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Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

“Març ventós i abril plujós, fan al Maig florit i formós” és una dita tradicional catalana
predictiva que normalment es compleix, però, no ens enganyem, també és massa
subjectiva i aleatòria.
L’important d’una empresa pública o privada, també ho hauria de ser de qualsevol ens
públic, inclosos els Ajuntaments, és complir amb les seves programacions de feina
amb una estratègia de treball a curt, mig i llarg termini. Però, per complir amb les
previsions, cal tenir uns objectius clars, ben definits, i que siguin factibles en el temps.
En resum, ser seriosos.
I tot això s’ha de començar millorant la transparència de les empreses i de les
administracions públiques amb l’ajuda de les noves tecnologies. Conscients d’aquesta
realitat, d’aquestes exigències, l’Ajuntament està fent un esforç molt important en
millorar i completar la informació que necessita el ciutadà per poder donar resposta a
qualsevol dubte o pregunta que tingui respecte a la gestió de l’Ajuntament.
Ara ja no és suficient, i fins i tot diria que impossible, fer exclusivament promeses
sense un compromís de compliment darrera. Per poder rendir comptes, cal signar un
“contracte” seriós amb l'usuari, amb el ciutadà, i cal fixar uns indicadors entenedors
que determinin si s’estan complint els objectius o si s’estan desviant del full de ruta.
Tenim el dret a exigir que es compleixin els objectius i, si no s’han complert, demanar
el per què i, si no són convincents, sol•licitar responsabilitats.
Hem treballat a consciència per a què la implantació de Mango en el nostre municipi
sigui una realitat, perquè un dels principals objectius, a part de sanejar les hisendes
locals sense afectar als serveis i fer un POUM nou, és la de generar llocs de treball
directes i indirectes, i potenciar la formació dels nostres ciutadans. El conveni marc de
voluntats signat entre l’Ajuntament i l’empresa Mango és la culminació d’aquesta fita i
el resultat de molts anys de feina i lluita, i serà el punt de partida d’un futur millor per
als lliçanencs i lliçanenques amb més formació i més ocupació.

Enquesta ciutadana
Pertany a alguna entitat o associació del municipi?
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si
els lliçanencs i lliçanenques pertanyen a alguna entitat o associació del municipi. El resultat ha estat que, de les 1 8 persones que
han participat a l'enquesta, un 61 % ha dit que si; un 39% ha respost que no; i l'opció No sap/No contesta no l'ha seleccionada cap
participant.

*L'enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un mes està
oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada enquesta ciutadana
es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.
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L'Ajuntament i Mango signen un conveni
de col·laboració per generar ocupació
Mango es compromet a prioritzar les ofertes de treball presentades per
persones, empreses i professionals de Lliçà d'Amunt.

Selecció de personal

Les obres de construcció de la primera fase de la nau
central del nou centre logístic de Mango a Lliçà d'Amunt
està previst que estiguin enllestides el gener de 201 6. A
partir d'aquesta data, l'empresa hi establirà el seu centre
de distribució mundial de peces tèxtils i complements de
moda.
Les persones empadronades a Lliçà d'Amunt que vulguin formar part de les seleccions de personal que farà
Mango poden lliurar el seu currículum actualitzat i degudament complimentat a l'Oficina d'Atenció al Ciu-

tadà de l'Ajuntament, entre els dies 2 i 1 3 de març,
en horari d'oficines .

Durant els mesos d'abril i maig, Mango es desplaçarà a
Lliçà d'Amunt per fer entrevistes de selecció de personal.

Vols treballar a Mango?
L'Alcalde de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, i el President de Mango, Isak Andic, amb els altres
representants d'ambues parts.
L'equip de govern ha treballat
de valent perquè la implanta
ció de Mango a Lliçà d'Amunt
sigui una realitat, indica
l'Alcalde, Ignasi Simón, una
realitat que ha de portar molts
beneficis al nostre municipi.
Un dels beneficis, primordial
per a l'Ajuntament, és el de
generar ocupació.

Un cop acabada la primera
fase de les obres d'implantació del centre logístic de
Mango a Lliçà d'Amunt, el gener de 201 6, per a l'inici de
l'activitat serà necessari incorporar diversos llocs de treball, tant directes (mossos de
magatzem, conductors de
carretons, etc.) com indirectes
(personal de neteja, de seguretat, de jardineria, empreses
de transport de personal,
etc.). En finalitzar la segona
fase, estimada per a l'any
201 9, els llocs de treball es
duplicaran.
En aquest sentit, l'Ajuntament
de Lliçà d'Amunt i Punto Fa
SL (arrendatària i explotadora
del nou centre de distribució
logístic de Mango a Lliçà
d'Amunt) van signar un con veni de col·laboració, el pas sat 11 de febrer, en virtut del
qual aquesta empresa es
compromet a contribuir al

desenvolupament econòmic i
a la promoció de Lliçà
d'Amunt generant ocupació
que beneficiï el municipi, és a
dir, ocupant el màxim nombre
possible de persones de Lliçà
d'Amunt.
Segons aquest conveni,
Mango es compromet a prioritzar els serveis locals d'ocupació de l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt per gestionar les
ofertes de treball que requereixi l'activitat logística, tant al
centre de distribució de Lliçà
d'Amunt com als centres
logístics de l'empresa en altres municipis del Vallès.
De la mateixa manera, Mango
es compromet a prioritzar la
contractació d'empreses situades a Lliçà d'Amunt per adjudicar, entre altres, els
serveis de manteniment i vigilància del centre logístic
(seguretat, manteniment, càtering, neteja i jardineria) en el
marc dels processos de licitació.
Aquest compromís també es
fa extensiu per a la contractació d'empreses i professionals
del municipi per a qualsevol
altre servei administratiu, de
gestió, traducció, interpretació, catèring, hostatgeria, etc.
Aquest conveni, segons

l'Alcalde, és el punt de partida

de futures col·laboracions en
tre l'Ajuntament i Mango en
benefici de Lliçà d'Amunt i
dels ciutadans i ciutadanes
del nostre municipi. En aquest

sentit, Ignasi Simón indica
que un possible futur conveni

estaria encaminat cap al tema
de la formació.

L'acte de signatura del conveni de col·laboració va
comptar amb l'assistència
d'Ignasi Simón, Alcalde de
Lliçà d'Amunt; Josep Santiago, primer tinent d'Alcalde; i
Maria Eugènia Sanz, regidora
de Promoció Econòmica. I,
per part de l'empresa, Isak
Andic, President; Miguel de la
Capilla, Director d’Auditoria i
Control Intern; i Guillermo
Corominas, Director de
Comunicació.
Segons el president de Mango, Isak Andic, aquesta

inversió és una clara aposta
de futur, tant per a Mango
com per al municipi de Lliçà
d’Amunt. La construcció d’un
centre
de
distribució
d’aquestes característiques és
motiu de celebració per a
ambdues parts en tant que
contribuirà
al
desenvolupament econòmic
del municipi i de la regió.

Lliura'ns el teu currículum
Del 2 al 1 3 de març
A l'OAC de l'Ajuntament
En horari d'oficines

Algunes dades

- Mango té actualment més de 2.700 punts de venda a
1 08 països i una plantilla de més de 1 6.000 persones.
- El projecte de centre logístic de Lliçà d'Amunt té una
inversió de 360 milions d'euros.
- La primera fase, la nau central de 250.000 m2, finalitzarà el gener de 201 6.
-La segona fase, de 50.000 m2 addicionals de nau central, s'estima per a l'any 201 9.
- La tercera fase, de naus adjacents amb 200.000 m2
addicionals, s'estima per a l'any 2022.
- El centre logístic de Mango a Lliçà d'Amunt serà pioner
a nivell mundial, amb la incorporació de les últimes tecnologies i robòtica logística. Serà capaç de gestionar
75.000 unitats/hora, amb una millora en l'eficiència dels
processos logístics.
- Cal destacar l'aprofitament intern de totes les terres
originades per les obres dins del mateix àmbit, evitant
transports externs a abocadors, així com la construcció
d'instal·lacions específiques per a la gestió d'aigües pluvials (dipòsits, dipòsit de reg, tanc de tempesta i bassa
de laminació de Can Dunyó).
- El complex tindrà 395.000 m2 de zones enjardinades
amb arbres i plantes autòctones i de baix consum hídric,
i un sistema d'il·luminació telegestionat amb regulació
punt a punt i amb sistema d'halogenurs metàl·lics de
baix consum elèctric.

www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en el contingut de les notícies. També s’hi pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la
reserva de la publicitat.
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Visites a les obres del centre logístic de
Mango a Can Montcau

Curs d'anglès comercial

L'Ajuntament i l'empresa Mango han organitzat una sèrie de visites a
les obres del centre logístic que aquesta empresa està construint al
polígon industrial de Can Montcau.
Visita dels regidors de
l'Ajuntament

La primera visita va tenir lloc
el passat 9 de febrer amb els
regidors de l'Ajuntament.
La visita va començar a la
Biblioteca Ca l'Oliveres, on
es
va
projectar un
powerpoint. Seguidament,
els regidors es van des plaçar al polígon industrial de
Can Montcau, on els espe rava l'enginyer de l'obra, el
qual els va fer una visita
guiada a les obres del centre
logístic. Aquesta visita també
va comptar amb la presència
dels directors de logística, fi nancer i de comunicació de
l'empresa.

La regidora de Promoció Econòmica, Eugènia Sanz, fent la
presentació del curs

Visita dels regidors de l'Ajuntament

El personal de l'Ajuntament
també va tenir l'oportunitat
de visitar les obres de Man go. Ho van fer els dies 1 0 i
1 2 de febrer.

L'Ajuntament, a través de la
regidoria de Promoció
Econòmica, ha organitzat un
curs de Conductor de carretons elevadors, adreçat a
persones empadronades a
Lliçà d'Amunt en situació
d'atur, en edat laboral (a partir de 1 8 anys) i inscrites al
Servei d'Ocupació Local. S'hi
han inscrit 25 persones i es

Visita d'empresaris, comerciants i professionals
De la mateixa manera, la in -

Visita de l'alumnat de Batxillerat
També es va donar l'oportu -

han inscrit 1 8 persones.
Aquest curs, que va començar el passat 2 de febrer i s'allargarà fins al 30
de març, està impartit per
una acadèmia d'anglès del
municipi. Les classes tenen
lloc cada dia, de 9h a 1 2h,
a la Biblioteca Ca l'Oliveres.

Curs de conductor de carretons

Visita dels treballadors
municipals

vitació es va fer extensiva als
empresaris, comerciants i
professionals
de
Lliçà
d'Amunt, que van fer la visi tar el passat 1 8 de febrer.

L'Ajuntament, a través de
la regidoria de Promoció
Econòmica, ha organitzat
un curs d'Anglès comercial
bàsic, adreçat a persones
empadronades a Lliçà
d'Amunt en situació d'atur,
en edat laboral (a partir de
1 8 anys) i inscrites al Servei d'Ocupació Local. S'hi

Visita dels treballadors municipals

Xerrada motivacional
Per complementar els cursos d'Anglès comercial bàsic i de Conductor de
carretons elevadors, la regidoria de Promoció Econòmica també ha organitzat una
conferència
motivacional
anomenada "Si bis pacem,
para bellum (La lluita cap al
teu futur)", a càrrec de
l'empresa Roger Esteller

nitat de visitar les obres del
centre logístic de Mango a
l'alumnat de Batxillerat del
municipi, el mateix 1 8 de fe brer.

En el moment de tancar
aquesta edició del butlletí
municipal també s'estava organitzant una visita amb els
alcaldes i regidors de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.
Visita d'empresaris, comerciants i professionals

Visita de l'alumnat de Batxillerat

faran dos grups.
Aquest curs, que consta
d'una part teòrica i una altra
de pràctica, té una durada de
dos dies. La part teòrica està
impartida per una empresa
especialitzada i la part pràctica es portarà a terme a
l'empresa Bosch del nostre
municipi, gràcies a la seva
col.laboració desinteressada.

Full Court.
"Si vis pacem, para bellum"
Si vols pau, prepara't per la
guerra, aquesta mítica frase
de la cultura romana serveix
de punt de partida per a la
conferència motivacional en
la que es desgrana la necessitat de reinventar-se i
autosuperar-se en qualsevol
moment de la vida.

Nota
L'AJUNTAMENT ESTRENA L'E-TAULER, EL TAULER
D'EDICTES ELECTRÒNIC

A principis de març estarà disponible al web municipal
(www.llicamunt.cat) el nou Tauler d’Edictes Electrònic de
l'Ajuntament: l’e-Tauler, una eina desenvolupada pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya.
Aquest nou tauler d’edictes electrònic substitueix a tots
els efectes el tauler d’edictes físic en suport paper.
Aquesta nova eina permetrà consultar de forma fàcil i
telemàtica les comunicacions oficials de l’organisme. Al
nou servei s’hi accedeix a través de la Seu electrònica
del web, per tant en un entorn segur. Des d’aquest espai
es podrà cercar qualsevol edicte que tingui vigent el seu
període d’exposició pública. La ciutadania podrà
seleccionar els continguts segons els seus interessos,
filtrant per matèria o bé cercant per paraula clau o per
administració o organisme de procedència.
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L'Ajuntament i Mango conviden la
ciutadania a visitar les obres d'aquesta
empresa
Després de les visites de diferents col·lectius locals a les obres del
centre logístic que Mango està construint al polígon industrial de Can
Montcau, l'Ajuntament i aquesta empresa fan extensiva la invitació a
tota la ciutadania.
INDICACIONS
Dies de les visites: dilluns 1 6, dimarts 1 7, dimecres 1 8 i dijous 1 9 de març
Horari de les visites: 9h, 11 h i 1 3h
Lloc de sortida: Biblioteca Ca l'Oliveres

Inscripcions: a l'Ajuntament, els dies 2, 4, 1 0 i 1 2 de març, d'11 a 1 3h.

Les persones inscrites rebran un tiquet, que serà indispensable portar el
dia de la visita.
* Cada ciutadà podrà adquirir un màxim de dos tiquets, indicant el nom i el
DNI de les persones inscrites.
* Els únics requisits per inscriure's és estar empadronat a Lliçà d'Amunt i
tenir en compte el Protocol d'accés de persones alienes a l'obra, que no en
permet l'accés a menors de 1 6 anys ni a persones amb dificultats de movilitat.

Èxit de la segona jornada de Networking
La segona jornada de Networking va comptar amb 77 participants,
entre els quals empreses de renom internacional.
Després de l'èxit de la primera jornada, celebrada el 201 3,
la regidoria de Promoció
Econòmica va tornar a organitzar un Networking, que
encara ha estat més exitós.
Un total de 77 empreses es
van reunir el passat 1 3 de febrer a les instal·lacions de
l'empresa Figueras del municipi, cedides desinteressadament per a l'ocasió. Durant tot
el matí, els representants
d'aquestes empreses van
poder interactuar i promocionar les seves empreses entre
ells.
Entre les empreses participants, cal destacar-ne algunes de renom internacional:
Ports de Barcelona i Tarragona, CIMALSA, Mango i Biokit,
entre altres. Moltes del Vallès,
una vintena; prop d'una vintena també de Lliçà d'Amunt;
i més d'una quinzena dels altres municipis de la Vall del
Tenes. La resta, la majoria,
de la província de Barcelona.
Abans d'iniciar les reunions,
es va oferir una ponència
anomenada "Liderar nous
projectes en entorns complexes" a càrrec de Jorge Cuervo, coach, consultor i
conferenciant en lideratge,
organització d'equips i gestió
del canvi.
En el discurs de benvinguda,
l'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que l'Ajuntament,
sabedor de la importància
que representen les sinèrgies

Bona acceptació del Pla
"Millorem l'Ocupació"
A principis d'any es va posar
en marxa el Pla “Millorem
l’Ocupació”,
adreçat
a
persones que requereixen un
assessorament per a la
millora de la seva ocupació.
Amb la intenció d’oferir
solucions i recursos adaptats
a les necessitats de cada
persona atesa,
s’estan
portant a terme assessories
individualitzades en les quals
es fa una anàlisi de les
habilitats i coneixements de
cada usuari per poder fer un
pla de treball que serveixi per
millorar les seves possibilitats
d’ocupació.
Aquesta millora pot tenir a
veure amb diferents aspectes, que s’analitzen i es
treballen en les sessions,
com poden ser: l’organització
o no de la recerca de feina;
l’ús o la manca d’ús dels
canals existents per a la
recerca de feina; la manca

d’una formació adequada pel
lloc de treball; la necessitat de
redefinir
l’objectiu
professional o acadèmic; o,
simplement,
la
manca
d’informació sobre algunes
temàtiques o serveis.
Una vegada identificats els
aspectes que cada persona
pot treballar amb més profunditat, s’estableix un pla de
treball individualitzat del qual
es va fent un seguiment.
Entre els mesos de desembre
i gener, 70 persones es van
inscriure al Pla, amb els quals
s'han fet assessories i,
d'aquestes, n'han resultat 7
persones ocupades, 1 0
derivacions
a
plans
d’ocupació per a joves (Joves
per a l’ocupació del Consell
Comarcal del Vallès Oriental)
i Plans Horitzontals (Creu
Roja) i 1 9 persones han inici at el procés d’inscripció al
Sistema de Garantia Juvenil.

Oferta de feina per al
manteniment de franges
Aquest any es tornaran a realitzar els treballs de
manteniment de les franges de protecció d'urbanitzacions
contra incendis forestals, que sumen uns 73 hectàrees.
El Servei de Prevenció d’Incendis, adscrit a la Direcció
General de Medi Natural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la
Generalitat de Catalunya, buscant el màxim equilibri entre
despesa efectuada i reducció de risc, estableix que el
desbrossament de la vegetació en franges de protecció
contra incendis s’ha de fer cada dos anys.
Com en l'any 201 3, la feina es realitzarà principalment
mitjançant un pla d'ocupació, és a dir, amb la contractació
de persones del municipi en situació d’atur laboral
Atès que els plans d’ocupació tenen una durada mínima
de 3 mesos, durant el primer mes es realitzaran les
tasques de desbrossament de zones verdes municipals.

Oferta de feina
Projecte: Desbrossament de zones verdes i manteniment
Moment dels contactes entre les empreses

de les franges contra incendis forestals als barris de Lliçà
d'Amunt.
Tasca: Eliminació d'herbes i arbusts de la zona boscosa
perimetral dels barris mitjançant una màquina
desbrossadora manual amb motor de benzina d'uns 1 0 kgs.
Places: 1 coordinador tècnic, 3 caps de colla i 1 2 operaris.

Requisits:

- Estar a l'atur i inscrit al SOC i al SEOVT.
- Es valorarà l'experiència en l'ús de motoserra forestal i
desbrossadores, i en treballs del mateix àmbit.
- En el cas del coordinador tècnic i dels caps de colla,
carnet de conduir B.
- En el cas del coordinador tècnic, titulació com a capatàs
forestal o similar i experiència en coordinació d’equips de
treball en feines semblants.
Durada del contracte: abril, maig i juny
Jornada: de dilluns a divendres, de 7h a 1 4.30h

Condicions del lloc de treball a tenir en compte:
Jorge Cuervo durant la ponència

empresarials, ha apostat per
aquestes
jornades
de
networking, que espera poder
anar repetint. La jornada

també va comptar amb la
presència del president de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.

- Treball a l'aire lliure.
- Terrenys irregulars i amb fort desnivell.
- Alta càrrega física.
Documentació que cal presentar: Curriculum Vitae, vida laboral, document acreditatiu d'inscripció al SOC, certificat
d'inscripció al SEOVT i còpia de la documentació acreditativa
de la titulació, experiència, carnet de conduir o altres, segons la
plaça sol·licitada.
Lloc i termini de presentació de documentació: OAC
de l'Ajuntament, fins el divendres 6 de març.

Març de 201 5
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Programació d'activitats del
Dia Internacional de les Dones

El dia 8 de març es reivindiquen millors condicions de treball, de
vida i de drets polítics per a les dones, amb la finalitat d’assolir una
igualtat efectiva entre dones i homes.
Exposició "Rosa Leveroni, dona de lletres"

Amb motiu del centenari del naixement d'aquesta poetessa catalana.
Dies: del 2 al 28 de març
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l'Oliveres

Recital literari sobre la figura de Rosa Leveroni
A càrrec de Para Bé l'Orella.
Dia: divendres 6 de març
Hora: 1 9h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l'Oliveres

Taller "Tot és possible"

Quan algú desitja realment una cosa, tot l'univers conspira perquè pugui realitzar el seu somni.
A càrrec d'Alicia Sánchez.
Dia: dissabte 7 de març
Horari: d'11 h a 1 3h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres - sala d'actes
Inscripcions: telèfon 670 21 31 44
Preu: sòcies, gratuït; no sòcies, 1 0€ (fent-se sòcia)
Organitza: Associació Amunt Dones

Acte oficial de commemoració del Dia Internacional de les Dones
Dia: dilluns 9 de març
Hora: 1 8h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres - sala d'actes
Programa:

Lectura del manifest

A càrrec d’Àngela Roca, regidora de Benestar i Família.

Cafè-concert

"Amb veu de dona" a càrrec de la cantautora Núria Risques.
Projecció del vídeo "...Lliçà, què opina sobre la Igualtat?"
Organitza: Pla d’Igualtat Dona-Home, Espai Jove El Galliner, PPD-Programa de Prevenció de
Drogues, Transports de Lliçà d'Amunt-TLA i Biblioteca Ca l'Oliveres
* Com cada any, Transports de Lliçà d'Amunt (TLA) també s'adhereix a la commemoració del
Dia Internacional de les Dones. D'aquesta manera, el dilluns 9 de març, tots els vehicles de TLA
circularan amb una bandereta commemorativa de la diada i s'obsequiarà els usuaris amb una
funda per a títols de transport amb un disseny adient a la jornada.

Taller de Prevenció de la Depressió

A càrrec de la psicòloga del PADI Esther Menéndez.
Número de sessions: 8
Dia: divendres 1 3, 20 i 27 de març; 1 0, 1 7 i 24 d'abril; 8 i 1 5 de maig
Horari: de 1 0h a 1 2h
Lloc: antic edifici dels Galliners
Inscripcions: Serveis Socials, tel. 93 860 72 20
Organitza: Pla d'Igualtat Dona-Home

Sopar del Dia de la Dona

Dia: divendres 1 3 de març
Lloc: Restaurant La Cruïlla
Informació i reserves: Montse Vegara (93 841 71 23); fins al 9 de març
Preu: sòcies, 1 5€; no socis/es, 20€
Organitza: Dones del Tenes

Taller de Biodansa

Un camí cap a l'autoconeixement i el desenvolupament personal per mitjà del moviment, la música i la inducció a la vivència. A càrrec de Montse Grau Mateu.
Dia: dilluns 1 6 de març
Horari: de 1 8h a 20h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Inscripcions: cal inscripció prèvia. Places limitades.
Organitza: Biblioteca Ca l'Oliveres

Sessió de contes "Noies intrèpides"
A càrrec de l'Ós Mandrós.
Dia: dijous 26 de març
Hora: 1 7.30h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres
Organitza: Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Pla d'Igualtat Dona-Home 201 5
Col·labora: Espai Jove El Galliner, Biblioteca Ca l'Oliveres, Associació Amunt Dones, Associació
Dones del Tenes, TLA-Transports de Lliçà d'Amunt, PPD-Programa de Prevenció de Drogues,
Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones

Rosa Leveroni, dona de
lletres
Durant el mes de març la
Biblioteca Ca l’Oliveres
acollirà l’exposició “Rosa
Leveroni, dona de lletres”,
produïda per l’Institut Català
de les Dones i la Institució
de les Lletres Catalanes.
L’exposició recorda la figura
i la transcendència de Rosa
Leveroni
(Barcelona,
1 91 0–1 985)
i
alterna
explicacions sobre la vida i
l’obra de la poeta amb
fragments
literaris.
Comença amb “La jove que
vol triar el destí” sobre la
seva etapa de joventut i
segueix amb “L’escola de
Bibliotecàries: la sensibilitat
i l’intel•lecte” on exposa la
seva formació intel•lectual i
cultural. L'apartat “Poesia i
passió” dóna a conèixer la
seva relació secreta amb
l’historiador
Ferran
Soldevila i com trasllada a
la
poesia
la
seva
experiència amorosa. A
“Elegia i resistència” explica

el paper de la poeta en la
resistència cultural i la seva
consolidació literària. “Poeta
entre poetes” mostra com
Leveroni es reivindica com
integrant de la Generació de
la República, que ella
anomena
“generació
perduda”. I “Clàssica i
moderna” parla dels seus
darrers anys i la modernitat,
qualitat i intensitat de l’obra
d’una autora clàssica del
segle XX.
I en relació amb l’exposició,
el divendres 6 de març a les
1 9h de la tarda, el grup
Para bé l’Orella, amb els
seus components, Antonio
Bermejo, Maite Mompart,
Teresa Arrufat i a la guitarra,
Anna
González,
ens
oferiran un recital literari en
relació a la poesia i la vida
de la poeta i narradora
Rosa Leveroni, acte que
forma
part
de
la
programació del 8 de març,
Dia de la Dona.

Taller de prevenció de la
depressió 201 5
La depressió és un trastorn
que afecta tant homes com
dones, però les dones tenen
més probabilitat de patir
depressions a causa d'una
combinació
de
factors
hormonals,
culturals
i
psicosocials,
que
contribueixen a l’augment de
la vulnerabilitat de les dones
a la depressió. Això afecta la
qualitat de vida de les dones,
però també la dels fills i la de
l’entorn sociofamiliar.
El Punt d’Assessorament per
a Dones sobre Igualtat
d’Oportunitats (PADI) de
l'Ajuntament, conscient de la
necessitat de promoure la
salut mental de les dones,
torna a programar el Taller de
Prevenció de la Depressió,
amb l’objectiu d’oferir a les
dones les eines necessàries
per evitar l’aparició de
trastorns depressius.
Aquest taller està obert a les
dones empadronades a Lliçà
d’Amunt que no pateixen una

depressió clínica, però es
troben
decaigudes
i
desanimades per motius
diversos, i amb dificultats per
seguir el ritme de l’activitat
diària.
Al llarg de les 8 sessions de
què consta aquest taller es
treballarà el control de l’estat
d’ànim i la gestió de les
emocions, de manera que es
puguin afrontar de forma
saludable els problemes que
sorgeixen a la vida.
El taller està dirigit per Esther
Menéndez, psicòloga del
PADI, i tindrà lloc els
divendres, de 1 0h a 1 2h a
l’antic local d’Els Galliners.
Començarà el 1 3 de març i
finalitzarà el 8 de maig.
Per fer la inscripció és
necessari concertar una
entrevista
amb
Esther
Menéndez,
trucant als
Serveis
Socials
de
l’Ajuntament
(telèfon
93.860.72.20). La data límit
és el dilluns 9 de març.

El Punt d'Assessorament a Dones sobre Igualtat
d'Oportunitats (PADI) és un servei municipal, adscrit a la
Regidoria de Benestar i Família, que té la finalitat de
contribuir a l’autonomia de les dones, donant resposta a les
diferents demandes d’informació i atenció, vinculades a les
situacions de discriminació a l’àmbit social, laboral, en la
parella i/o en la unitat familiar. També ofereix atenció integral
a les dones que pateixen violència masclista. El PADI
engloba dos serveis especialitzats i gratuïts: assessorament
jurídic i atenció psicològica. El PADI també organitza al llarg
de l’any diferents tallers relacionats amb els tipus de
problemàtica que es donen més freqüentment en les dones.
Per concertar hora o o ampliar la informació: 93 860 72 20.
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Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius

Prèviament a les preinscripcions, els centres educatius organitzen
jornades de portes obertes per tal que els pares i mares puguin
conèixer com són i què ofereixen.
A continuació indiquem les
dates de les Jornades de
Portes Obertes dels centres
educatius del municipi per tal
que aquelles famílies que han
de fer el procés de
preinscripció al segon cicle
d’educació infantil, primària i
secundària (de P3 a 4t d’ESO)
puguin visitar les instal•lacions
i rebre la informació necessària.

Escoles:
- Escola Rosa Oriol
Anguera: dimecres 4 de

març, de 1 7h a 1 9h.
- Escola Països Catalans i
Escola Sant Baldiri: dijous 5
de març, de 1 7h a 20h (a-

questes dues escoles fan la
jornada de portes obertes
conjuntament).
- Escola Miquel Martí i Pol:
dissabte 7 de març, de 1 0h a
1 3h.

determinar (Batxillerat i Cicle
Formatiu).
Institut
Hipàtia
d’Alexandria: dilluns 9 de
març, de 1 6.30h a 1 9.30h.

març, de 1 7h a 1 9h (ESO) i
dilluns 4 de maig, horari per

a 1 3h.

Instituts:
.- Institut Lliçà: dilluns 2 de

Arriba la Fira Guia't 201 5

Escoles Bressol Municipals:
- Escoles Bressol Municipals L'Espurna i Palaudàries: dissabte 25 d'abril, de 1 0h

Dates de preinscripció
per al curs escolar 201 5-201 6
En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí encara
estava en tràmit de publicació
al DOGC la resolució per a la
preinscripció del curs 201 5201 6, però els terminis
previstos de presentació de
sol·licituds són:
- Del 1 0 al 1 7 de març, per al
segon cicle d'educació

infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria.
- Del 4 al 1 5 de maig , per a
les llars d'infants.
- Del 1 2 al 1 9 de maig , per al
batxillerat,
els
cicles
formatius de grau mitjà de
formació professional i d'arts
plàstiques i disseny.

Celebració del 10è aniversari
de l'Escola Bressol Palaudàries
L'Escola Bressol Municipal
Palaudàries celebrarà el
desè aniversari, el dissabte
21 de març, amb una gran
festa on es retrobaran alumnes, famílies i mestres. La
festa començarà a les

1 0.30h i s'allargarà fins a les
1 3.30h. Al llarg d'aquest horari, hi haurà tallers, inflables, una actuació musical,
un recull fotogràfic i un esmorzar per a tots els assistents.

La Fira Guia't és la fira dels ensenyaments postobligatoris
professionalitzadors que s'ofereixen a la comarca del Vallès Oriental.

La sisena edició de la Fira
Guia’t tindrà lloc els dies 4, 5
i 6 de març, a Granollers (a
l'Espai Roca Umbert Fàbrica
de les Arts). La Fira Guia't
és la fira dels ensenyaments
postobligatoris professionalitzadors que s'ofereixen a la
comarca del Vallès Oriental.
Aquesta fira està organitzada pel Consell Comarcal
conjuntament amb els
municipis membres de la
Xarxa de Transició Escola i
Treball (TET) del Vallès Oriental,
entre els quals
l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i l'Ajuntament de Granollers, i compta amb el
suport de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
L'objectiu de la fira és
orientar i informar als joves
de la comarca que estan
finalitzant els seus estudis
obligatoris,
que
han
abandonat els estudis o no

han obtingut l'ESO sobre el
circuit
formatiu
i/o
professional més adequat a
cada persona.
Els visitants, tan individuals
com en grups, a més de
visitar
els
estands
expositors, poden assistir a
altres activitats com tallers
d’orientació
i
autoconeixement,
assessorament
individualitzat i xerrades diverses
adreçades
a
diferents col•lectius: joves,
professorat i pares i mares.
L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, com a membre de

“Noies intrèpides” és el títol
de la sessió de contes que
tindrà lloc el dijous 26 de
març a les 1 7:30h a la
Biblioteca per commemorar
la celebració del Dia de la
Dona per als més petits.
"Contes de nenes valentes,
sense
por,
divertides,
capaces d'enfrontar-se soles
als monstres, amb humor i
alegria. Contes de noies
creatives, tendres, que
s'atreveixen a afrontar la
injustícia sense callar,
contes de noies, noies
intrèpides!"
Anirà a càrrec de l’Ós

Mandrós, narrador oral.
I una altra activitat és el
taller de Biodansa que tindrà
lloc el dilluns 1 6 de març de
1 8h a 20h.
La Biodansa és una pràctica
que utilitza com a eines el
moviment, la música i la
inducció a la vivència.
Proposa un camí cap a
l’autoconeixement i el
desenvolupament personal.
Beneficis que té: Ajuda a la
prevenció i disminució de
l’estrès; Estimula l’energia
vital, l’alegria i la creativitat;
Millora l’autoestima i la
identitat; Cultiva l’afectivitat i

la Xarxa TET, col•labora
facilitant les persones que
atendran la gent jove a Fira
Guia't fent d’orientadors,
acompanyant-los a visitar
l’exposició i dinamitzant el
Taller d’autoconeixement,
així com col•laborant amb
l’organització.
L’acte d’inauguració de la
Fira Guia’t 201 5 tindrà lloc
el dimecres 4 de març a les
9.30h i la fira restarà oberta
al públic aquell mateix dia
fins a les 1 3.30h; el dijous 5
de març de 8.30h a 20.30h i
el divendres 6 de març de
8.30h a 1 3h.

Sessió de contes i taller de biodansa

les relacions humanes;
Provoca una altra motivació
cap al canvi.
Les places són limitades i
cal fer inscripció prèvia a
partir del 2 de març.

1 50 famílies lliçanenques es
beneficiaran de la targeta
Moneder d'Impacte Social
La targeta Moneder d'Impacte
Social és un projecte de la
Diputació de Barcelona que té
com a objectiu dotar d'un
instrument nou als ajuts
econòmics per a alimentació,
que atorguen els serveis
socials municipals dels ens
locals a persones vulnerables
sense recursos.
És una targeta amb un valor
monetari definit pels Serveis
Socials,
que
evita
l'estigmatització i potencia la
normalització dels beneficiaris
d'aquests tipus d'ajuts, en
poder escollir diversitat
d'aliments en establiments de

proximitat i no haver d'acudir
a centres benèfics de
repartiment d'aliments.
L'usuari pot anar a qualsevol
comerç de forma anònima i
veu com s'incrementa la seva
capacitat de compra i
d'elecció,
podent-se
beneficiar de l'aplicació de
descomptes en els productes
bàsics, fruit dels acords que
es subscriguin amb empreses
i comerços d'alimentació.
A Lliçà d'Amunt, 1 50 famílies
que es troben en situació de
pobresa o vulnerabilitat social
seran beneficiàries d'aquesta
targeta moneder.
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Gran èxit de la festa de l'esport lliçanenc
Sara Gay i Toni Alcántara, ambdós de l'Amunt Club Ciclista, reben els
premis a la millor i al millor esportista de l'any i es distingeix Miguel
Guillén García, del Club Bàsquet Lliçà d'Amunt, per la seva dedicació
esportiva.
La Nit de l'Esport d'enguany
va tenir lloc el passat
divendres 30 de gener, i va
comptar amb més de 500
persones representats del
teixit esportiu lliçanenc.
El regidor d'Esports, Juan
Valderrana,
va
ser
l'encarregat d'obrir l'acte
dedicant unes paraules al
públic assistent. En el seu
discurs, el regidor va
manifestar el seu agraïment
per les fites esportives
aconseguides, i també va
donar les gràcies a totes les
persones que fan possible
un esdeveniment esportiu
com aquest, posant especial
èmfasi en els patrocinadors
de la nit.
La Nit de l'Esport va comptar
amb un speaker de luxe,
Pep Callau, que va conduir
magistralment
l'esdeveniment.
Les Starlets van ser les
encarregades de dinamitzar
el sopar amb dues
actuacions musicals. Aquest
grup de ball, encapçalat per
Hedy Múñoz, va rebre un
reconeixement per la seva
col·laboració i dedicació.
Finalitzat el sopar, l'alcalde,
Ignasi Simón, va dedicar
unes paraules als assistents,
en especial a tots els
esportistes lliçanencs pel
seu esforç i dedicació. En
les seves paraules, l'alcalde
va elogiar els valors
esportius i va promoure la
pràctica de l'esport.
L'alcalde, juntament amb el
convidat estrella, el jugador
de bàsquet Roger Esteller i
el regidor d'Esports, Juan
Valderrama, van donar pas
al moment més esperat de
la nit, el lliurament de premis
de l'esport lliçanenc.
Es va fer lliurament de
distincions i premis a aquells
esportistes
que
han
aconseguit èxits durant
aquesta temporada.
Aquest any, com a novetat,
es va fer un reconeixement
especial per a les tres
usuàries més antigues del
gimnàs del pavelló: Dolors
Dengrà, Manoli Jiménez i
Anna Batlles.
Un dels reconeixements
més emotius va ser la
distinció honorífica, que
aquest any va recaure en
Miguel Guillén García, del
Club Bàsquet Lliçà d'Amunt,
per la seva dedicació
esportiva.
El moment estel·lar, però, va
ser el lliurament de premis
per als millors esportistes de

Premis de la
Nit de l'Esport 201 5
1 a CATEGORIA: PREMIS A ENTITATS I CLUBS D'ESPORTS
COL·LECTIUS:
- Equip JUVENIL de 2a DIVISIÓ DEL CLUB ESPORTIU LLIÇÀ
D’AMUNT
- Equip PRE-BENJAMÍ del FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT
- Equip JUVENIL del FUTBOL SALA LLIÇÀ D’AMUNT
- Equip de COMPETICIÓ de l'AMUNT CLUB CICLISTA
- Equip de l’ESCOLA de l'AMUNT CLUB CICLISTA
- MINI FEMENÍ del CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
- Equip INFANTIL A del CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
2a CATEGORIA: PREMIS A ENTITATS I CLUBS D'ESPORTS
INDIVIDUALS
- SHORIN RYU KARATE
- CLUB PATINATGE ARTÍSTIC LLIÇÀ D'AMUNT
- Jugador del CLUB BILLAR LLIÇÀ D'AMUNT Juan Carlos Taza

Els millors esportistes de l'any, amb l'Alcalde, el regidor d'Esports i
el convidat estrella

PREMIS DE LES LLIGUES DE LLEURE DE L'AJUNTAMENT:
- PREMIS LLIGA DE PETANCA:
1 r CLASSIFICAT: CA L'ARTIGUES
2n CLASSIFICAT: CAN MARQUÈS
3r CLASSIFICAT: ROS PINEDA
- PREMIS LLIGA DE FUTBOL SALA:
1 r CLASSIFICAT: PINEDES DEL VALLÈS
2n CLASSIFICAT: PALAUDALBA
3r CLASSIFICAT: CAN PAU
3a CATEGORIA: PREMIS ALS VALORS ESPORTIUS:
- Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca formativa,
esportiva i social en el municipi per esportistes en edat escolar:
1 . CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D’AMUNT
2. FUTBOL SALA LLIÇÀ
3. CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
4. AMUNT CLUB CICLISTA
- Premi a l’entitat per la consolidació i difusió de Lliçà d’Amunt
mitjançant la pràctica esportiva i per el desenvolupament de
grans esdeveniments:
1 . GRUP 24 HORES
2. CLUB BILLAR LLIÇÀ D’AMUNT
- Premi a l’entitat per desenvolupar una tasca important en el
foment de l’esport femení:
1 . CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
2. ASSOSIACIÓ SHORIN RYU KARATE
- Premi a l’entitat per mantenir l’esperit esportiu en la pràctica
del lleure:
1 . BTT CONCOS
2. CLUB ATLÈTIC LLIÇÀ
3. TENNIS TAULA L’ALIANÇA I LA UEC VALL DEL TENES
4. SOCIETAT CAÇADORS L’ESQUIROL PETIT

Assistents

RECONEIXEMENT: Per tres dones que l'any 1 999, quan es va
inaugurar el Pavelló d'Esports, es van donar d'alta del servei de
Gimnàs i, des de llavors fins al dia d'avui, hi han estat fidels i
constants:
DOLORS DENGRÀ
MANOLI JIMÉNEZ
ANNA BATLLES

Actuació de les Starlets

l'any. En la categoria
femenina, el premi va
recaure en Sara Gay, de
l'Amunt Club Ciclista, una
corredora formada a l'escola
del Club que ha aconseguit
ser una de les millors
corredores de Catalunya,
fixa a la selecció catalana,
Campiona de Catalunya, 3a
al Campionat d'Espanya, 1 a
en Crono del Campionat
d'Espanya
Júnior
i
Campiona per parelles de la
Challenge de Resistència en
BTT, sense obviar els
campionats Provincials. En
la categoria masculina, el
premi va ser per Toni
Alcántara, també de l'Amunt
Club Ciclista, un corredor
format a l'escola del Club,

que ha estat seleccionat per
formar part de la Selecció
Catalana
i
que
ha
aconseguit, durant una
trajectòria de 1 0 anys,
nombrosos
pòdiums
provincials, 5è Crono del
Campionat
d'Espanya
Júnior, Campió de la
Challenge de Resistència en
BTT, 7è al Campionat de
Catalunya, entre d'altres.
Galeria d'Imatges de la Nit
de l'Esport 201 5, al web municipal:

RECONEIXEMENT HONORÍFIC: Per una persona que, al llarg
de la seva vida, s'ha desviscut per l'esport del poble, més concretament pel Bàsquet, una persona que sempre hi ha estat
quan el club l'ha necessitada i que ha sabut liderar-lo en els moments difícils, i sempre ha defensat, per sobre de tot, els
interessos de la seva entitat:
MIGUEL GUILLÉN GARCÍA DEL CLUB BÀSQUET LLIÇÀ
D’AMUNT
PREMIA A LA MILLOR ESPORTISTA:
LES NOMINADES HAN ESTAT:
NURIA PEREZ - SHORIN RYU KARATE
MARIA MARTÍNEZ – HÍPICA CAN JANÀS
SARA GAY – AMUNT CLUB CICLISTA
AROA BRAVO - CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D’AMUNT
MARTA JIMÉNEZ - CLUB PATINATGE ARTÍSTIC LLIÇÀ
D’AMUNT
LA MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY:
SARA GAY MORENO DE L’AMUNT CLUB CICLISTA
PREMI AL MILLOR ESPORTISTA:
ELS NOMINATS HAN ESTAT:
MARC LOPEZ CAMPILLO - SHORIN RYU KARATE
DANIEL MUÑOZ ORTIZ – HÍPICA DE CAN JANÀS
TONI ALCANTARA GALINDO – AMUNT CLUB CICLISTA
JOEL JUAREZ GIMENEZ – FORMAT AL CLUB BÀSQUET
LLIÇÀ D’AMUNT –
PERÒ ACTUALMENT AL JOVENTUT DE BADALONA
JUAN CARLOS TAZA – CLUB BILLAR LLIÇÀ D’AMUNT
EL MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY:
TONI ALCANTARA GALINDO DE L’AMUNT CLUB CICLISTA
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El thriller teatral "Idiota", al Muda't 2.0

El cicle Muda't 2.0 ens porta l'obra de teatre "Idiota", un thriller teatral
de Jordi Casanovas i interpretat per Anna Sahun i Ramon Madaula.
"L’idiota" tindrà lloc el dissabte
11 d'abril, a les 20.30h, a
l'Ateneu L'Aliança. La sinopsi
d'aquesta obra de teatre diu
així: "Un home es presenta a
unes molt ben remunerades
proves psicològiques. Formen
part d'un misteriós experiment
que una important fundació
està desenvolupant. El que
l'home creu que serà una
manera fàcil i senzilla
d'aconseguir els diners que
necessita per resoldre els
seus problemes econòmics
es convertirà en una
autèntica trampa, tant física
com
psicològica.
Una
atractiva psicòloga el posarà
a prova duent-lo a reaccions
totalment insospitades per ell.
Només concentrant-se serà
capaç de sortir-se'n. Si no ho
aconsegueix, el final serà fatal".
Aquesta obra significa el
retorn de Jordi Casanovas al
thriller i a la comèdia negra
després de les obres "Un
home amb ulleres de pasta" i

"Sopar amb batalla".
Un joc negre, divertit i ple de
suspens
situarà
el
protagonista al límit de la
seva paciència i al límit de la
seva raó. Serà un joc també
per a l'espectador, que haurà
de resoldre els diferents
obstacles que se li presentin
al nostre protagonista des de
la seva butaca.
La venda d’entrades anticipades tindrà lloc entre els

dies 9 de març i 1 0 d’abril a
l’OAC de l’Ajuntament. En
cas que quedin entrades
sense vendre, la taquilla
s’obrirà el mateix dissabte 11
d’abril a les 1 9.30h.
El preu de les entrades és de
1 2€ per als socis de l'Ateneu
L'Aliança i per la compra
anticipada, i 1 5€ per la compra a taquilla. Les persones
que es trobin en situació
d'atur i els joves menors de
30 anys, empadronats al
municipi,
tindran
un
descompte directe de 2 euros
sobre el preu de l'entrada
presentant algun document
que ho acrediti; aquests
descomptes
no
són
acumulables i són per a un
màxim de dues entrades, en
el cas de les persones
aturades, i d'una entrada, per
als joves menors de 30 anys.
Els espectacles del Muda't
2.0 compten amb la col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat i de
la Diputació de Barcelona.

201 5, Any de les Biblioteques

La celebració, promoguda pel departament de Cultura de la Generalitat,
coincideix amb la commemoració del centenari de la Xarxa de
Biblioteques Populars de la Mancomunitat.
La
Mancomunitat
de
Catalunya
va
crear,
juntament amb el Consell
d'Investigació Pedagògica, un
projecte de planificació per
crear biblioteques arreu del
territori català amb l'objectiu
de fer arribar a tothom la
cultura. Fruït d'aquella idea,
amb Eugeni d'Ors com un
dels redactors clau, va néixer
el disseny del pla. Valls,
Sallent, les Borges Blanques
i Olot van ser les primeres
localitats que van tenir una
biblioteca d'aquest projecte

Catalunya, princesa meva
La regidoria de Cultura està
organitzant les activitats per
celebrar la festa de Sant Jordi, que tindran lloc el dissabte
25 d'abril.
Una de les activitats previstes
és la representació de l’obra
de teatre al carrer Catalunya,
princesa meva, escrita i representada per gent del municipi.
La regidoria de Cultura fa una
crida a totes les persones
interessades a participar en
aquesta obra de teatre com a
actors i actrius.

L'obra de teatre Catalunya,
princesa meva es va estrenar
fa dos anys per Sant Jordi i
van participar-hi més de 1 50
persones, particulars i vinculades a diferents entitats locals. Va ser un èxit, igual que
l'any passat, quan es van incorporar algunes novetats.
Per a més informació podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura trucant al telèfon
93841 5225 o enviant un
correu electrònic a l'adreça
electrònica
cultura@llicamunt.cat.

lI Concurs de Dibuix i Pintura
per a Joves i Adults
Amb motiu de la Festa de
Sant Jordi, la Biblioteca Ca
l'Oliveres i l'Espai Jove El
Galliner
organitzen
conjuntament un Concurs de
Dibuix i Pintura per a Joves i
Adults. La temàtica del
concurs per aquest any és
“princeses i cavallers: heroïnes i herois de St. Jordi”.
Hi poden participar tots
aquells joves a partir de 1 6
anys i adults que ho desitgin.
El termini per lliurar les obres
finalitza el 7 d’abril. Es poden
deixar a la Biblioteca, l'Espai
Jove o l'Ajuntament.
El premi consisteix en un
curs de còmic o de manga

intensiu, durant el mes de
juliol, impartit per l’Escola
Joso, i un val de 1 00€ per
gastar a la llibreria-papereria
La Gralla de Granollers.
La persona guanyadora
podrà plasmar el seu disseny
en un dels vidres de la
biblioteca on hi lluirà durant
un mes. I, amb totes les
obres
presentades
al
concurs es farà una
exposició que es podrà veure
del 22 d'abril al 8 de maig a
la biblioteca.
Trobareu les bases del
concurs als webs de l'Ajuntament i del Galliner i al bloc
de la biblioteca.

Premis del Carnaval
gràcies al concurs que es va
convocar el 1 91 5, que volia
instaurar una biblioteca
popular en cada demarcació.
La tardor d'aquell any, es va
fundar l'Escola Superior de
Bibliotecàries. (Font: diari
Ara.cat)

Durant aquest any, des del
Departament de Cultura es
proposaran projectes per als
actes commemoratius que
tindran lloc a les biblioteques,
i es donarà el suport
necessari per a dur-los a
terme.

201 5, 5è aniversari de la Biblioteca

I juntament amb l’Any de les Biblioteques, tenim una altra celebració
important a Lliçà d’Amunt, i és el 5è aniversari de la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
El 1 0 de setembre del 201 0 es
va
inaugurar
aquest
equipament, un projecte molt
esperat pel municipi. Durant
aquests 5 anys la biblioteca
s’ha consolidat com a referent
cultural i com un espai viu i
obert, i és visitada, diàriament,
per unes 200 persones.
Durant el setembre es portaran a terme diverses activitats
especials per gaudir de forma
festiva d'aquests cinc anys de
biblioteca al municipi.

Participa a l'obra de teatre

Visiteu la galeria de fotos del Carnaval 201 5 al web municipal

L'Ajuntament i la Comissió de
Festes van organitzar la festa
de Carnaval, que va tenir lloc
el passat 1 4 de febrer, coincidint amb la festivitat de Sant
Valentí, per això tota l'ambientació portava motius relacionants amb l'amor. La festa
va comptar, com cada any,
amb una rua i un concurs de
disfresses i, enguany, el pregó
es va fer abans d'iniciar la rua,
des del balcó de la biblioteca.
Els PREMIATS d'aquesta
edició del Carnaval, que va
comptar amb més de 400
inscrits, van ser els següents:
Premis de La Comissió:
- La més original: Pollo a la
cazuela

- La més simpàtica: Sircu
- La més currada: Papagayo
- Premi dels Comerciants:
Família Bros
- La més rància: Alícia en el
país de las maravillas
- Premi especial formiga:
Super Herois
- Premi Fidelitat: San Fermín
Premis de l’Ajuntament:
- Millor entitat local: AMPA
Martí i Pol amb Bajo el Mar
- Individual o parella infantil:
Soldadito de plomo i ballarina
- Individual o parella:
Ratoncito Pérez
- Millor comparsa: Amigos
Sésamo
- Millor grup: Família Adams
- Millor carrossa: San Torum
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Cooperació intermunicipal per a la
prestació conjunta del servei de taxi

Els ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès,
Canovelles i Lliçà d'Amunt van signar, el passat 1 9 de gener, un
conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del
servei de taxi.
Els alcaldes Ignasi Simón
(Lliçà d'Amunt), Josep
Mayoral (Granollers), José
Orive
(Canovelles)
i
Francesc Colomé (Les
Franqueses) van formalitzar
un acord, el passat 1 9 de
gener, que permetrà que els
taxis dels municipis signants
puguin treballar als quatre
termes municipals, recollint i
deixant
passatgers
indistintament a qualsevol
d'aquestes
poblacions.
Aquest conveni té la finalitat
de millorar l'eficàcia del
servei, i afavorir la
rendibilitat i qualitat del
treball dels professionals del
sector.
La llei del Taxi preveu la
coordinació intermunicipal
en les zones on hi ha
interacció o influència
recíproca entre serveis de
transports. El conveni
ordena, així, un servei que
transcendeix els interessos
de cada municipi i queda
obert a l'adhesió d'altres
municipis de l'entorn .
El servei conjunt s'iniciarà
quan s'hagi aprovat la tarifa
urbana única d'aplicació
dins dels quatre termes
municipals, més econòmica
que la interurbana, vigent
fins ara.
Amb la finalitat d'aconseguir
una imatge uniforme que
identifiqui el servei conjunt,
el conveni estableix que els
vehicles siguin de color
blanc, incloguin un distintiu
específic i tinguin retolat a la
porta l'escut de cada
ajuntament de procedència.
Qualsevol llicència de taxi
d'aquests municipis podrà
fer servir les parades
actualment
existents,
sempre que el total de
vehicles no superi el
nombre de places. En
queden excloses quatre
parades: de Granollers, les
places de Pau Casals i de
Serrat i Bonastre; i de les
Franqueses,
la
plaça
d'Espanya a Bellavista i la
carretera de Ribes a
l'estació de tren de les
Franqueses.
Cada municipi mantindrà la
competència per atorgar les
llicències de taxi. En
aquests
moments,
a
Granollers n'hi ha 40; a les
Franqueses n'hi ha 7; a
Canovelles n'hi ha 4 i a Lliçà
d'Amunt 1 . En total, 52 taxis
per a una població conjunta
d'uns 11 0.000 habitants.
L'Alcalde de Lliçà d'Amunt,

Signatura del conveni

Alcaldes signataris

Parades de taxi

GRANOLLERS:
- Pl. Pau Casals: 1 0 places
- Hospital General: 4 places
- Pl. Serrat i Bonastre.
- Estació Renfe Granollers Centre: 4 places
- Pl. de la Constitució: 3 places
- Estació Renfe Granollers Canovelles: 2 places
- c.Aragó. Aparthotel Athenea: 1 plaça
- Hotel Ciutat: 2 places
LES FRANQUESES DEL VALLÈS:
- Plaça d’Espanya a Bellavista, estació de les
Franqueses-Granollers Nord R2
- Carretera de Ribas a l’estació de les Franqueses del
Vallès R-3
- Plaça de l’Ajuntament
- Polígon Ramassar, carrer del Pla del Ramassar
CANOVELLES:
- Carrer Indústria, núm. 25 (Polígon Industrial El Congost)
LLIÇÀ D’AMUNT:
- Carrer Torrent Merdanç, 5

Ignasi Simón, està molt
satisfet amb el resultat del
treball que s'estava portant
a terme des del 2007; segons
paraules
seves,
"finalment tenim una eina

que ens ha de permetre
oferir un millor servei a la
ciutadania i més adaptat a
les necessitats reals de
mobilitat de les nostres
poblacions".

Avís de la Policia Local
Furts a persones grans
Mètode de l’abraçada

Recentment, s’han detectat alguns casos de furts que
afecten principalment a persones grans, tant a la nostra
comarca com a comarques veïnes. A continuació, amb la
finalitat de facilitar la comprensió dels fets, aquests es
redacten a mode d’esquema:
• Autors: Generalment una o dues dones joves (entre 20
a 35 anys) de diverses nacionalitats (nacionals, de l’est,
magribines, sudamericanes).
• Víctimes: Persones grans d’ambdós sexes que
acostumen a anar soles o en parella (a comprar, al
banc...) i que se suposa que porten diners i/o joies
visibles.
• Modus operandi: S’acosten a la víctima amb molta
amabilitat i sol•liciten alguna informació o que signin un
document en defensa d’alguna causa solidària. Busquen
la manera d’acostar-se físicament a la víctima, fins que
l’acaben abraçant, ja sigui amb l’excusa que li recorden a
un familiar molt estimat de la mateixa edat, per ressaltar
el “bon aspecte” de la víctima o simplement per
convèncer-la que signi el document. Amb aquesta
proximitat física i amb molta habilitat, descorden
polseres, penjolls, rellotges i arracades, i se les enduen
tot desapareixent del lloc, generalment abans que la
víctima trobi a faltar els objectes. En d’altres ocasions, a
víctimes masculines els demanen el DNI per fer-ho
constar al "document solidari” i aprofiten que la víctima
treu la cartera per manipular-la i agafar-ne diners en
efectiu.
Com a protecció davant d'aquests fets, cal que les
possibles víctimes es neguin a participar en aquestes
activitats i cerquin l'ajut d’alguna persona propera. Si
resulta possible, cal que sol•licitin algú que avisi la
policia, que s’adrecin a algun lloc més concorregut, com
ara algun comerç proper, i, sobretot, que no s’enfrontin
físicament ni generin una situació d’extrema amenaça
cap a les autores, ja que aquestes podrien reaccionar
amb violència. No les han d’empaitar, ni intentar retenir,
però poden fixar-se en detalls de gran ajut per a la
policia, com ara: direcció de fugida, si hi havia d’altres
persones esperant-les, si van pujar a algun vehicle
(marca, model, color, matrícula, peculiaritats...),
descripció física (roba, cabell, edat, constitució...) i
qualsevol altre detall que pugui facilitar-ne la identificació.
Per tal que la intervenció policial resulti efectiva és
imprescindible avisar la Policia Local de manera immediata, és a dir, sense esperar arribar a casa o l’endemà o
esperar a veure físicament un agent.

Comença el període de
prohibició de fer foc
En el període comprès entre
el 1 5 de març i el 1 5
d’octubre queda prohibit
encendre cap tipus de foc,
inclosa la utilització de
fogons de gas, barbacoes de
qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin
o no poblats d'espècies
arbòries, i a la franja de 500
metres que els envolta, en
les comarques amb més risc

d'incendi. També queda
prohibit cremar rostolls, fer
focs d'esbarjo, fer foc per a
activitats relacionades amb
l'apicultura, llençar coets,
globus, focs d'artifici o altres
artefactes que continguin
foc, i la utilització de
bufadors o similars en obres
realitzades en vies de
comunicació que travessin
terrenys forestals.

Endesa millora el servei
Endesa ha invertit 42.000
euros en la millora d'una
subestació elèctrica que
comporta una millora del
subministrament a 1 2.000

clients de vuit municipis,
entre els quals Lliçà
d'Amunt. La subestació està
situada en terme de Martorelles.
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Aprovat el Pressupost 201 5

El Ple ordinari del passat 29 de gener va aprovar inicialment el
Pressupost general per a l'exercici 201 5 sense dèficit inicial amb un import, tant de despeses com d'ingressos, de 1 6.500.000€.
Segons el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, l'aposta
per la gestió directa dels
serveis està donant bons
resultats i ha permès, amb
els estalvis en la despesa,
baixar impostos i reduir el
deute municipal.
La ràtio d'endeutament de
l'Ajuntament se situa en el
45,8% i li permet contractar
préstecs.
El rescat del servei de recollida d'escombraries i neteja
viària ha produït l'estavi previst i per l'any 201 5 es preveu un estalvi de 78.000€
destinats a eixugar el dèficit
del servei; també s'ha realitzat una important millora del
servei (GPS, nau...) i es
preveuen noves inversions.
L'Ajuntament
continuarà
amb una important inversió
en serveis bàsics i es pre-

veu la realització de la rotonda d'Anselm Clavé, la
instal·lació d'un camp de
futbol 7, la redacció dels
projectes del Casal d'Avis de
Palaudàries, el tancament
de la pista annexa al pavelló
i obres d'infraestructures
pendents (carrer Mossèn
Cinto Verdaguer, Can Franquesa, el clavegueram de
Can Marlès i Can Bosc, el
reasfaltat del carrer Major...).
El regidor d'Hisenda també
remarca que es manté una
important partida destinada
a
Serveis
Socials
(309.500€), que s'ha vist incrementada pel fet d'assumir el servei de neteja de la
llar, i s'ha creat una partida
específica del Dret de
l'Habitatge amb una aportació inicial de 75.000€.
Segons el regidor d'Hisenda

serà al 201 6 quan s'obtindran importants reduccions
de la despesa (reducció important de les amortitzacions
dels préstecs, finalització del
Pla de Sanejament de la
Mancomunitat, reducció dels
interessos...) i segurament
augments en els ingressos
(nous edificis industrials a la
zona Can Montcau-Can
Malé, augment de l'IAE...),
que faran que en el pressupost hi hagi més de
1 .000.000 d'euros de sobrant de recursos ordinaris.
Aquest fet, juntament amb
l'expectativa que el deute se
situï per sota de 7 milions
d'euros (45% dels ingressos
ordinaris) suposa, segons
Jordi Juárez, situar Lliçà
d'Amunt com un dels municipis amb més capacitat
econòmica de la comarca.

Campanya d'identificació d'animals

L'Ajuntament ha aprovat una taxa per poder identificar animals de
companyia (gossos, gats i fures) a un preu molt reduït de 20 euros.

La finalitat d'aquesta campanya és incrementar el nombre
d'animals amb microxip i reduir els abandonaments i
pèrdues.
Les dades del microxip
s’incorporaran al registre
d’animals de companyia de la
Generalitat ANICOM, que és
el que fa servir l’Ajuntament
des de fa anys. La campanya
compta amb la col•laboració

dels dos centres veterinaris
del municipi, que col•locaran
els microxips que els facilitarà
l’Ajuntament, i per participarhi cal dirigir-se a l’OAC de

l’Ajuntament per fer la
sol•licitud i el pagament.
Actualment el
nombre
d’animals
censats
i
identificats és de 1 642.

La Diputació col·labora amb els
municipis afectats per les ventades

El president de la Diputació va conèixer de primera mà els efectes del
temporal a la comarca i va concretar les línies de col·laboració entre la
Diputació i els municipis afectats.
El regidor de Medi Ambient,
Albert Iglesias, va assistir, el
passat 6 de febrer, a una
reunió amb el president de
la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, i representants d'alguns dels municipis
del Vallès Oriental afectats
per les ventades del passat
mes de desembre.
En la reunió, que va tenir
lloc a l'Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès, el
president de la Diputació de
Barcelona va conèixer de
primera mà els efectes del
temporal a la comarca i va
concretar les línies de
col·laboració
entre
la
Diputació i els municipis

Espai de Transparència
municipal al web
Properament, l’Ajuntament
posarà en marxa, dins del
web institucional, una nova
secció dedicada a la
Transparència municipal.
Aquet nou espai es trobarà
ubicat dins del bloc de Seu
electrònica
del
menú
d’informació principal.
L’objectiu és facilitar l’accés
a tota la informació de
l’administració local, perquè
la ciutadania pugui conèixer
amb detall com es gestionen
els diners públics que donen
suport al funcionament dels

serveis
i
polítiques
públiques municipals.
Aquesta secció incorporarà
informació detallada de
diversos àmbits: econòmic i
financer, organitzatiu i de
personal,
contractual,
jurídic, etc. La informació
disponible s’anirà ampliant,
seguint els indicadors
establerts per entitats de
referència internacional en
matèria de transparència.
Així
mateix,
aquesta
informació s’anirà actualitzant de forma periòdica.

Participa en el 2n Recital
Poètic Popular
La Unesco va declarar el dia
21 de març, dia en que
entrem a la primavera, Dia
Mundial de la Poesia, i a la
biblioteca ho celebrem amb
un recital poètic popular.
L’any passat va tenir lloc el
primer recital poètic popular
amb una participació d’unes
20 persones, entre infants,
joves i adults, recitant un
vers o un poema. I aquest
any continuarem la tradició
amb el 2n Recital Poètic
Popular que es farà el di-

vendres 20 de març a les
1 8h a l’era de la biblioteca i
en que tothom qui ho vulgui
es pot afegir llegint un
poema. Els protagonistes de
l’activitat són els lliçanens i
lliçanenques tot mostrant la
riquesa de la poesia.
Comptarem
amb
la
col•laboració del mestre
Josep Partegàs i de l’Escola
de Música de la Vall del
Tenes.
Vine i participa. Tothom hi és
convidat!

Taller d'informàtica nivell bàsic
La Biblioteca Ca l’Oliveres
organitza
un
taller
d’informàtica nivell bàsic,
gratuït, que es portarà a
terme des de finals de març
i durant tot l’abril, els dimarts
i dijous de 1 7h a 1 9h.
Es poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin uns coneixements
mínims d’informàtica, i
tindran prioritat aquelles
empadronades a Lliçà
d’Amunt.
Es tractarà el sistema

operatiu Windows, es faran
cerques a internet i gestió
del correu electrònic, es
treballarà un text amb el
processador de textos Word
i es tocarà el tema de les
xarxes socials, creant un
perfil a Facebook.
Les places són limitades i
les inscripcions es poden fer
a partir del 2 de març a la
mateixa Biblioteca, per
telèfon al 93 860711 6 o
enviant un correu electrònic
a b.llicam.co@diba.cat

Xerrada sobre l'entrenament
de la memòria

El president de la Diputació amb els representants municipals

(Foto: Ramon Ferrandis-El 9 Nou)

afectats.
Després de la reunió,
Salvador Esteve i la resta

d'assistents van fer un
recorregut per alguns dels
indrets més malmesos

"5 trucs per millorar la nostra
memòria a partir dels 60
anys" és el títol de la xerrada
que es portarà a terme a la
Biblioteca Ca l’Oliveres el
dimecres 11 de març, amb
possibilitat d’assistir-hi en
horari de matí (1 0h) o de
tarda (1 6h), i adreçat a
persones de 60 anys o més.
En
aquesta
xerrada
aprendrem a comprendre
com funciona la nostra
memòria i així ens serà més

fàcil posar en pràctica les
estratègies per millorar-la.
Tots tenim errades de
memòria.
Quines
són
atribuïbles a l’edat i quines
no? També coneixerem quins
són els enemics de la
memòria.
La xerrada anirà a càrrec
d’Eduard Verge, Educador
Social
i
Màster en
Gerontologia Social per la
UB i Fundador d'Ageing
Learner.
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Ple ordinari del 29 de gener
1 .- Aprovació de l'acta anterior.
El Ple va aprovar l'acta corresponent al Ple ordinari del 27
de novembre.

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d'Alcaldia emesos del 1 0
de novembre al 31 de desembre, que van del número 707 al
821 .

3.- Donar compte de la xifra
oficial de població a 1 de
gener de 201 4.

El Ple va aprovar la xifra oficial
de població a 1 de gener de
201 4, que és de 1 4.696 habitants.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar que, des de la darrera xifra oficial d'1 de gener
de 201 3, la població havia
augmentat en 37 persones. Hi
han hagut 907 altes i 873 baixes. De les altes, 1 37 han estat naixements. De les baixes,
74 han estat defuncions. I, la
gent que ha vingut i ha marxat
ho ha fet majoritàriament de i
cap a l'àrea de Barcelona. Les
zones del poble on ha arribat
més gent han estat el centre
urbà, Ca l'Artigues, Can Salgot
i les dues Can Rovira. La mitjana d'edat de la població
lliçanenca ha pujat una mica i
se situa en els 39,35 anys.
ERC va comentar el fet poc
habitual de tantes altes i baixes que, per altra banda, és
intrínsec a la tipologia de poble
que és Lliçà d'Amunt. També
va dir que la piràmide d'edat
de la nostra població segueix
la tendència general de la resta de Catalunya.

UNANIMITAT

4.- Aprovació del Pressupost
municipal per al 201 5.

El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general per a
l'exercici 201 5 sense dèficit
inicial, essent l'import de les
despeses de 1 6.500.000 euros
i els ingressos de 1 6.500.000
euros.
El regidor de Hisenda, Jordi
Juárez, va destacar el més
significatiu del pressupost, tant
d'ingressos com de despeses,
per capítols:
Pressupost d'ingressos:
- Capítol I (Impostos directes):
6.698.000€. Es pressuposta en
funció del padró de l'exercici
201 4. S'ha de tenir en compte
la reducció del 22% de la base
imposable de l'Impost sobre
Plusvàlues que es veu compensat amb una previsió de
l'Impost de Béns Immobles per
les noves altres del Padró
(Can Montcau-Can Malé), atès
que la base liquidable baixa
lleugerament respecte a
l'exercici anterior i els tipus no

s'han modificat. La previsió és
d'una reducció del 0,5% respecte al pressupost 201 4.
- Capítol II (Impostos indirectes): 300.000€. Per l'ICIO s'ha
previst reduir l'import de
l'exercici anterior davant
l'expectativa de menys llicències d'obres, segons la previsió que tenen els serveis
tècnics municipals. És molt
possible una nova llicència
d'obres en el sector Can
Montcau-Can Malé.
- Capítol III (Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i
contribucions
especials):
3.51 2.000€. Els ingressos previstos en aquest capítol tenen
una reducció de l'11 ,4%. Els
ingressos periòdics s'han previst en base als padrons i liquidacions d'ingressos de
l'exercici 201 4 i hi ha una reducció atès el menor import de
previsió de liquidació del preu
públic de les escoles bressol
(per la disminució del nombre
d'usuaris), la previsió de reducció de les llicències d'obres
(per menys activitat i reducció
dels tipus impositius) i la disminució del padró d'escombraries per tal d'ajustar-lo al
padró cobrable d'aquesta taxa.
En referència a les quotes urbanístiques, s'ha previst la urbanització del camí d'accés a
Can Franquesa i la indemnització pels terrenys de la zona
verda (despesa plurianual
201 5-201 6), la urbanització de
Mossèn Cinto i els claveguerams d'Alcant-Castelló, del
carrer d'en Bosc i de Can
Marlès, i aquesta previsió és
inferior a la prevista en el
pressupost 201 4.
- Capítol IV (Subvencions i
transferències
corrents):
3.922.000€. Es preveu una reducció respecte el 201 4 perquè la reducció de la
subvenció d'escola bressol de
la Generalitat no es compensa
en la seva totalitat amb l'augment de subvencions per part
de la Diputació.
- Capítol V (Ingressos patrimonials): 220.000€. Es redueix lleugerament per tal
d'ajustar la previsió d'interessos dels comptes corrents.
- Capítol VI (Alienació inversions reals): 0€. No es preveu
cap venda de patrimoni.
- Capítol VII (Subvencions i
tranferències de capital):
620.000€. Es preveu un important augment atès que hi
ha una sèrie de subvencions
concedides (rotonda Anselm
Clavé) i altres que es preveu
sol·licitar per tal de realitzar la
inversió.
- Capítol VIII (Actius financers): 0€.
- Capítol IX (Passius financeers): 1 .228.000€. Està previst
un nou préstec per aquest import, que en funció del desen-

volupament del pressupost
podria no ser necessària la
seva contractació.
Pressupost de despeses:
- Capítol I (Personal):
6.743.000€. Hi ha un augment
de la partida del 3,7% perquè
la llei de pressupostos de
l'Estat ha previst la possibilitat
de pagament de la part proporcional acreditada de la paga extra de l'exercici 201 2
(11 7.300€); perquè el rescat de
la concessió del servei
d'escombraries es va realitzar
a partir de l'1 de febrer del
201 4 i la consignació de les
nòmines del mes de gener no
previstes en l'anterior pressupost suposa la quantitat de
56.000€; per la consignació
pressupostària del TAE en el
pressupost municipal; per la finalització de l'excedència
d'una auxiliar administrativa; i
altres variacions en les nòmines municipals (augments o
reduccions de jornades, triennis...).
- Capítol II (Despeses en béns
i serveis corrents): 3.926.600€.
Aquest capítol disminueix en
22.400 euros per una disminució de la despesa de gestió de
residus degut a l'assumpció
del servei per gestió directa;
per una disminució de la partida de serveis socials degut a
l'assumpció del servei per
gestió directa; per la consignació d'una partida per arranjar
els camins rurals que s'ha
previst finançar en part mitjançant una subvenció de la
Generalitat, que n'ha fet una
convocatòria pública.
- Capítol III (Despeses financeres): 240.000€. S'ha contractat un SWAP amb un tipus
de l'1 ,89% que permet garantir
una despesa financera controlada en els propers dos exercicis i s'ha considerat adient la
contractació d'una pòlissa de
tresoreria per tal de garantir el
pagament regular de proveïdors a 30 dies i sense haver
d'esperar l'ingrés de les subvencions pendents per part de
la Generalitat.
- Capítol IV (Subvencions i
transferències
corrents):
868.400€. El Pla de Sanejament de la Mancomunitat preveia la contractació de
préstecs que cal retornar-los
en el termini de 3 anys i, per
tant, cal mantenir la transferència a aquest organisme
per tal d'amortitzar els préstecs
obtinguts. També s'ha creat
una nova partida de Serveis
Socials del Dret a l'Habitatge,
que suposa un important augment respecte al pressupost
anterior.
- Capítol VI (Inversions reals):
2.555.000€. Disminueix un
1 4,8% respecte a l'exercici
anterior.
- Capítol VII (Transferències de

capital): 1 7.000€. Es manté, en
termes similars, una transferència que es va acordar en
exercicis anteriors.
- Capítol VIII (Actius financers):
0€. No està previst fer cap
aportació a l'empresa municipal.
- Capítol IX (Passius financers): 2.1 50.000€. L'any 201 5
és l'últim exercici d'ascens
d'aquest capítol. Una vegada
que aquest any s'amortitzin els
préstecs de fa 1 0 anys, hi ha
una reducció important l'any
201 6 de la destinació a amortització de préstecs. Aquest fet
permetrà assolir una gran
capacitat de finançament inversor amb ingressos ordinaris
i poder acometre els reptes
que aquest municipi té donat la
seva gran extensió i dispersió
de la població.
El regidor d'Hisenda va explicar que la ràtio d'endeutament
de l'Ajuntament se situa en el
45,8%.
Juárez va remarcar que l'ajustament de la despesa corrent
ha permès abaixar impostos;
que la consolidació del sector
Can Montcau-Can Malé permetrà poc a poc augmentar els
ingressos ordinaris; que el
sector constructor-promotor
continua amb una activitat dèbil, però es preveu que se
sol·liciti alguna llicència d'edificació del sector Can Montcau-Can Malé; que la
Generalitat continua amb un
important deute pendent i amb
la retallada de subvencions;
que la previsió és un augment
de les bestretes de la Participació en els Ingressos de
l'Estat, encara que la liquidació
de la PIE 201 3 serà negativa,
però amb la possibilitat d'ajornar-ne la devolució; que la
morositat d'empreses i ciutadans continua i és important, i
s'ha de tenir en compte; que la
ràtio d'endeutament ens permet contractar préstecs i s'ha
previst contractar-ne un per finançar inversions, tot i que, en
funció dels recursos ordinaris
obtinguts, no es descarta no
formalitzar-lo en la seva totalitat; que l'aposta per la gestió
directa està donant bons resultats i ha permès, amb els
estalvis en la despesa, baixar
impostos i reduir el deute municipal; el rescat del servei de
recollida d'escombraries i neteja viària ha produït l'estavi
previst i per l'any 201 5 es preveu un estalvi de 78.000€
destinats a eixugar el dèficit
del servei; també s'ha realitzat
una important millora del servei de recollida d'escombraries
i neteja viària (GPS, nau...) i es
preveuen noves inversions; se
segueixen implementant mesures per a la reducció de la
despesa com la unitat de
compres centralitzada; una re-

organització de la brigada està
permetent la millora de la
prestació de serveis i la inversió en maquinària, que es tradueix en un augment de la
productivitat i, per tant, en la
millora en la imatge del municipi; es continua amb una important inversió en serveis
bàsics i es preveu la realització
de la rotonda d'Anselm Clavé,
la instal·lació d'un camp de
futbol 7, la redacció dels projectes del Casal d'Avis de Palaudàries, el tancament de la
pista annexa al pavelló i obres
d'infraestructures
pendents
(carrer Mossèn Cinto Verdaguer, Can Franquesa, el clavegueram de Can Marlès i Can
Bosc, el reasfaltat del carrer
Major...); i es manté una important partida destinada a
Serveis Socials (309.500€),
que s'ha vist incrementada pel
fet d'assumir el servei de neteja de la llar, i s'ha creat una
partida específica del Dret de
l'Habitatge amb una aportació
inicial de 75.000€.
El regidor d'Hisenda va acabar
parlant de les previsions per al
201 6, quan s'obtindran importants reduccions de la despesa
(reducció important de les
amortitzacions dels préstecs,
finalització del Pla de Sanejament de la Mancomunitat, reducció dels interessos...) i
segurament augments en els
ingressos (nous edificis industrials a la zona Can MontcauCan Malé, augment de l'IAE...),
que faran que en el pressupost
hi hagi més de 1 .000.000
d'euros de sobrant de recursos
ordinaris. Aquest fet, juntament
amb l'expectativa que el deute
se situï per sota de 7 milions
d'euros (45% dels ingressos
ordinaris) suposa, segons el
regidor d'Hisenda, situar Lliçà
d'Amunt com un dels municipis
amb més capacitat econòmica
de la comarca.
Juárez va afegir que l'Empresa
Municipal d'Obres (EMO) ha
quedat sanejada, després
d'haver cancel·lat la totalitat
del deute, gràcies a obtenir
una imporant quita, i que
s'estan acabant les obres
pendents dels habitatges de
promoció pública, a més
d'haver llogat amb preus socials els 11 que quedaven pendents de vendre.
ERC va comentar que, en referència als ingressos, se segueix amb la política d'intentar
minimitzar la recaptació, per
un criteri de prudència. Va
preguntar pels increments de
subvencions que rep l'Ajuntament de la Generalitat, que
passa de 6.000 a 1 90.000€,
per despesa corrent, i de la
Diputació, que passa de
1 40.000 a 620.000€, per inversió, que suposaven que
eren subvencions emparaula-
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En general, va dir ERC, el que
fa el pressupost és gastar en
despesa corrent el que són ingressos corrents (impostos,
taxes i subvencions per al funcionament corrent) i, per la
resta, per fer inversions, necessita préstecs, quotes urbanístiques i subvencions.
Tenim una reducció del deute
perquè no fem altres inversions que ens l'incremetin, va
puntualitzar.
Altres puntualitzacions que va
fer ERC van ser que el pressupost de Serveis Socials és
pràcticament idèntic a l'anterior, però repartit diferent, i que
el SWAP no és nou, es va
contractar el 2011 .
També va preguntar què suposarà la liquidació negativa
en la participació en els ingressos de l'estat i, en referència al comentari que el
nostre Ajuntament és el més
sanejat de la comarca, va fer
referència als més de 20 milions d'euros rebuts de Mango.
També va comentar que la ràtio d'endeutament es calculava
descomptant les quotes urbanístiques i que aquest any
s'havien tornat a tenir en
compte; no seria el 45,8%,
sinó el 49%.
I, va preguntar per l'increment
de les partides destinades a
promoció econòmica, que
passa de 4.000 a 30.000€, i de
participació ciutadana, on hi ha
una partida explícita per un
procés de participació sobre
Can Malé. També va preguntar
sobre la situació de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
contestar que la filosofia és
tenir en compte la morositat;
que els ingressos han baixat
molt i això ha obligat a baixar
la despesa; i que, com haurien
de fer totes les administracions
públiques, es gasta en despesa corrent els ingressos
corrents i per les inversions es
fan servir quotes urbanístiques, subvencions i préstecs.
L'any 201 5, va comentar, serà
el darrer any d'amortització de
préstecs i, l'any 201 6, ja es
podran fer inversions amb
diners corrents.

En referència a Serveis Socials, va explicar que s'havia
assumit l'assistència a la gent
gran, que suposarà un estalvi i
revertirà en la població.
Sobre les subvencions, va comentar que creia que la Generalitat tornava a arrancar les
subvencions a escoles bressol
i que la Diiputació torna a engegar subvencions per a inversions i plans d'ocupació.
Simón va dir que la liquidació
negativa en la participació dels
tributs de l'estat del 201 3 no
tenia res a veure amb l'ajornament del deute de fa anys. I va
explicar que l'augment de la
partida de promoció econòmica és degut a la previsió de
projectes importants (formació,
networking, ocupació juvenil)
aprofitant la implantació de
Mango. Sobre l'augment de la
partida de Participació Ciutadana, va dir que s'havia pressupostat un procés participatiu
per definir què es volia fer amb
la zona de Can Malé.
L'Alcalde també va explicar
que aquest any 201 5 s'acabarà el Pla de Sanejament de
la Mancomunitat, on els ajuntaments han hagut d'aportar
diners extres, i que, a partir del
201 6, la Mancomunitat tindrà
més capacitat per tirar endavant l'escola de música, el
PPD i els altres serveis que
ofereix.
ERC va tornar a intervenir i va
qüestionar l'aprovació del
pressupost si es permet la
creació de partides per Decret
d'Alcaldia. L'Alcalde va contestar que la normativa ho
permet i que dóna flexibilitat de
gestió.
CiU va començar el seu discurs dient que no era un pressupost per tirar coets, però que
era bastant equilibrat, tot i que
trobaven a faltar més partida
destinada a Serveis Socials.
Tot i això, va comentar que hi
havien incloses les coses que
el seu grup havia demanat en
una reunió amb l'equip de govern: construcció del camp de
futbol 7, arranjament del barri
de la Sagrera i de camins rurals, la rotonda de Ca la Miqueleta, la vorera peatonal des
del barri de Sant Joan cap a

Lliçà de Vall, el camí de vianants a Can Xicota i el manteniment de les instal·lacions
municipal.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
comentar, en referència a la
partida de Serveis Socials,
que queden cobertes les necessitats de la ciutadania.
ICV-EUiA va dir que es tractava d'un pressupost ajustat en
relació a l'ordinari i curt en relació a les inversions, i que les
inversions en clavegueram, aigua, enllumenat i reasfaltatge
baixaven respecte a l'any anterior. També va preguntar per
la rotonda d'Anselm Clavé.
L'Alcalde va contestar que
aquest 201 5 encara toca
apretar-se el cinturó, sense
descuidar Serveis Socials i
cobrir serveis, i que es deixarà
el pressupost del 201 6 en un
bon punt de partida per fer inversions. En relació a la rotonda d'Anselm Clavé, va dir que
la Diputació s'havia retardat.
La regidora no adscrita també
va dir que trobava escassa la
partida destinada a Serveis
Socials, que no creia que es
cobrissin les necessitats de la
ciutadania i que no hi ha prou
ajudes.
L'Alcalde va insistir a dir que
els cobreixen les necessitats
de la gent que ho sol·licita i
que s'informa tothom d'aquestes ajudes.

PSC – A FAVOR
PP – A FAVOR
ERC – EN CONTRA
CIU – A FAVOR
ICV-EUiA – EN CONTRA
NO ADSCRITA_ EN CONTRA
5.- Ratificació de la Modificació d'Estatuts del Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs.

Aquest punt es va deixar sobre la taula a petició d'ERC
que va demanar d'estudiar millor el fet de voler ampliar
l'àmbit d'actuació i ajuntar les
conques del Besòs i la Tordera
en un sol ens.

6.- Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci Localret.

L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que els estatuts s'havien
adaptat a les Lleis de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local i de Racionalització del Sector Públic, i
a altres mesures de reforma
administrativa.

marcar els avantatges d'aquest
conveni.
ERC i CiU van retreure la lentitud en la posada en marxa
del conveni.

7.- Validació de les tarifes
pel servei de prestació conjunta del servei de taxi per a
l'any 201 5.

7.- Mocions.

UNANIMITAT

L'Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que s'intentava homogeneitzar les tarifes amb les de la
província de Barcelona. A nivell de Lliçà d'Amunt, va dir,
amb aquest conveni els lliçanencs hi surten guanyant, perquè per anar a Granollers, cap
on són la majoria dels viatges,
la tarifa passa de ser interurbana a ser urbana. El regidor
de Transport Públic i Mobilitat,
Antonio Guijarro, també va re-

UNANIMITAT

8.- Afers urgents.
No n'hi havia.
No n'hi havia.

8- Preguntes.

La regidora no adscrita va formular preguntes sobre: convenis urbanístics amb empreses,
llicèncis d'obres majors i ofertes
públiques.
ICV-EUiA va formular preguntes
sobre: les obres del Casal de la
Gent Gran, el saló de Plens de
l'Ajuntament, els Plens en directe, la sonorització dels
Plens, la vorera entre el Centre
Cívic de Palaudàries i Can
Roure, i la demanda d'aigua.

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 butlleti@llicamunt.cat, per fax (93
841 41 75), per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 081 86 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per
l’Ajuntament a signar un full d’autorització per a la
publicació d’imatges de menors en els mitjans de
comunicació municipals.

Ander Gañán Gallego,
nascut
el 1 6 de gener de 201 5

El Ple va ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci
local Localret.
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Grups Municipals
Per a alguns grups polítics de l’oposició ja ha començat la campanya electoral de les properes eleccions municipals. I, com que no troben arguments per
criticar les polítiques del PSC al Govern Municipal, manipulen la realitat per agafar-se a qualsevol cosa. Aquest és el cas d’ERC, que en l’edició del mes de
febrer de l’’Informa’t anunciava que: “no participaran més en aquest mitjà” fins al mes de maig, passades les esmentades eleccions. Argumenten que l’equip
de govern no assegura la seva “pluralitat”, un fet que demostra que no el llegeixen habitualment. Aquesta decisió, si hom és coherent, es pren al principi de tot
i no ara, després d’haver aprofitat aquest espai durant quasi 8 anys, que falsos!
Aquest butlletí és un espai on, evidentment, l’Ajuntament explica les activitats del mes en qüestió i fa valoració de les activitats ja acabades. D’això se’n diu
informar de què passa al poble. D’altra banda, les entitats de Lliçà d’Amunt poden escriure, de la mateixa manera que ho poden fer, mensualment, els partits
polítics amb representació a l’Ajuntament amb una columna per cadascun d’ells.
Potser necessiten més espai, però el que és cert és que ja no se’n recorden de com era l’Ei!”, el butlletí quinzenal de l’Ajuntament quan ells governaven, on
només hi havia espai per a l’editorial (amb contingut polític en aquell moment d’ERC i IC-EUA) i entre 8 i 1 2 notícies breus del municipi, sempre de
l’Ajuntament i mai d’entitats, i on la resta de grups polítics no teníem ni veu ni vot. Però això no és tot: també existia “La revista de Lliçà” una revista
monogràfica que només va tenir 8 exemplars. Aquí els grups polítics sí vam tenir la sort de comptar amb un petit espai, però només podíem parlar del tema
que tractava l’Ajuntament en aquella revista monogràfica. Que no ens intentin prendre el pèl, aquests d’ERC i IC-EUA. que nosaltres si que tenim memòria!
Sempre s’omplen la boca de les paraules “pluralitat, participació i transparència” quan realment sempre han fet tot el contrari, que falsos!
El pasado mes de julio, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular sobre el derecho a la vivienda en Lliçà
d’Amunt.
En diciembre, y en cumplimento del contenido de esta moción, los concejales de Vivienda y de Bienestar social del PP, José Santiago y Mª Àngela Roca
respectivamente, convocaron a todas las fuerzas políticas con representación en nuestro Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos y otros colectivos para
constituir la Mesa por el derecho a la vivienda de Lliçà d’Amunt. A la reunión asistieron los concejales populares, así como el alcalde (PSC), un representante
de ERC y CiU, así como un miembro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Echamos en falta a los representantes de ICV-EUiA, que suelen hacer tanta demagogia sobre este tema. Creemos que la PAH tendría que buscarse otro
interlocutor más válido, que los represente mejor o que los represente de alguna manera. Otros, con menos afán de protagonismo y menos demagogia,
defendemos mucho mejor a los ciudadanos de nuestro municipio.
Algunas de las propuestas que se presentaron fueron: creación de una mesa de emergencias sociales que se coordine entre las concejalías de Vivienda,
Bienestar Social y los servicios jurídicos; incluir en los presupuestos municipales una partida de 1 8.000 euros para este fin; ofrecer a los particulares con
pisos vacíos la posibilidad de alquilarlos a través de servicios sociales. Queremos recordar que de las 64 viviendas de protección oficial construidas entre la
anterior legislatura y la actual, un total de 11 son del Ayuntamiento y destinadas Alquiler Social.
En los presupuestos del 201 5 se ha creado una partida específica para la Vivienda, con una aportación inicial de 75.000 euros. Además, se destinan 50.000
euros al proyecto de Casal para la Gente Mayor Palaudaries. La partida de Servicios Sociales para este año asciende a 309.500 euros. Los vecinos de Lliçà
d’Amunt ya no perciben el Partido Popular como un partido de oposición, sino que nos ven como un partido de Gobierno que trabaja y cumple con sus
compromisos. Así lo hemos demostrado durante los 8 años que llevamos gobernando, en los que hemos demostrado que sabemos anteponer los intereses
ciudadanos a cualquier ideología de partido.
En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí, no s'havia rebut cap article d'opinió d'aquest grup polític.

En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí, no s'havia rebut cap article d'opinió d'aquest grup polític.

Cuando salga este artículo estaremos a sólo 2 meses de las Elecciones Municipales. EUiA-ICV considera que:
AHORA es el momento del cambio radical que signifique utilizar el Ayuntamiento al servicio de las personas y no al revés.
AHORA es el momento de adquirir un verdadero compromiso con las familias más necesitadas, con los que más sufren, con el precariado, con los parados,
evitando los desahucios y la exclusión social.
AHORA es el momento para mejorar los actuales servicios públicos y municipalizar otros.
AHORA es el momento de eliminar las barreras arquitectónicas en la vía pública y hacer las aceras transitables, consiguiendo así hacer la vida más cómoda y
segura para todos.
AHORA es el momento de conseguir un Ayuntamiento radicalmente democrático, totalmente transparente, abierto a la ciudadanía y rigurosamente
participativo.
Por eso AHORA es cuando todos necesitamos un proyecto revolucionario, estimulante y cohesionado, un programa electoral diferente, coherente, de
izquierdas, de cambio radical, en las calles, en los barrios, y por supuesto en el Ayuntamiento. Por eso pedimos a los vecinos y vecinas de Lliçà d’Amunt a
participar activamente en la elaboración de un programa que permita el cambio.
Si estás indignado, harto de la situación actual, y quieres echar a los que te gobiernan y deciden por ti sin contar contigo, rebélate y ven a las jornadas de
debate abiertas que organizaremos EUiA-ICV. Haremos un programa electoral del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, donde tu participación, ideas y
propuestas serán fundamentales.
EUiA-ICV manifiesta su más enérgica protesta y repulsa a la manipulación partidista y particular que el Sr. Alcalde hace continuamente en la “Salutació de
l’Alcalde” de l’Informa’t. Con ello está demostrando, como es su costumbre desde hace varios años, su falta de escrúpulos, utilizando un medio de información y
comunicación, que pagamos entre todos y todas, para su propio ego y para el interés de su partido político PSC y de rebote de su socio político PP
Finalmente, EUiA-ICV de Lliçà d’Amunt, quiere felicitar efusivamente al partido de izquierdas Syriza por la reciente victoria en las elecciones de Grecia y
deseamos que Tsipras, al frente del gobierno, consiga sacar al pueblo griego de la terrible situación a la que la han llevado gobernantes anteriores y los
recortes impuestos por la Troika, y comience para Grecia una nueva etapa, en Europa una nueva era en el escenario político, y se consiga reemplazar el
modelo de Europa capitalista al servicio de unos pocos privilegiados por una Europa renovada, social y de la mayoría que es el pueblo.
¡¡Es “AHORA” cuando Lliçà d’Amunt se merece más!!
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Entitats

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L'objectiu d'aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer.

La Colla de Diables busca integrants

Diables del Tenes som una
entitat cultural del Vallès
Oriental. Sóm un grup obert,
amb gent de totes les edats.
Et convidem a venir a provar
les nostres activitats, tant de
foc com de tabal. Per a més
informació,
visita'ns
a
www.diablesdeltenes.cat

Els nostres gegants a la
Mitja Marató!

Diables del Tenes

Un any més, els gegants de
Lliçà d'Amunt van participar
en la Mitja Marató de
Granollers.
Dissabte 31 de gener, en
Julià, el Xavi Calamar i el
Petit Conill van participar en
la tradicional cursa de
Gegants, dins de les
activitats organitzades per
la Mitja Marató de
Granollers,
amb
la
participació d’una vintena
de colles geganteres del

Proper espectacle infantil a l'ateneu l'Aliança

Diumenge 1 5 de març a
les 1 2h a l'ateneu L’Aliança :
INSTANTS (màgia) :

Un autèntic espectacle de
màgia arriba a l’Aliança!
Instants és un espectacle
molt variat, on s’alternen
els
números
de
participació amb el públic i
també
els
números

musicals amb una molt
ben posada en escena,
sempre en clau d’humor.
Instants són aquells petits
moments
que
ens
permeten evadir-nos de la
realitat i gaudir, encara
que es tracti només per a
un moment, de la sensació
i el misteri de la bona
màgia.
Gràcies a la gran quantitat

de
representacions
realitzades, ha arribar a
ser l’espectacle més
sol.licitat de la companyia
Mag Edgar.

Públic: tots els públics
Companyia: Mag Edgar
Ateneu L'Aliança

Vallès i dels voltants.
La cursa es va realitzar al
carrer de Joan Prim, en el
tram que va de la Fonda
Europa fins a la plaça de la
Corona.
Aquest any han corregut el
Biel, el Jordi, l'Aleix, el Xavi
i el Toni, amb el suport dels
grallers i la resta de la colla.
Hem quedat en sisè lloc!
Felicitats Gegants!
Colla de Gegants

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

Esplugas: 1 de març
Galceran: 8 de març
Trullols: 1 5 de març
Portabella: 22 de març
Valeta: 29 de març
Farmàcia Mas: tots els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Dissabtes: de 1 6.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Fora d’aquests horaris de guàrdia i per a urgències, cal trucar a la
Policia Local: 93 860 70 80

Publicitat

Març de 201 5

Telèfons

Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres

Taller "Tot és possible"

CAP La Cruïlla

CEIP Sant Baldiri

Quan algú desitja realment una
cosa, tot l’univers conspira perquè
pugui realitzar el seu somni. A
càrrec d'Alicia Sánchez.
Horari: d'11 a 1 3h
Lloc: Biblioteca Ca l'Oliveres-sala
d'actes
Inscripcions: telèfon 670 21 31 44
Preu: sòcies, gratuït; no sòcies,
1 0€ (fent-se sòcia)
Organitza: Associació Amunt Dones

Centre Cívic Ca l’Artigues

Dissabte 1 4 de març

93 860 71 1 6
93 841 52 50

CAP Palaudàries
93 864 00 90

Casal de la Gent Gran
93 841 61 55

CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05

CEIP Països Catalans
93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
93 841 46 52

93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

Dissabte 7 de març

Calçotada a Can Farell

Hora: 1 4.30h
Lloc: Local Social de Can Farell
Preu: 1 0€, socis; 1 2€, no socis; 5€
nens i nenes
Organitza: Associació de Veïns de
Can Farell

Reiki solidari

Durant l’any 201 4, els mestres de
Reiki Esther Menéndez i Ferran
Montes van oferir, de manera voluntària, sessions individuals de
Reiki un cop al mes. A partir de
març, hi ha noves sessions
disponibles, només a canvi de 5
euros en aliments que no siguin
frescos, per al Banc d’Aliments de
Lliçà d’Amunt.

93 841 56 95

Espai Jove El Galliner

93 843 91 21

Taller de decoupage

93 841 55 87

Farmàcia Mas

Taller de jardineria jove

Farmàcia Portabella

Fes-te una foto divertida al
Galliner

Farmàcia Esplugas
Farmàcia Galceran
93 841 47 78
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

INS Lliçà

Dilluns 2 de març

93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (a l’OAc de
l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 1 3 h (hores
concertades)
93 841 52 25

Organisme de Gestió
Tributària
93 841 53 53

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25

Registre Civil

Exposició

Taller creatiu

72 11 23 (Esther)
Organitza: Espai Garum

"Rosa Leveroni, dona de lletres",
produïda per l'Institut Català de les
Dones i la Institució de les Lletres
Catalanes.
Horari: en horari de la biblioteca

"La capsa dels petits secrets". A
càrrec d’Agnès Navarro i Carme
Romero. Reciclarem una capsa de
sabates amb la tècnica del decoupage. Cal portar una capsa de
sabates. Per a nens i nenes de 4 a
8 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de març. Places limitades.

Informació i reserva d'hora: 626

Activitats per a joves als
Centres Cívics
Taller de clauers de feltre

5 de març: Centre Cívic
Palaudàries – de 1 7:30h a 1 9:30h
6 de març: Centre Cívic Ca
L’Artigues – de 1 7:30h a 1 9:30h

Taller de segells de goma eva

1 2 de març: CC Palaudàries – de
1 7:30h a 1 9:30h
1 3 de març: CC Ca L’Artigues – de
1 7:30h a 1 9:30h

Tarda sobre rodes

Porta els teus patins, patinet, skate
i bici, i vine a passar una tarda
sobre rodes!
1 9 de març: CC Palaudàries – de
1 7:30h a 1 9:30h
20 de març: CC Ca L’Artigues – de
1 7:30h a 1 9:30h

Taller de xapes

26 de març: CC Palaudàries – de
1 7:30h a 1 9:30h
27 de març: CC Ca L’artigues – de
1 7:30h a 1 9:30h

Del 2 al 28 de març

Club de lectura

Dimecres 4 de març

de Care Santos.
Si vols participar a les tertúlies del
Club de Lectura posa’t en contacte
amb el personal de la Biblioteca.
Hora: 1 8.30h
Desig de xocolata

Club de lectura
"Deixa'm llegir!"

jove

Dijous 5 de març

d'Anna Miralles i Emilio Ruiz.
A càrrec de Joana Moreno i Laura
Bartuilli. Si vols participar a les
tertúlies del Club de Lectura posa’t
en contacte amb el personal de la
Biblioteca.
Hora: 1 8h
Waluk

Instants musicals

Petita audició musical d'una durada de 20 minuts, a càrrec dels
alumnes de l'Escola de Música de
la Vall del Tenes. Cada primer dijous i segon dimecres de mes.

Dijous 5 de març
Dilluns 1 6 de març

Mínim 8 jugadors. Inscripcions de
1 6h a 1 7.30h.

Aina Martorell i Maria Morón, flautes.
Hora: 1 9h

Dimecres 11 de març

Dijous 5 de març

Divendres 6 de març

Dilluns 9 de març

Decorem el Galliner

Dimarts 1 7 de març

Dimecres 1 8 de març

Art Jove

Quadres amb ceres.

Torneig de Ping Pong

Local Social Ca l’Artigues

Ca l'Oliveres

Taller de nines i ninos reals

93 860 72 1 6

Jutjat de Pau

Biblioteca Ca l'Oliveres

Taller de costura creativa

Dimarts 3 de març

93 841 62 1 6

INS Hipàtia d'Alexandria II

Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca

Anna Carreras, Marco Cuesta i Anna Berruezo, violoncels.
Hora: 1 8h

Taller de pentinats (recollits de festa)

93 841 66 25

Dissabte 1 4 de març

Dijous 1 2 de març

Dilluns 23 de març

L'inici de la majoria dels tallers és
a les 17h. Són gratuïts i cal inscripció prèvia per participar-hi.

Organitza: Ajuntament

Activitats per a la gent gran
Associació del Casal da): Darrer diumenge de
mes, 29 de març, de 1 7 a 20h
d'Avis:
Musclada i Espai xocolata Casal de la Gent Gran
Associació de Jubilats i
Simon Coll
Pensionistes de PalaudàDissabte 14 de març
Esmorzar. Visita a l'Espai de xoco- ries:
lata Simon Coll de Vilafranca del Cap de setmana a Calella
Penedès. Dinar i tarda amb ball.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

28 i 29 de març

Més informació i inscripcions: despatx de l'associació

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h
Ball de saló: Dissabtes 1 7h
1 3, 20 i 27 de març 1 6.30h Ca- Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
sal de la Gent Gran
Bingo: Dissabtes 7, 1 4, 21 i nivell 2: Dimecres 1 8h
28 de març 1 6.30h Casal de la nivell 3: Dimarts 1 8h
Gent Gran
Ball: Segon diumenge de mes
Cafè-ball (música grava- (8 de març) 1 7h
Activitats fixes:
Botxes : Dilluns i dimecres
11 h Parc del Tenes
Ball de saló: Divendres 6,

Recital literari sobre la figura de Rosa Leveroni
En relació a la poesia i la vida de la
poeta i narradora. A càrrec de Para
Bé l'Orella.
Hora: 1 9h

Xerrada sobre l'entrenament de la memòria
Dimecres 11 de març

"5 trucs per millorar la nostra
memòria". A càrrec d'Eduard Verge.
Adreçat a adults a partir de 60
anys.
Hora: a les 1 0h i a les 1 6h

Taller de biodansa
Dilluns 1 6 de març

La Biodansa és una pràctica que
utilitza com a eines el moviment, la
música i la inducció a la vivència.
Proposa un camí cap a
l’autoconeixement
i
el
desenvolupament personal. A
càrrec de Montse Grau Mateu.
Horari: de 1 8h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de març. Places limitades.

Dimarts 1 7 de març

2n Recital Poètic Popular
Divendres 20 de març

Donem la benvinguda a la primavera amb poesia.
Hora: 1 80h

Niu de paraules

Dissabte 21 de març

"Juguem amb les paraules". A
càrrec de Rosa Fité. Juguem amb
les paraules que ens obren al món
màgic de la imaginació, juguem
amb les paraules que fan música,
juguem amb les paraules que ens
permeten el joc de les endevinalles,
juguem, juguem i juguem. No us
perdeu aquest petit espectacle
dolçament poètic! Adreçat a famílies amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de març. Places limitades.

Recrea't

Dimecres 25 de març

"La capsa dels secrets". A càrrec de
Laura Bartuilli i Carme Romero. Cal
portar una capsa de sabates.
Adreçat a nois i noies de 8 a 1 2
anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir del 2 de març. Places limitades.

Contes al vol

Dijous 26 de març

"Noies intrèpides". A càrrec de l’Ós
Mandrós, narrador oral. Contes de
nenes valentes, sens por,
divertides, capaces d’enfrontar-se
soles als monstres, amb humor i
alegria. Contes de noies creatives,
tendres, que s’atreveixen a afrontar
al injustícia sense callar, contes de
noies, noies intrèpides! Sessió recomanada a famílies amb infants a
partir de 4 anys.
Hora: 1 7.30h

Organitza: Ajuntament

93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 1 2

A l’Agenda es publiquen les activitats que organitza l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats que organitzen les
entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que, durant la primera setmana de mes, poden enviar la informació
sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquest butlletí ja no li sigui útil, llenci'l al contenidor blau.

