperatura, etc.
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La Biblioteca Ca l’Oliveres
celebra el 10è aniversari
Tot i la pluja, i les mesures de control sanitari, la biblioteca
va poder celebrar el 10è aniversari amb certa normalitat.
Malgrat la pluja i tot i celebrar els 10 anys de biblioteca
en un context atípic, de control sanitari, del 7 al 9 de setembre es van portar a terme
algunes activitats per celebrar-lo, seguint totes les mesures d’higiene i de seguretat
que pertocaven.
La Joana Moreno, autora del
text, va explicar el conte de
la biblioteca “La masia de les
paraules” i la Núria Ramon, la
il·lustradora, va anar descobrint els personatges del Pepito i la Pepita a les caixes de
cartró aplegades a l’escenari.
La jove escriptora i diputada
al Parlament, Jenn Díaz, va

parlar-nos de la seva novel·la
Mare i filla i de les escriptores que l’han influenciat, com
Carmen Martín Gaite, Virgina
Woolf i Natalia Ginzburg; i va
desvelar alguns fragments de
la seva pròxima novel·la.
I la ironia i l’humor de les històries de “Diàlegs de biblioteca” van omplir els prestatges

La Nit del Terror 2020
no es quedarà enrere
Any rere any, la regidoria d’Infància i Joventut organitza la
Nit del Terror al voltant de la nit
de Halloween amb una participació molt activa per part dels
i les joves del municipi.
Aquest any no serà menys i,
tot i la situació de crisi sanitària que estem vivint, l’Ajuntament i els i les joves ja han
començat a treballar en una
nova edició de la Nit del Terror.
L’activitat es portarà a terme,

sempre i quan la situació sanitària ho permeti, amb reserva
prèvia i totes les mesures de
seguretat vigents.
Tots aquells joves interessats
a participar en aquesta activitat o a obtenir més informació,
poden posar-se en contacte
amb l’Espai Jove El Galliner a
través del telèfon 93 860 70
01, per WhatsApp al 673 930
937 o a través d’Instagram @
espaijovegalliner.

de la biblioteca amb personatges molt diferents, com
dues mares amb fills adolescents, dos homes jubilats
amb un final sorprenent, una
parella de joves amb afany de
saber i relacionar-se, i, entre
tot aquest batibull de converses, dues bibliotecàries fent
abaixar la veu als usuaris.

10 anys de Biblioteca, la Masia de les paraules

Trobada amb l’escriptora Jenn Díaz

Microteatre Diàlegs de Biblioteca

Regal d’una bossa del 10è aniversari

Seguir-nos a Instagram té premi!

Sorteig de dos lots de llibres

Vídeo commemoratiu del 10è aniversari.
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La represa o “nova normalitat”
de la Biblioteca

La Biblioteca Ca l’Oliveres està oberta de dilluns a divendres de
16h a 20h i dimecres, divendres i dissabte de 10h a 14h, amb els
següents serveis: accés a la col·lecció, espai lliure a les sales
d’estudi i treball, i préstec i préstec interbibliotecari.
Tot i seguir les mesures de seguretat vigents (ús obligatori
de mascareta, gel desinfectant, distància de seguretat,
etc.) i intentar transmetre la
màxima normalitat possible,
la programació d’activitats de
la Biblioteca Ca l’Oliveres s’ha
vist afectada per la COVID-19.
De moment, i mentre les condicions sanitàries no canviïn,
la biblioteca no podrà oferir
L’hora del vermut, el taller
creatiu, el Niu de paraules i algunes altres activitats. Però,
si que es continuarà oferint
el club de lectura per adults i
joves, l’activitat Contes al vol,
els cursos d’ACTIC i algunes
xerrades de temàtiques concretes, sempre seguint les
mesures de seguretat i d’higiene que pertoquen.
Així doncs, el dissabte 17
d’octubre a les 11h hi haurà
l’activitat Contes al vol amb
“Pum! Contes d’una bruixa
llaminera”, adreçada a famílies
amb infants a partir de 3 anys.

I pel dilluns 19 d’octubre a
les 17:30h hi ha programada
una xerrada que porta per títol
“Quan l’adult té por: parlem
de sobreprotecció” adreçada
a embarassades i adults amb
infants a càrrec.
En les dues activitats, l’aforament és limitat i és imprescindible inscriure’s prèviament
a través de l’agenda del web

municipal www.llicamunt.cat
(cal inscriure l’infant i l’adult).
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Xerrada: “Quan l’adult
té por: parlem
de sobreprotecció”
Marta Butjosa, professora de
secundària i terapèuta Gestalt,
oferirà la xerrada “Quan l’adult
té por: parlem de sobreprotecció”, el dilluns 19 d’octubre, a
les 17.30h, a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Aquesta xerrada està adreçada a embarassades (i les seves
parelles, si és el cas) i adults
amb infants a càrrec.
Un nen o una nena sobreprotegits és un adult incapaç.
Darrera de la sobreprotecció
hi ha progenitors espantats.
Veurem com mantenir a ratlla
la nostra por per no interferir en
el desenvolupament dels nostres infants i joves. La sobre-

protecció és un mal del nostre
temps. Volem viure immunes al
dolor. Quan ens convertim en
pares i mares descobrim que
el que succeeix als nostres fills
i filles ens fa més mal, fins i tot,
que qualsevol vicissitud que
ens pugui arribar a nosaltres.
En aquesta xerrada, de 50 minuts, ens adonarem, gràcies a
exemples aclaridors, de quines
són les nostres pors i de com
les projectem descontroladament en els nostres fills i filles.
La xerrada és gratuïta, però
cal inscripció prèvia, ja que les
places són limitades, a través
de l’agenda del web municipal
www.llicamut.cat.
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Lliçà d’Amunt viu “Cromàtica”, la programació
d’activitats alternativa a la Festa Major
L’Ajuntament va preparar una programació d’activitats per a tots els públics, presencial de petit format i online,
anomenada “Cromàtica”, com a alternativa a la Festa Major d’enguany, que s’allargarà fins a novembre.

Aquest any no hem pogut celebrar la Festa Major tal i com la
teníem concebuda ni com estàvem acostumats a gaudir-la,
però “Cromàtica”, la programació d’activitats alternativa que
l’Ajuntament ha preparat, ens
ha ofert, del 7 al 13 de setembre, activitats noves i adaptades
a la realitat que estem vivint: autocine i autocomedy i, a través
del canal de Youtube de l’Ajuntament, una nova edició del Trivial Tastapoble i Tastapoble infantil, sessions d’esport, música
en directe amb Dj, un missatge
especial de les entitats locals
que sempre participen a la Festa Major i el documental “Junts
som gegants” que recull les
experiències i vivències de voluntaris i voluntàries que, entre
els mesos de març i maig, van
ajudar en la crisi de la Covid-19.
També es va organitza una missa en honor a les víctimes de la
pandèmia i per agrair la tasca
dels professionals que hi han
treballat.
L’autocomedy va omplir l’aforament amb uns noranta vehicles
i l’autocine va comptar-ne amb
una cinquantena. 13 equips van
participar en el Trivial Tastapoble i 8 equips en l’edició infantil;
les dues edicions del Tastapoble van comptar amb una vuitantena de visualitzacions. Una
cinquantena de persones van
seguir cadascuna de les ses-

sions d’esport. 90 persones es
van anar connectant a la música
en directe amb DJ al llarg de les
dues hores d’emissió. El missatge de les entitats locals va
ser vist per unes 70 persones.
I el documental “Junts som gegants” va superar les 370 visualitzacions.
Per altra banda, amb la intenció d’incentivar la restauració
local, l’Ajuntament també va organitzar el programa “Restaura
la Festa”, que va tenir lloc del
9 al 13 de setembre. Es tractava d’un correbars/restaurants
especial. Durant aquests dies,
si es feien tres consumicions
iguals o superiors a 10€ en tres
establiments diferents adherits
al programa, es podia entrar en
el sorteig d’un sopar o comanda
gratuïts per a dues persones, de
100€, en el bar o restaurant que
es vulgués.
I, també del 9 al 13 de setembre, es va celebrar un Concurs
d’Instagram. Per participar calia
disposar d’aquesta aplicació on
s’havien de penjar fotografies
dels actes festius amb les etiquetes #Cromàtica i #Lliçàdefesta. Les fotografies més votades tenien premi.
La programació de “Cromàtica” s’allargarà durant els mesos
d’octubre i novembre, i enllaçarà
amb les activitats de la programació de Nadal que es porten a
terme al mes de desembre.

Restaura la Festa

Cromàtica, un món de colors

Esport i família (sessió per a infants)

Autocine: Si yo fuera rico

Esport i família (sessió per a gent gran)

Autocomedy: Txabi Franquesa + Sara Escudero

Esport i família (sessió per a joves)

Trivial Tastapoble infantil

Fes-te la festa amb el P&P Sound Dj

Esport i família (sessió per a adults)

notícies de l’Ajuntament
“Cromàtica”
Autocine, autocomedy, Trivial Tastapoble, sessions d’esport, música
amb DJ, documentals...

Trivial Tastapoble de Lliçà d’Amunt

Documental Junts som gegants
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Actes online en
substitució de les 24
Hores de Resistència en
Ciclomotors
Malgrat posposar la XLI edició
de les 24 Hores Internacionals
de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes per
l’any vinent, l’Ajuntament i el
Grup 24 Hores van organitzar
alguns actes, per als passats
4 i 5 de setembre, que es van
emetre a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament: la
retransmissió del documental produït amb motiu del 40è

aniversari de la cursa i un trivial sobre la història de les 24
Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes.
De ben segur que les 24 Hores tornaran el 3, 4 i 5 de setembre de l’any 2021, amb
la qualitat i excel·lència que
mereix
un
esdeveniment
d’aquesta magnitud, i ho faran amb més força i més empenta que mai.

Concurs d’Instagram

Diada Nacional de Catalunya online
L’acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya de Lliçà
d’Amunt del passat 11 de setembre es van poder veure des

de casa, a través del canal de
Youtube de l’Ajuntament: la lectura del manifest, la hissada de
la Senyera, l’ofrena floral de re-

presentants dels grups polítics i
les entitats del municipi i el cant
d’Els Segadors, ja que l’acte va
tenir lloc amb aforament limitat.

Documental 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes

Trivial Tragapols de 24 Hores
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TLA recupera el 100%
del servei

Les escoles bressol inicien
el curs amb les màximes
mesures de seguretat

El servei de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) funciona al
100% des del passat 21 de
setembre. Ajustant-se a les
directrius vigents en matèria
de transport públic de viatgers, TLA va passar a oferir
la seva capacitat màxima,
tot recordant l’obligatorietat
de l’ús de les mascaretes i
de forma correcta. Tot i això,
com en tots els transports
públics, s’aconsella en el
possible evitar les hores puntes del servei. També s’aconsella no pagar en metàl·lic.
Del 29 de juny al 12 de setembre es va fer un pas més
per normalitzar el servei després de les restriccions obligades per la crisi sanitària i
es va posar en marxa la línia
A2 de dilluns a divendres.
D’aquesta manera, ja estaven operatives cinc de les set
línies dels dies feiners.
I, per tal de garantir el servei
en els sectors on encara no
s’havien recuperat les línies
habituals de dia feiner, es van
mantenir les línies A3 i A40.

Les dues escoles bressols municipals, Nova Espurna i Palaudàries, van iniciar, el passat
14 de setembre, el curs escolar 2020-2021. Aquest estiu ha
estat un estiu de canvis i adaptacions d’aquests dos centres
educatius per tal d’acollir els
nens i nenes més petits del
nostre poble amb les màximes
mesures de seguretat.
El primer cicle d’educació infantil marca com a màxima prioritat per aquest curs els grups
bombolla o grups estables. Els
nens i nenes de cada estança
només poden relacionar-se
amb els infants i mestres del
mateix grup estable. Per tal
de dur a terme amb eficàcia
aquests grups, es van adequar
tant els espais interiors com els
exteriors fent separacions entre
ells i, com a conseqüència, eliminant els espais comuns.
Aquest curs 2020-2021 les
ràtios donades pel Departament d’Educació han estat: 8
lactants, 13 infants a l’estança
d’1-2 anys i 20 infants a l’estança 2-3 anys. Les nostres escoles bressol han seguit aquestes
ràtios i han distribuït l’alumnat
de la següent manera:

Des del passat 21 de setembre, Transports de Lliçà d’Amunt (TLA)
opera amb la capacitat màxima.

La intenció era recuperar el
100% dels horaris i les línies
a partir del 14 de setembre,
si la situació sanitària ho permetia, però, per qüestions
administratives, no es va poder fer fins al 21 de setembre.
Mentrestant, es va cobrir la
demanda de les hores punta

amb les expedicions de la línia A5 de les 7:00h i 14:30h
i les de la línia A42 de les
7:30h i 14:30h.
Podeu consultar els horaris actuals al web municipal
www.llicamunt.cat o enviar
un WhatsApp a TLA 672 207
545.

C/ de l’Urgell, 78, baixos - Lliçà d’Amunt
938 414 054 - 665 775 386
info@grafiquesforte.cat
www.grafiquesforte.cat

· Gran format:
Lones, vinils, roll up, tòtems i més!
· Papereria corporativa i publicitat

Nova Espurna: 5 grups bombolla:
- 2 de 20 infants, però la major
part del dia cada grup bombolla
està separat en dos grups de 10
(nascuts el 2018)
-2 de 13 infants (nascuts el 2019)
-1 de 8 infants (nascuts el 2020)
Palaudàries: 4 grups bombolla:
-1 de 20 infants, però la major
part del dia estan separats en
dos grups de 10 (2018)
-2 de 13 infants (2019 i 2018)
-1 de 8 infants (2020)
A les nostres escoles bressol
hi ha el privilegi de tenir dues
mestres per estança, de manera que els grups de 20 infants
s’han pogut dividir per tal de
descongestionar-los. Tot i això,
durant aquest curs, hi ha previst passar les màximes hores
possibles al jardí, aprofitant que
es disposa d’espai per dinar, jugar i berenar a l’aire lliure, per
tal de prevenir els contagis.
Les escoles bressol municipals
han sofert alguns canvis materials, però els equips docents
us seguiran acompanyant amb
il·lusió, mantenint viu al màxim
el seu projecte per tal que, tant
els infants com les famílies, s’hi
sentin com a casa.

IMPREMTA a
CA L’ARTIGUES!
Tot tipus d’impresos!

· Regals personalitzats
Fotos
de carnet
(amb cita prèvia)

Porta el teu dibuix o il·lustració
i et personalitzem el regal!
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L’Ajuntament ajuda les escoles i instituts perquè
puguin començar el curs amb garanties de seguretat
L’Alcalde i el Regidor d’Educació es van reunir amb els equips directius per conèixer la primera mà les seves
preocupacions.
El passat 14 de setembre
va començar el curs escolar
2020-21, un curs marcat per
les mesures de seguretat sanitàries a causa de la Covid-19 i
que ha obligat als centres educatius a prendre mesures higièniques i de distanciament social. Les escoles i els instituts
han treballat per implementar
el protocol establert pels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat.
Reunió amb els equips
directius
Malgrat que els centres educatius estan gestionats pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament no en té
competències, l’Alcalde, Ignasi
Simón, i el regidor d’Educació,
Fran Sánchez, es van reunir el
passat 3 de setembre, abans
de l’inici del curs, telemàticament, amb els equips directius
de les escoles i instituts del municipi per oferir recursos municipals complementaris al Pla
d’obertura dels centres de cara

al curs escolar 2020-21. L´Ajuntament els va oferir ajuda en allò
necessari per començar el curs
escolar amb garanties i fer dels
centres educatius un lloc segur.
Recursos que l’Ajuntament
ha aportat als centres educatius:
• Increment del personal de neteja per millorar la desinfecció
dels equipaments escolars.
• Neteja extraordinària al migdia
dels equipaments escolars.
• Col·locació de 74 dispensadors de sabó i paper i contenidors per a residus de paper de
mans.
• Retolació de marcatge d’espais i rutes segures dins els
edificis.
• Cessió d’espais municipals i
material per a desdoblar grups
i realitzar activitats complementàries.
• Col·locació de baranes i jardineres per dividir espais interiors i exteriors.
• Habilitar entrades i sortides
dels centres educatius.

D’altra banda, durant la reunió, els representats d’escoles i instituts del municipi van
exposar com eren els seus
Plans d’obertura de centre,
com havien distribuït l’alumnat en grups-classe estables,
si disposaven d’augment de
professorat i com gestionarien
l’entrada i sortida dels infants i
joves dels seus respectius edificis.
Després d’escoltar la direcció
de les escoles i els instituts,
l’Ajuntament va fer arribar al Director dels Serveis Territorials
del Departament d’Educació
de la Generalitat les preocupacions, queixes i suggeriments
dels centres educatius sobre
les ràtios i la neteja, i va reclamar una línia d’ajuts per tal de
poder fer front a l’increment de
costos del servei de neteja i
compra de material.
Reunió amb el Consell
Comarcal
El regidor d’Educació, Fran
Sánchez, també es va reunir

PSICOLOGIA
REFORÇ DE PRIMÀRIA, ESO,
PSICOPEDAGOGIA
BATXILLERAT,
REEDUCACIÓ LLENGUATGE
PROVES D'ACCÉS,
MEDIACIÓ I COACHING
FORMACIÓ D'ADULTS
FAMILIAR

amb el Consell Comarcal del
Vallès Oriental per conèixer
el funcionament i garantir les
mesures de seguretat del servei de Transport Escolar, que
gestiona les rutes escolars dels
instituts del municipi.
Reunió amb les AMPA
I, el passat 10 de setembre, també es va fer una reunió amb les AMPA dels centres educatius del municipi.
En aquesta reunió, el regidor
d’Educació, Fran Sánchez, va
explicar quines són les competències de l’Ajuntament en
temes educatius i quines me-

sures havia pres l’Ajuntament,
acordades amb les direccions,
per facilitar la separació d’espais i la neteja, principalment,
en els centres educatius.
Les AMPA van expressar les
seves preocupacions sobre la
seguretat dels infants i joves a
l’inici del curs escolar, centrades sobretot en les ràtios de
professorat i la proposta de
fer Jornada Continuada. En
aquest sentit, com que l’Ajuntament no té competències, el
regidor d’Educació els va proposar de fer arribar les seves
inquietuds al Govern de la Generalitat a través del Parlament
de Catalunya.

INFORMA'T sobre...
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES
HABILITATS SOCIALS
ATENCIÓ ONLINE
RESERVA PLAÇA I REINICIA UN NOU
CURS AMB NOTA!

Atenció Presencial i a Distància (online)

Telèfon 938 414 612- 618 985 122, info@academiainformat.catwww.academiainformat.cat - c/ La Sagrera, 24, Lliçà d'Amunt.
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Augmenten els usuaris del Banc d’Aliments
Actualment, els beneficiaris del Banc dels Aliments de Lliçà d’Amunt són unes 167 famílies del municipi (468
persones) amb dificultats econòmiques. En el que portem d’any, l’Ajuntament hi ha aportat més de 15.000 euros, a
banda de la disposició, el manteniment i la neteja del local. Els donants d’aliments i els voluntaris són el motor del
servei. FOTOS D’ARXIU
El Banc dels Aliments de Lliçà
d’Amunt proporciona aliments
a aquelles persones i/o famílies del poble que per la seva
situació sòcio-econòmica no
tenen prou recursos per comprar-ne i accedir a una alimentació suficient, segura i saludable. En el que portem d’any,
l’Ajuntament hi ha aportat més
de 15.000 euros, a banda de la
disposició, el manteniment i la
neteja del local.
El Banc dels Aliments, promogut per la Parròquia de
Sant Julià, està gestionat per
Càritas Parroquial i la regidoria d’Acció social de l’Ajuntament, que hi aporten voluntaris, diners i mitjans logístics
(local, transport, material...).
Al llarg dels anys, el Banc dels
Aliments de Lliçà d’Amunt s’ha
ubicat en diferents llocs i ha
anat augmentant de superfície. Primer va tenir la seu a les
Cases dels mestres, després
en un local de la Parròquia,
l’any 2013 es va situar en un
local del carrer Sala Ambròs i
el 2018 va passar a ubicar-se
a un local de Can Malé situat
a la primera planta de la nau
6, on hi ha diferents sales que
sumen una superfície total de
274,40 m2, que s’han adequat
per a l’emmagatzematge i la
recollida d’aliments. Aquest
darrer local es va inaugurar
amb el nom d’”El Rebost”.
Els voluntaris són el motor
d’”El Rebost”. Hi ha 15 persones voluntàries que van a
buscar els aliments a diferents
donants (Fundació El Xiprer
de Granollers, el Banc d’Aliments de Barcelona, Creu
Roja (programa d’ajuda europea), entitats locals, empreses i restauradors del poble,
supermercats, particulars, el

Gran Recapte anual...), gestionen l’estoc d’aliments i en
fan el lliurament a les persones usuàries. L’Ajuntament va
signar un conveni de col·laboració amb Bon Preu per a la
donació de productes i l’administració local també realitza
compres puntuals d’aliments
depenent de les necessitats.
Al gener d’aquest any, aquests
voluntaris es van constituir en
una associació, l’Associació
de Voluntaris Rebost Solidari, que té com a objectius
principals: lluitar contra el
malbaratament d’aliments i
la pobresa, fomentar l’esperit
solidari a la població i impulsar campanyes solidàries. Per
aconseguir aquests objectius,
les principals activitats que
fan són: pactar amb comerços
i grans superfícies per recuperar excedents alimentaris aptes per al consum humà i fer
arribar aliments a persones en
situació de precarietat alimentària en el nostre entorn.
Actualment, els beneficiaris del Banc dels Aliments
de Lliçà d’Amunt són unes
167 famílies del municipi
(468 persones) amb dificultats econòmiques. Des de
la declaració de l’Estat d’alar-

ma per la crisi sanitària de la
Covid-19 fins ara, l’increment
d’usuaris ha estat notable: el
mes de febrer d’aquest any
eren 135 famílies (365 persones). Els darrers mesos hi ha
hagut un increment de 32 famílies (103 persones).
Per ser beneficiari del Banc
dels
Aliments
de
Lliçà
d’Amunt, les famílies s’han
de posar en contacte amb la
regidoria d’Acció social de
l’Ajuntament, la qual valora la
situació econòmica familiar,
segons uns criteris establerts
i a partir de la documentació
requerida, i, si tenen dret al
servei, es realitza l’alta, es lliura una targeta i es fa la derivació al Banc dels Aliments.
La targeta té una validesa de
3 mesos, passats els quals es
revisa la situació.
Els aliments es reparteixen els
dimecres al matí i cada família
té assignada una setmana al
mes per a la recollida. Cada
setmana s’atén una mitjana de
40 famílies.
L’any 2019 es van lliurar uns
88.689 kg. d’aliments. Aquest
any 2020, des de gener fins
a la primera setmana de setembre, ja s’havien repartit
més de 70.000 kg. d’aliments.

L’Ajuntament agraeix als voluntaris de l’Associació de Voluntaris Rebost Solidari la seva tasca
i també al personal de la regidoria d’Acció social i altres regido-

ries, que a més de la seva feina
habitual, durant els mesos de
confinament van substituir els
voluntaris, que majoritàriament
són gent gran i més vulnerable.

notícies
Què ha dit la premsa?
Tercer llibre de Vicenç Relats sobre la guerra i la postguerra al Port de la Selva
El periodista i editor Vicenç
Relats, de Lliçà d’Amunt, ha
reconstruït a la novel·la ‘Somiant el retorn’ les vivències
a l’exili de Jaume Massot,
l’últim alcalde republicà del
Port de la Selva.
Sara Gay tanca en segona
posició la Colina Triste UCI
de bicicleta de muntanya
La ciclista de Lliçà d’Amunt
Sara Gay va tancar en segona posició el seu pas per la
Colina Triste UCI de Burgos.
Una competició de mountain
bike amb la dificultat afegida
que s’hi corre per parelles. La
prova va durar quatre dies, un
per etapa. La més dura va ser
la tercera, de 80 quilòmetres i
2.100 metres de desnivell.
Un nou premi reconeix persones o col·lectius que hagin millorat Lliçà d’Amunt
El grup de Lliçà d’Amunt “un
Poble per Veure”, amb el suport
d’Espai Garum, va convocar el
premi anual La Xemeneia de Ca
l’Oliveres. El guardó té l’objectiu de valorar l’excel·lència de
persones, col·lectius i institucions que han realitzat activitats
i/o accions a favor que Lliçà
d’Amunt sigui un poble estèticament i urbanísticament més
bell, accessible i habitable.

Mango encara pensa superar
el volum de vendes de 2019
L’evolució de les vendes en
alguns dels principals mercats
europeus porten optimisme
per al distribuïdor tèxtil Mango. Segons dades que ha difós la companyia, les vendes
en aquests mercats es recuperen amb rapidesa i s’estan
situant a prop dels volums
obtinguts durant el primer semestre de 2019, quan Mango
va aconseguir el seu rècord de
facturació. Aquesta evolució
positiva en un entorn complicat com el que s’ha derivat de
la pandèmia porta la companyia a confiar que encara es
podran superar les vendes de
2019 a finals d’any.
La botiga “on line” de Consum arriba a 15 pobles del
Vallès Oriental
L’expansió de la botiga on
line de la cadena de distribució valenciana Consum
ha arribat al Vallès Oriental.
Des d’aquesta setmana, 15
poblacions del Vallès Oriental disposen d’aquest servei.
La cooperativa de consum
apunta que aquesta ampliació del servei en línia arribarà
a 275.000 clients potencials a
les poblacions de Granollers,
Mollet, Martorelles, Montornès, Montmeló, Parets, Lliçà
de Vall, les Franqueses, Cardedeu, la Garriga, l’Ametlla,

Santa Eulàlia, Canovelles, la
Roca i Lliçà d’Amunt.
Un programa de Pimec aproparà al mercat de treball 75
joves al Vallès Oriental
Fins a 75 joves participaran
en un programa d’inserció laboral que ha posat en marxa
la patronal Pimec. Connecta
Jove VO preveu la formació
d’aquests 75 joves en la indústria 4.0. Es faran actuacions en manteniment industrial, muntatge i manteniment
d’instal·lacions frigorífiques,
robòtica, màrqueting digital i
automatització logística. En el
projecte també hi participen
el Consell Comarcal, l’Ajuntament de les Franqueses, el
servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes, Granollers Mercat i
serveis formatius de diverses
entitats coneixedores de les
tecnologies 4.0.
L’Espai Garum presenta una
festa major covidenca
L’Espai Garum va preparar
una programació al voltant de
la cultura i l’art en el marc de
la festa major covidenca. El
cartell estava format per quatre actes que van tenir lloc entre el 10 i 13 de setembre.
Societats constituïdes
-Construcciones R. González,
SL, dedicada a la construcció,
reparació, rehabilitació i con-
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Farmàcies
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 25 de setembre
a l’1 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 2 al 8 d’octubre
P. Lozano (Bigues): del 9 al 15 d’octubre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 16 al 22 d’octubre
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 d’octubre
M. Vela (Santa Eulàlia): del 30 d’octubre al 5 de novembre
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda
i/o diumenges matí:
Codina, Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet
(Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

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

servació, reformes i decoració,
rehabilitació i reformes d’habitatges i immobles de tot tipus,
comercialització, distribució,
venda de materials, etc.

Defuncions
- Angelina López Expósito, 91
anys. 16-08
- Maria Dolors Balada Ribó,
68 anys. 18-08

opinió
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Grups Municipals

Durant el període de confinament l’Alcalde va reunir-se telemàticament tots els dilluns amb els representants polítics de l’oposició. En total van ser 13 reunions en
les que va informar-los sobre les afectacions dels serveis municipals, la situació al municipi i van acordar conjuntament tres decàlegs amb mesures concretes per
pal·liar els efectes de la crisi sanitària en la població i empreses locals. Junts també vam prendre decisions difícils, com la de suspendre les 24 Hores i la Festa Major
i portar a terme activitats digitals i en petit format. Estem orgullosos del treball que hem fet conjuntament i ho tornarem a proposar si la situació sanitària ho requereix.
És una llàstima que alguns partits polítics ara vulguin oblidar-se tan ràpidament de la feina que hem fet tots plegats i aprofitin la crisi sanitària per criticar el govern
municipal. No tot s’hi val, no tot s’ha de permetre i, ara més que mai, és quan la ciutadania espera de tots i totes nosaltres alguna cosa més que atacs estèrils per
guanyar-se uns minuts de gloria a les xarxes socials.

ESQUERRA
REPUBLICANA

El temps passa i confirma el que ja avançàvem. Ens trobem immersos al nou curs, refent vides, relacions familiars, laborals, personals. Amb missatges diaris que ens
diuen que junts ho aconseguirem. Però si l’esforç sempre ve de la mateixa banda, de les lliçanenques que hi posem tot en el nostre dia a dia, ho tenim complicat.
Serà difícil superar aquesta situació amb un govern que es limita a fer el mínim, obligat per les normes legals i les directrius del seu partit. Només amb la col·laboració
dels altres grups que formen el Ple s’han pres mesures addicionals i centrades en la nostra gent. La inactivitat de govern ja s’ha fet evident a la Festa Major d’enguany. Totes som conscients de l’excepcionalitat del moment però també del que es fa al nostre voltant. Amb voluntat i ganes de treballar, als pobles propers han
gaudit d’activitats culturals i festives amb totes les mesures de seguretat necessàries. A Lliçà hem tingut la continuat de programes ja començats en ple confinament,
tres animacions a la Biblioteca (habituals tot l’any), dos auto-espectacles i una passejada organitzada per una entitat local. En resum: inactivitat i autocomplaença.

Es presenta un curs carregat de dificultats, però el nostre compromís continuarà sent sempre estar del costat de la gent.
Al tancament d’aquesta edició encara no s’havien obert els col·legis, així que no podem valorar com afectarà això, però volem deixar constància que totes les nostres intervencions, tant en el ple municipal com en tots els nivells institucionals en els quals tenim presència, seran per garantir la salut i la seguretat de tots i totes,
alhora que treballem intensament perquè la “nova normalitat” sigui més verda, més social i més justa.
Necessitem respostes a curt termini i volem destacar la nostra participació, a través del Consell Comarcal, en el “Pla de reactivació econòmica i social del Vallès
Oriental”, un full de ruta teixit conjuntament amb agents públicoprivats, sindicats, bancs… amb 76 actuacions concretes en 12 línies de treball que preveuen esmorteir, i molt, el cop que aquesta pandèmia ens està deixant.

Es algo muy sabido que Lliçà d’Amunt es un municipio con una configuración urbanística muy dispersa. Eso, entre varias cosas, provoca una gran extensión de
calles y una movilidad muy alta de vehículos. Todos sabemos que desde hace tiempo son muchos los vecinos que se quejan de las altas velocidades a las que
pasan algunos conductores, aprovechando la ausencia de semáforos y la reducción de badenes en las vías principales.
Nuestro grupo municipal instará al Ayuntamiento a tomar medidas más concretas para ir reduciendo estas altas velocidades, entre ellas, por ejemplo, convertir calles
del municipio en preferencia invertida y zonas 30km/h. y actuar para que ello se cumpla con presencia de patrullas policiales de un modo disuasorio.
Creemos que es importante hacer política de prevención ante una situación que genera gran preocupación a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Y, por qué
no decirlo, que nuestros hijos puedan volver a ir en bicicleta delante de nuestra casa.

Estem en temps convulsos en l’àmbit polític, amb canvis de visions i maneres de fer. Aquest fet que ha afectat a altres municipis, també ho ha fet al nostre partit, i
més concretament a la formació local de Lliçà d’Amunt. Fruit de tot això, el nostre regidor Manel Busquets i sis membres més de la directiva local, s’han donat de
baixa del PEDECAT. No obstant aquesta decisió, tant el nostre regidor com la resta de membres seguirem treballant pel nostre Municipi tal com ens vàrem comprometre durant la campanya electoral. De cap manera volem decebre la confiança dipositada per totes i tots els votants que ens varen fer costat, el nostre objectiu en
referència al nostre municipi no ha canviat, continuarem lluitant per fer de Lliçà d’Amunt un poble on voler viure, fent que les diferències entre tots cada dia siguin més
petites, ajudant a aquells que ho necessitin i continuant treballant dia a dia per tal que totes les Lliçanenques i tots els Lliçanencs es sentin orgullosos del seu poble.

opinió
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Entitats i Bústia del lector

Ball de Gitanes de Lliçà d’Amunt
Vols ballar i passar una bona
estona?
Vols participar en espectacles
per tot el Vallès i per d’altres
pobles i ciutats arreu del país i
de l’estranger?
Vols tenir una bona colla
d’amics per riure i gaudir de la
música?
Si tens entre 3 i 80 anys pots
venir amb nosaltres a ballar gitanes.
No cal que portis parella, ja te’n
buscarem una. Trobaràs el teu
grup d’edat adequat.
T’esperem els divendres a partir de l’octubre al gimnàs de
l’Institut de 2/4 de 7 de la tarda
a 2/4 de 12 de la nit.
VINE I PROVA-HO!
Pots contactar amb nosaltres si

vols més informació:
David Massagué 661764447
Assumpta Regales 649 291178

ballgitanes@gmail.com
Ball de Gitanes de
d’Amunt

Lliçà

Recordem que l’Informa’t disposa d’un espai d’opinió per a entitats i per a lectors. Aquests escrits
s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic
comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (938 414 175) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima
d’uns 800 caracters amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent,
és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No
es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar
aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran
els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran
visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix necessàriament
el contingut de les opinions signades.

del poble
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ESTANC LLIÇÀ
C. Anselm Clavé, 92

Lliçà d’Amunt

EXP. NÚM. 1
Tel. 934 617 679

PUNT DE VENDA AUTORITZAT TÍTOL B-10

B-10
10 VIATGES SENSE
TRANSBORDAMENT

Disposem de títols ATM i S1, S2 i S3

genda’t

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

OCTUBRE

Dijous

8

TARDES CREATIVES
Espai Jove El Galliner
Horari: de 17.30h a 19h
Fem més divertida la tornada a l’insti? Personalitza l’agenda o carpeta amb scrapbooking. A més,
farem uns clips d’allò més originals!
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant
un WhatsApp al 673 930 937
CLUB DE LECTURA JOVE “DEIXA’M LLEGIR!”
Biblioteca Ca l’Oliveres
Hora: 18h
Vine a la primera trobada del club de lectura jove i
descobreix un espai per compartir lectures, activitats, tallers, etc. A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Adreçat a joves a partir de 12 anys.

Dimecres

14

Dissabte

17
Dilluns

19
Dimarts

20

TARDES DE CINEMA
Espai Jove El Galliner
Horari: de 17h a 20h
Vine a passar una bona estona amb la sessió de
cinema del Galliner. Vosaltres trieu la pel·lícula i
nosaltres posem les crispetes!
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant
un WhatsApp al 673 930 937

CONTES AL VOL: “PUM! CONTES D’UNA
BRUIXA LLAMINERA!”
Biblioteca Ca l’Oliveres
Hora: 11h
Espectacle de contes i objectes. “A la bruixa Serafina, que és la meva veïna, li agraden les bledes,
el formatge i els núvols. S’ho menja tot. Tot! Ara
s’està menjant el meu esmorzar, els meus contes i fins i tot aquesta sinopsi... Segur que la vols
conèixer? A càrrec de Sherezade Bardají. Adreçat
a famílies amb infants a partir de 3 anys.
Inscripció prèvia: llam.cat/agenda. Aforament limitat.

XERRADA: “QUAN L’ADULT TÉ POR: PARLEM
DE SOBREPROTECCIÓ”
Biblioteca Ca l’Oliveres
Hora: 17.30h
Un nen o una nena sobreprotegit és un adult incapaç. Darrera de la sobreprotecció hi ha progenitors espantats. A càrrec de Marta Butjosa, professora de secundària i terapeuta Gestalt. Adreçada
a embarassades i a adults amb infants a càrrec.
Inscripció prèvia: llam.cat/agenda. Aforament limitat.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Biblioteca Ca l’Oliveres
Hora: 18h
A càrrec de Lola Tresserras.
Per inscriure’s al club de lectura cal contactar amb
la biblioteca.

Dijous

CONCURS DE CARBASSES
Espai Jove El Galliner
Horari: de 17.30h a 20h
Deixa volar la imaginació i crea la teva carbassa per participar al concurs. Nosaltres posem
la carbassa i tu la creativitat! Quina serà la més
votada?
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant
un WhatsApp al 673 930 937

Divendres

TARDA DE HALLOWEEN
Espai Jove El Galliner
Horari: de 17.30h a 20h
Posa’t una disfressa terrorífica i no et perdis el
Halloween del Galliner. Hi haurà pica-pica, jocs,
música, concurs de disfresses i moltes sorpreses
més.
Inscripció prèvia trucant al 938 607 001 o enviant
un WhatsApp al 673 930 937

22
30
PÚBLIC
INFANTIL

JOVENT

PERSONES
ADULTES

GENT GRAN

TOTS ELS
PÚBLICS

Nota

Aquest butlletí d’octubre es va editar durant la primera quinzena de setembre. Inclou activitats programades per al mes
d’octubre, però que, en funció de l’evolució de la crisi sanitària
de la Covid-19, podrien veure’s alterades. Per això, podeu seguir l’actualitat immediata a través del web i les xarxes socials
municipals.
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.

