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Període electoral
La salutació de l'Alcalde, que encapçala el butlletí, i els articles d'opinió dels grups polítics
municipals, que encapçalen la secció d'Opinió, s'han suprimit en aquesta edició per trobar-nos
en període electoral.

Enquesta ciutadana
Creu que hi ha igualtat entre dones i homes a la societat?
El passat 8 de març va tenir lloc el Dia Internacional de les Dones i Lliçà
d'Amunt ho va commemorar amb tota una programació d'activitats amb l'objectiu de reivindicar 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. En
la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanencs i
lliçanenques creuen que hi ha igualtat entre dones i homes a la societat i, en
cas negatiu, quin creuen que és l'entorn on més s'aprecia aquesta desigualtat.
El resultat ha estat que, de les 53 persones que han participat a l'enquesta, un
2% ha dit que si; un 49% ha respost que no i que l'entorn on més s'aprecia
aquesta desigualtat és a l'entorn laboral; un 23% ha contestat que no i que
s'aprecia més a l'entorn familiar; un 23% ha dit que no i que s'aprecia més a
l'entorn social; i un 4% ha assenyalat l'opció No sap/No contesta.
*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.

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25 Fax: 93 841 41 75 Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat Web: www.llicamunt.cat Facebook: www.facebook.com/llicamunt
Twitter: www.twitter.com/llicamunt Instagram: www.instagram.com/llicamunt Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt Horari: de dilluns a divendres, de 8 a
14 h, i dilluns, de 16 a19 h)
Impressió i manipulació: CTL Comunicació
Tiratge: 7.000 exemplars
Paper: Premsa millorat 60,0 grs/m2 (ecològic) blancura 76
Dipòsit Legal: B486152007

>3

Tot a punt per la representació de
Catalunya, princesa meva

D'entre totes les activitats organitzades per celebrar la festivitat de
Sant Jordi, destaca la representació de l'obra de teatre itinerant
Catalunya, princesa meva.
L'activitat principal d'aquesta
edició de la Festa de Sant
Jordi tornarà a ser la representació de Catalunya, prin
cesa meva, obra de teatre al
carrer sobre la llegenda de
Sant Jordi que es va estrenar
fa dos anys, amb guió de la
lliçanenca Assumpta Regales,
interpretada per persones del
poble, més de 1 50, sota la direcció de Mònica Luchetti, i
amb la participació de les
entitats locals Ball de Gitanes,
Colla de Gegants, Colla del
Ritme, Ateneu l’Aliança, Colla
de Diables, Comissió de
festes, Bandeltenes, Ja ho
tenim teatre i Escola de
Música de la Vall del Tenes.
La representació tindrà lloc el
dissabte 25 d'abril, a partir de
les 1 9h, amb inici a la plaça
de l'Església. L’espectacle,
itinerant, té quatre escenaris
bàsics: la plaça de l’Església,
l’esplanada del carrer de
Mossèn Blancafort, el parc

Escena de la matança del drac i la salvació de la princesa

infantil del Quiosc i l’esplanada
del carrer de l’Aliança.
En aquest espectacle, les
entitats locals s’enfronten al
drac elaborat per nens i nenes
de les escoles del poble en
diferents escenaris decorats
per la Comissió de Festes i
sonoritzats, en directe, per la

Bandeltenes. Es tracta d'un
espectacle itinerant, que va
des de la plaça de l'Església
fins a l'esplanada dels pisos
de l'Aliança, on la colla de Diables és l'encarregada de la
cremada del drac. Enguany, hi
haurà nous personatges, nous
diàlegs i noves accions.

III Concurs de punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de
Cultura ha convocat el III
Concurs infantil i juvenil de
punts de llibre.
Aquest concurs consta de
quatre categories: una per a
participants d’entre 5 i 8
anys, una altra per a
participants d’entre 9 i 11
anys, una tercera per a participants de 1 2 a 1 7 anys i
una quarta per a participants
de 1 8 a 30 anys.
La temàtica d'aquesta tercera edició és "Princeses i
cavallers, herois i heroïnes
de Sant Jordi".
El termini per presentar els
dibuixos és el dimarts 7 d'a-

bril. Els participants poden
lliurar els dibuixos a la Biblioteca Ca l'Oliveres, l'Espai
Jove El Galliner i l'Ajuntament.
Els guanyadors obtindran
entrades per a diferents
parcs d'atraccions i els seus
dibuixos seran punts de
llibre que es donaran en el
servei de préstec de la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Amb tots els punts presentats es farà una exposició
que es podrà veure del 22
d'abril al 8 de maig a la Biblioteca Ca l'Oliveres.
Podeu consultar les bases
del concurs al web municipal.

II Concurs de dibuix i pintura
per a joves i adults
Recordeu que dimarts 7
d’abril també és l’últim dia
per presentar obres al II
Concurs de dibuix i pintura
per a joves i adults,
organitzat per la Biblioteca
Ca l’Oliveres i l’Espai Jove
El Galline.
La temàtica del concurs per
aquest any també 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 divendres 1 0 d’abril es
comunicarà el guanyador
mitjançant el web i

personalment per telèfon.
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.
El dibuix guanyador s’haurà
de plasmar en un dels vidres
de la biblioteca, on hi lluirà
durant un mes, mínim. 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.
Podeu consultar les bases
del concurs al web municipal.

Dibuix guanyador de l'any passat

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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Sant Jordi a la Biblioteca

La Biblioteca Ca l'Oliveres ha organitzat diverses activitats per
celebrar la festivitat de Sant Jordi.
Niu de paraules. “Tyanut nit - Fil de vida” Per convertir-te en un autèntic escriptor
Aquest és el títol d'un llibre sobre l'adopció
que ens mostra un seguit d'estratègies,
exercicis, consells i pràctiques que utilitzen
la música com a vehicle i eina per teixir el
més difícil de teixir entre uns pares adoptius
i un nen adoptat: el vincle. A través d'un
llenguatge tan universal com la música, les
autores d'aquest llibre ens ajudaran no
només a desenvolupar estratègies per
enfortir el vincle familiar sinó també a
entendre quines són les necessitats
afectives del nostre fill.
A càrrec de Marta Bertran i Montse Dulcet.
Dissabte 1 8 d’abril a les 11 h
Recomanat per a infants fins als 3 anys .
Places limitades. Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril.

medieval...

“Taller de cal·ligrafia medieval per a
petits i grans”

S’aprendran les tècniques, els materials i
els instruments que es feien servir en un
escriptori a l’edat mitjana. Cadascú farà el
seu propi manuscrit.
Dilluns 20 d’abril de les 1 8h a les 1 9:30h
Places limitades. Inscripció prèvia a partir
de l’1 d’abril.
Adreçat a adults, joves i infants a partir de 7
anys.

Visita les exposicions ...
Històries amb la biblioteca com a protago- Exposició dels punts llibre presentats al III
nista...
Concurs de punts de llibre organitzat per la
Tarda de contacontes amb narradores Regidoria de Cultura i exposició dels
locals
dibuixos presentats al II Concurs de dibuix i
Al final de l’activitat hi haurà berenar per a pintura per a joves i adults organitzat per la
tothom.
Biblioteca Ca l’Oliveres i l’Espai Jove El
Dimarts 21 d’abril a les 1 7:30h
Galliner.
Recomanat per a infants a partir de 3 anys. A partir del 22 d’abril i fins al 8 de maig
Per gaudir de la llegenda de Sant Jordi amb
ombres...

Contes al vol. “La llegenda de Sant Jordi
i el drac - teatre d'ombres"

L’espectacle il·lustra amb imatges i música
la llegenda de Sant Jordi. Juga amb
elements coneguts per a tots els infants,
personatges i ritmes que els poden
identificar sense dificultat, d’aquesta
manera els facilita la comprensió i els
desperta l’interès. Després de la
representació es convida el públic a que
vegi el teatre des d’un altre punt de vista,
darrera de les bambalines, i que
descobreixi com es fa un espectacle
d’ombres xineses.
Dissabte 25 d’abril a les 11 :00h
Aquest és un espectacle adreçat a públic
familiar però sobretot ajuda a introduir als
més petits al món del teatre i de les
ombres. Recomanat per a infants a partir de
4 anys .

Ara el carnet de la
biblioteca, al teu mòbil
Des del mes de gener que
l'aplicació mòbil de la Xarxa
de Biblioteques Municipals,
BibliotequesXBM, afegeix,
en la versió que s'ha
actualitzat, dues noves
funcions:
- S'incorpora el carnet de
biblioteca a l'app
- S’inclou un accés directe al
Catàleg Aladí, amb més de
9 milions de documents.
Així doncs, els usuaris que
es descarreguin l'aplicació ja
no cal que duguin el seu
carnet "físic" per a tràmits
com
el
préstec de
documents o gaudir dels
avantatges culturals del
carnet. El carnet de l'usuari
es mostra a la pantalla del
mòbil i el lector de codi de
barres el llegeix directament.
La nova versió és apta per a
sistemes Android i iOS.
Aquestes novetats se

sumen a les prestacions de
què ja disposava l'app
Biblioteques XBM: cercar les
biblioteques més properes a
l'usuari,
mitjançant
la
geolocalització, però també
respecte el punt que indiqui
l'usuari. També permet
consultar les activitats que
han
programat
les
biblioteques que seleccioni o
aquelles més properes,
filtrades per data, tipus
d'activitat,
municipi
i
biblioteca.
L'aplicació dóna opció de
veure les biblioteques al
mapa i guardar activitats i
biblioteques preferides. La
informació bàsica que
mostra de cada biblioteca
inclou: horaris, localització
en el mapa, com arribar-hi,
dades de contacte, perfils a
les xarxes socials i activitats
programades.
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Taller d'informàtica de nivell
bàsic a la Biblioteca
La Biblioteca Ca l’Oliveres
torna a programar un taller
d’informàtica de nivell
bàsic, gratuït, que es
portarà a terme durant el
mes maig i principis de
juny, els dimarts i dijous de
1 7h a 1 9h.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin uns coneixements
mínims
d’informàtica;
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 de l'1 d’abril a la
mateixa Biblioteca, per
telèfon al 93 860711 6 o
enviant un correu electrònic
a b.llicam.co@diba.cat.
La Biblioteca es reserva el
dret d’anul·lar el taller si no
s’arriba al nombre suficient
d’inscrits.
INFORMÀTICA
NIVELL
BÀSIC
Calendari: 5, 7, 1 2, 1 4, 1 9,
21 , 26 i 28 de maig, 2 i 4 de
juny
Durada: 20 hores. 1 0
classes de 2 hores.
Periodicitat: dimarts i dijous
de 1 7h a 1 9h
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Servei de venda en línia al web municipal Aplec de Sant Valerià
El passat 9 de març es va activar el servei de venda en línia del web
municipal per a la compra d'entrades de l'obra de teatre "Idiota" del Cicle
Muda't 2.0.

La venda en línia, de
moment, s'ha posat en
marxa per a la venda
d'entrades dels espectacles
del Cicle Muda't 2.0 que
programa la regidoria de
Cultura.
D'aquesta manera, les
entrades per a l'obra de
teatre "Idiota", que es van
posar a la venda el 9 de
març i es poden adquirir
fins el 1 0 d'abril, es poden
comprar en línia fent el
pagament a través del web
municipal. Per la posada en
marxa del servei i amb
l'objectiu de promoure la
venda en línia, la regidoria
de Cultura ha aplicat 1 euro
de descompte sobre el preu
de l'entrada per a totes les
compres en línia d'aquest
espectacle.
Aquest
descompte serà acumulable
a altres que es puguin
aplicar.

El pagament de l'entrada es
fa a través d'un Terminal
Punt de Venda (TPV) virtual
d'una entitat bancària i, per
tant, en un entorn que
segueix tots els protocols de
seguretat.
A les activitats que tinguin
activat el pagament en línia
apareixerà un botó de
compra d'entrades que
derivarà a la persona
usuària al formulari de
compra. Per completar els
procés, s'hauran d'emplenar

els camps requerits i
acceptar les condicions
generals de la compra, que
es poden consultar en el
mateix formulari. Un cop
finalitzat el procés, la
persona usuària rebrà per
correu
electrònic
un
document que serà l'entrada
de l'espectable, també el
podrà imprimir des del
mateix web municipal, un
cop finalitzada la compra en
línia.
La venda en línia suposa un
pas endavant per millorar el
servei d'atenció a la
ciutadania. La compra a
través de la web municipal
no suposarà cap càrrec en
concepte de despeses de
gestió; per a les persones
usuàries suposarà un
estalvi de temps i econòmic
per evitar desplaçaments
als punts de venda
presencials.

El segon cap de setmana
després de la primera Pasqua o Pasqua Florida arriba
l'Aplec de Sant Valerià
(abans se celebrava el segon diumenge després de
Pasqua i era un dels aplecs
més populars de la comarca).
Així doncs, l'Aplec de Sant
Valerià s'enguany se celebrarà el diumenge 1 9 d'abril,
a l'ermita de Sant Valerià i el
seu entorn.
L'aplec començarà a les
11 .30 h amb un concert de
música a càrrec de l'Escola
de Música de la Vall del Tenes. La missa en honor a
Sant Valerià tindrà lloc a les

1 2.30h. Seguidament, s'oferirà un aperitiu popular. I,
per finalitzar, el Cor Claverià
L'Aliança cantarà caramelles.
L'ermita de Sant Valerià està
situada dins el recinte de Can
Coscó, situada a l'oest del
terme municipal. Uns quants
segles enrere, estava situada
unes feixes més avall, però
durant la guerra contra Felip
V, l'ermita va quedar força
malmesa i, per protegir-la, es
va traslladar dins del recinte
del mas Coscó. Així, la nova
construcció data de principi
del segle XVIII. Sant Valerià i
Santa Cecília presideixen
l'altar.

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.
El preu de les entrades és
de 1 2€ per als socis de
l'Ateneu L'Aliança i per la
compra anticipada presencial a l'OAC de l'Ajuntament,
i 1 5€ per la compra a taquilla. En cas que quedin
entrades sense vendre, la
taquilla s’obrirà el mateix
dissabte 11 d’abril a les
1 9.30h.
Com a novetat destacada,
cal assenyalar que aquest
és el primer espectacle que
inaugura el servei de venda
en línia del web municipal.
Per la posada en marxa del
servei i amb l’objectiu de
promoure la venda en línia,
la regidoria de Cultura ha
aplicat 1 euro de descompte

sobre el preu de l’entrada,
que serà d'11 €, per a totes
les compres en línia de
l'espectacle.
El
preu
promocional de venda en
línia serà acumulable als
descomptes.
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.

Ermita i Aplec de Sant Valerià

Curs de lectura en veu alta a
la Biblioteca
Les lectures en veu alta són
l’esglaó següent que va
venir a continuació de la
narrativa oral. Quan la
majoria de la població no
sabia llegir, aquells qui
volien
comunicar
coneixements
o
pensaments, distreure o
adoctrinar, ho feien moltes
vegades a través de lectures
en veu alta. Aquest art ha
anat canviant tant en la
qualitat com en la quantitat
de bons lectors.
La Biblioteca Ca l'Oliveres
proposa un
curs
de
lectures en veu alta,
"“Curs de lectures en veu
alta. Llegir per entendre’ns i
per entendre la vida”, tot
recuperant un seguit de
temes importants vinculats a

aquest fet:
- Capacitat comunicativa
- Comprensió lectora
- Interès en la lectura
- Incentivar el voluntariat
cultural lector
La durada del curs és 6
hores i es portarà a terme
els dilluns 11 i 1 8 de maig, i
1 de juny de 1 8h a 20h.
Jordina Biosca, formadora
del curs, és actriu i
narradora que es dedica
íntegrament a la narració,
dramatització i direcció
d’espectacles per a petits i
grans arreu de Catalunya.
El curs va adreçat a joves a
partir de 1 6 anys i adults
interessats en el tema. Les
places són limitades i per
tant
cal
inscriure’s
prèviament a la biblioteca.
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Lliçà d'Amunt commemora el Dia
Internacional de les Dones

Un any més, Lliçà d'Amunt va celebrar el Dia Internacional de les Dones
amb una programació d'activitats que va incloure un acte institucional.
Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament va portar a terme un
acte institucional el passat 9
de març, a la tarda, a la sala
d'actes de la Biblioteca Ca
l'Oliveres, on la regidora de
Benestar i Família, M. Àngela
Roca, va llegir un manifest i,
seguidament, va tenir lloc un
cafè-concert sota el títol "Amb
veu de dona" a càrrec de la
cantautora Núria Risques. A la
mitja part, es va projectar el
vídeo "... I Lliçà, què opina sobre la Igualtat?", on diferents
persones del poble contestaven preguntes relacionades
amb la igualtat de gènere.
L'acte va comptar amb la
presència de l'Alcalde, Ignasi
Simón, i el 1 r tinent d'Alcalde,
Josep Santiago.
En el manifest es va posar en
evidència la necessitat de seguir treballant i sumant esforços per fer efectiva la
igualtat de gènere.
Com cada any, Transports de
Lliçà d'Amunt (TLA) també es
va adherir a la commemoració
del Dia Internacional de les
Dones i, el 9 de març, tots els
vehicles de TLA van circular
amb una bandereta commemorativa de la diada; també
es va obsequiar els usuaris
amb una funda per a títols de
transport amb un disseny adient a la jornada.
La programació d'activitats
d'enguany del Dia Internacional de les Dones també va
comptar amb altres actes com
una exposició i un recital poètic sobre la figura de la poe-

Projecció del vídeo

Funda per a títols de transport

Manifest del
Dia Internacional de les
Dones (8 de març) 201 5

"El món local mou fitxa"

Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de
març, les dones de tot el món fem sentir la nostra veu
per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els
homes i les dones és una lluita quotidiana i constant,
que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer.
El 8 de març recordem aquelles que ens han precedit,
aquelles que han lluitat pels drets bàsics dels que
gaudim avui, dones anònimes com les treballadores de
la Cotton de Nova York, les sufragistes de Sèneca Falls
o les mestres de la 2a República. I dones que s'han
significat en la vida pública, social, cultural o política
creant referents i ampliant els horitzons i les oportunitats
de totes: Francesca Bonnemaison, Virginia Wolf, Marie
Curie, Caterina Albert (amb el pseudònim de Víctor
Català), Maria Mercè Marçal, Margarida Xirgu, Victòria
Kent, Frederica Montseny, Carme Karr i tantes altres.

Presentació de l'acte institucional

Però cal seguir avançant i consolidar les fites
aconseguides en l'espai públic i en el privat, a casa i al
carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que
garanteixen les nostres llibertats, com el dret al propi
cos. Tot just fa un any, omplíem les places i els carrers
sota l'amenaça d'un retrocés de més de 40 anys
respecte dels nostres drets reproductius i sexuals,
davant la proposta de reforma de llei de l'avortament.
Avui, la reforma està aturada i les dones podem decidir
lliurement sobre la nostra maternitat.

Cafè-concert

tessa catalana Rosa Leveroni,
organitzats per la Biblioteca
Ca l'Oliveres; el taller "Tot és
possible" organitzat per
l'Associació Amunt Dones; el
taller de Prevenció de la depressió organitzat pel Pla

d'Igualtat Dona-Home; el Sopar del Dia de la Dona organitzat per l'associació Dones
del Tenes; i un taller de biodansa i una sessió de contes
també organitzats per la biblioteca.

TLA es va adherir a la commemoració

Recital poètic sobre Rosa Leveroni

La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos
escenaris imprescindibles: el públic i el privat. Malgrat
els importants canvis que s'han produït al llarg del segle
XX al nostre país, la situació de les dones al mercat de
treball continua estant marcada per la desigualtat i per la
doble presència de les dones. Mentre les dones s'han
anat incorporant al treball productiu, a la feina
remunerada, la major part dels homes no han assumit
com a pròpies les tasques de cura ni les tasques de
sosteniment de les llars.
Recordem que el treball domèstics, el treball invisible,
no remunerat i realitzat principalment per les dones,
significa aproximadament un 40% del PIB català.
Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del
sosteniment de la vida, de la cura dels més petits i dels
més grans, del treball quotidià de totes les llars; només
si trenquem la lògica de la plena disponibilitat laboral
dels homes i de les dobles i triples jornades de les
dones; només si repartim els temps i els treballs serà
possible la igualtat entre dones i homes a la vida
pública, a la política, al món associatiu, a l'escena
cultural o al mercat de treball. Cal fer un gir, doncs, i cal
moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal
de transformar els nostres pobles i ciutats.
Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels
agents econòmics i socials, i des de la societat civil per
garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la
coeducació i la coresponsabilitat entre homes i dones.
Apostem, totes i tots, per impulsar un canvi cultural que
ens porti a establir unes relacions entre homes i dones
lliures de violències i de dominació, unes relacions que
ens permetin créixer en igualtat i llibertat.
Comprometem-nos, doncs, i avancem des la complicitat
cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i
solidaris.
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Finalitzen les obres d'ampliació del
Casal de la Gent Gran

S'ha ampliat i reformat la sala d'actes afegint una forma triangular a la
sala d'actes original.

Les obres, que es van
iniciar a l’octubre de l’any
passat, han consistit en
reformar i ampliar, cap a
l'Oest de l’edifici, la sala
d'actes. D’aquesta manera,
s’ha afegit una forma
triangular,
amb
una
superfície de 66,49 metres
quadrats construïts, que
adherida a la sala d’actes
original, esdevé una planta
trapezoïdal d’una superfície
útil de 1 47,1 9 metres
quadrats.
El projecte d’ampliació ha
volgut mantenir l’estètica de
l’edifici existent, seguint el
mateix volum, allargant la
sala cap a la part posterior,
mantenint la forma i
composant les façanes de
la mateixa manera. A banda
del sistema constructiu, els
acabats de revestiments
exteriors i interiors s’han
ajustat a la línia estètica del
projecte inicial, fins i tot
desmuntant i tornant a
muntar tots els elements
vidriats de la façana
posterior.
Pel que fa l’exterior, a la
façana posterior de l’edifici
s’ha construït un ràfec de
llosa de formigó vist, per
aconseguir un major control
lumínic i calorífic a la sala, i
s’hi ha construït una nova
voravia rematada amb la
reixa de recollida d’aigües
que hi havia en la part
posterior.
En referència als accessos
a la part posterior, les dues
portes de la sala s’han
reconvertit en dues sortides
d’emergència amb portes
antipànic.
També s’ha realitzat una
millora i actualització de les

Renovacions, baixes i altes.

Ampliació de la sala d'actes del Casal de la Gent Gran

Plànol de l'ampliació

instal·lacions elèctriques,
de
climatització
i
audiovisuals, i s’ha dotat la
sala d’una instal·lació de
pica i punt d’aigua pels
diferents tallers i activitats
que s’hi realitzen.
El projecte d'ampliació del
Casal de la Gent Gran es

va adjudicar per concurs a
l’empresa Construcciones
Pintura y Mantenimiento
SAU, per un preu de
67.372,96 euros. L'obra
compta amb el suport
econòmic de la Diputació de
Barcelona, que ha concedit
un ajut de 9.81 3,75 euros.

Taller de "Trapillo" a la
Biblioteca
El “trapillo” es tela reciclada
que es pot aprofitar de
samarretes o ve es pot
trobar en bobines i que són
ideals per teixir ganxet o fer
trenats, creant les més
divertides
manualitats:
bijuteria,
complements,
vestimenta, articles de
decoració, joguines fetes a
mà, etc.
El “trapillo” és fàcil de
treballar, és econòmic,
ecològic i està molt de
moda. Amb una bobina de
“trapillo” i temps lliure per
crear, hi ha moltes
manualitats que es poden
fer, utilitzant una agulla de
ganxet més gran o utilitzant
simplement les mans.

A la biblioteca es farà un
taller de quatre hores per
ensenyar a fer “trapillo”;
anirà a càrrec d’una persona
voluntària,
l’Elisenda
Cladellas.
Es portarà a terme els
dilluns 20 i 27 d’abril de 1 8h
a 20h. Les places són
limitades i cal inscriure’s a
partir de l’1 d’abril.
A la biblioteca pots trobar
revistes relacionades amb el
tema i amb d'altres manualitats, com per exemple
“Labores de Ana”, "Abalorios", etc. I el següent llibre:
Callier-Taylor,
Alexandre.
Trapillo tejido a ganchillo y a
punto: 20 proyectos paso a
paso.

"Caminem cap als Cent" porta
220 persones grans a passejar
per Lliçà d'Amunt
Dins
del
programa
“Caminem cap als Cent” de
l’Àrea d’Esports de la
Diputació de Barcelona, al
qual l'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt està adherit, la
Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament va organitzar, el
passat 25 de febrer, la
passejada corresponent al
nostre poble.
220 persones grans vingudes dels municipis de Caldes
de Montbui, Badia del Vallès,
Sant Vicenç de Castellet, a
més de Lliçà d'Amunt, van
participar en una passejada
per diferents indrets del nos-

tre municipi com Can Bosc,
Can Carreras, Can Pujal,
Sta. Justa, Can Roca Vell,
Can Comes...
La caminada va comptar
amb la presència de l'Alcalde
de Lliçà d'Amunt, Ignasi
Simón, i el regidor d’Esports,
Juan Miguel Valderrama.
Durant tot el recorregut, la
Policia Local i l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil
van controlar la passejada.
Un cop acabada la caminada, es va fer un dinar de
germanor al Pavelló d’Esports, que va finalitzar amb
música i ball.

IMSERSO

Del 4 al 26 de maig

Horari: dilluns de 1 6h a 20h i de dimarts a divendres de 9.30h a 1 3.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran (baixes i renovacions es poden fer per telèfon: 93 841 61 55)
Documentació: Fotocòpies del DNI i de la quantitat de percepció de la pensió de
l'interessat per poder gestionar la solicitud d'alta a l'IMSERSO.

Caminada i dinar de germanor
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1 5è aniversari de l'Espai Jove El Galliner L'Ajuntament signa convenis
El proper 11 d'abril s'iniciaran els actes de celebració d'aquest
aniversari, que s'allargaran al llarg de tot l'any.
L’Espai Jove El Galliner
celebra que ja fa 1 5 anys
que es va iniciar com a
servei per als joves del municipi. Va començar com a
espai de trobada i després
va créixer com a PIJ, espai
de trobada i lloc aglutinador
d’altres serveis destinats
als i les joves del municipi.
El proper 11 d’abril s'iniciaran els actes de celebració
d'aquest aniversari, que tindran lloc al llarg de l’any.
Serà un dissabte ple
d’activitats a l’aire lliure, a
l'era de la biblioteca, que
començaran a partir de les
11 del matí i s’allargaran
fins al vespre. Podreu
gaudir
d’activitats
d’aventura, tallers creatius,

d’una jornada de graffitis,
música punxada, jocs
gegants i hi haurà concurs
de dolços i també fotos de
grup.

"Ser jove a Lliçà d'Amunt"

La Regidoria de Joventut,
dins
del
programa
d’activitats
extraescolars
que ofereix l’Ajuntament
(PAE), ha organitzat els
primeres tallers “Ser Jove a
Lliçà d’Amunt”.
Durant els mesos de febrer i
març ha pogut estar amb els
grups de 4t d'ESO de l’Ins-

titut Hipàtia d’Alexandria i de
2n de Batxillerat de l’Institut
Lliçà. L’objectiu del taller era
que els joves tinguessin una
visió global de la Regidoria
de Joventut, dels seus
integrants i dels canals de
contacte i diàleg amb
aquesta
regidoria,
tot
acostant els recursos que

Trobareu més informació a
la
pàgina
www.espaijovegalliner.cat.
Us hi esperem a tots i a
totes!

s’ofereixen i tot incentivant
la participació dels joves en
el moment de proposar
millores, canvis i/o de fer
arribar
les
seves
necessitats.
L’activitat va tenir una gran
acollida i es vol repetir en
cursos vinents, tot allargant
el taller.

Jornada de portes obertes
a les escoles bressol

Les escoles bressol municipals Nova Espurna i Palaudàries faran la jornada de
portes obertes el dissabte 25
d'abril, de 1 0h a 1 3h. En
aquestes jornades s'explicarà el projecte de cada escola i tot el relacionat amb el
procés de preinscripció.
A les escoles bressol de Lliçà
d'Amunt es pretén potenciar i
afavorir el desenvolupament
màxim de les capacitats dels
infants, tot respectant la diversitat i les possibilitats dels
diferents alumnes. Així,
doncs, s'entén per Escola un
espai on és possible relacionar-se i relacionar per tal de
créixer dins d'aquesta dinàmica. És un espai pensat i
organitzat estratègicament
per posar als infants en situacions d'aprenentatge que li
permetin anar desenvolupant
tot el seu potencial. El joc és
la base de l'aprenentatge en
aquestes edats i per aquest
motiu s'intenta que les propostes de joc o difernts racons de la classe siguin
atractius i estimulants, tot

amb empreses constructores
L'Ajuntament ha signat un
conveni
amb
dues
empreses constructores del
municipi, per tal que es
facin càrrec de les obres de
les persones que s'acullin
al Pla de millora de voreres.
L'Ajuntament, a través del
Pla de millora de voreres,
que es va iniciar l'estiu
passat,
ofereix
la
possibilitat de
recollir
gratuïtament els metres
quadrats
de
panots
necessaris per cobrir el
tram de vorera de cada
parcel·la, a canvi que els
particulars es comprometin
a l'execució de les obres en
un termini establert de
temps.
Les obres van a càrrec del
particular i, inicialment,
també
s'establia
la
possibilitat que fos la
Brigada d'Obres Municipal
qui les executés. La bona
acollida d'aquesta iniciativa
i el cúmul de sol·licituds en
el primer semestre de la
campanya, ha fet que
l'Ajuntament es plantegés
una nova alternativa per a
l'execució de les obres,

amb l'objectiu de fomentar,
també, la contractació
d'empreses lliçanenques
del sector de la construcció.
D'aquesta manera, a partir
de la signatura d'aquest
conveni, són les empreses
constructores del municipi,
que vulguin adherir-se a
aquest conveni, les que
s'encarreguin de l'execució
de les obres de les
persones propietàries que
així ho sol·licitin, a un preu
prèviament establert.
Des de l'entrada en
funcionament del Pla de
millora de voreres, els
Serveis Tècnics Municipals
han fet 248 inspeccions, de
les quals 11 2 s'han adherit
a aquesta campanya. Per la
seva banda, l'Ajuntament
també ha actuat en la
millora de voreres d'espais
de vial públic.
Recordem
que
les
persones interessades en
aquesta campanya han
d'omplir un full de sol·licitud
específic que trobaran a
l'Oficina
d'Atenció
al
Ciutadà (OAC) i al web
municipal.

Fusió de les escoles Sant
Baldiri i Països Catalans
A partir de setembre, les
escoles Sant Baldiri i Països
Catalans es fusionaran en
un sol centre educatiu.
El nou centre tindrà 22
grups d'Educació Infantil i
Primària: 1 4 de l'escola
Països Catalans, 6 de
l'escola Sant Baldiri i 2
grups previstos de P3 ja de
la matriculació conjunta.
Els alumnes de P3 a 4t
ocuparan l'edifici de Països
Catalans, dissenyat per a
dues línies. Els alumnes de
cinquè i sisè, cinc grups,
ocuparan Sant Baldiri.
La plantilla docent de les
dues escoles s'unirà i hi

haurà una nova direcció.
Recordem que degut a la
caiguda de la natalitat dels
darrers anys i, per tant, la
reducció de la demanda de
places d'Educació Infantil,
el Departament d'Ensneyament de la Generalitat
va reduir el nombre de línies de P3 al municipi i
l'escola Sant Baldiri, ni
aquest curs ni l'anterior, ha
tingut alumnes de P3. Actualment, només té alumnes
de P5 a sisè. Per aquest
nou curs, que començarà al
setembre, Ensenyament ha
decidit no tancar cap escola, però fusionar-ne dues.

Resultats de les
preinscripcions escolars

aprofitant el seu interès natural per investigar, conèixer i
aprendre. L'afectivitat també
forma part important de l'a-

prenentatge, ja que dóna als
infants seguretat i això els
ajuda a moure's i triar en llibertat.

En el moment de tancar
aquesta edició del butlletí,
arribaven el nombre de sol·licituds de preinscripció presentades
als
centres
escolars de Lliçà d'Amunt:
L'escola Miquel Martí i Pol
ha rebut 31 preinscripcions
de P3. L'escola Rosa Oriol i
Anguera, n'ha rebudes 37. I
la nova escola (fruit de la fusió de les escoles Sant Bal-

diri i Països Catalans), anomenada provisionalment escola Lliçà d'Amunt, ha rebut
36 preinscripcions de P3.
Pel que fa a les preinscripcions de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
als instituts, l'INS Lliçà ha
rebut 11 0 preinscripcions de
1 r d'ESO i l'INS Hipàtia
d'Alexandria n'ha rebudes
47.
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El conseller Vila visita les obres del parc
logístic de Mango

Prèviament, va visitar les obres de millora de l'enllaç entre la C-1 7 i la
BV-1 432.
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, va
visitar, el passat 6 de març,
les obres de millora de
l'enllaç entre la C-1 7 i la carretera de Granollers a Lliçà
d'Amunt (BV-1 432) i el centre
logístic de Mango al sector
de Can Montcau. Ho va fer
acompanyat del vicepresident de Mango, Jonathan
Andic, d'altres als càrrecs de
l'empresa i de l'Alcalde de
Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón.
El Departament de Territori i
Sostenibilitat preveu que el
nou enllaç estigui operatiu a
partir del proper mes de
maig, tot i que les obres culminaran durant el juny.
Aquesta actuació es fa coin-

Si vols fer de monitor/a d’activitats esportives o de ball
durant la temporada d’estiu (juny i juliol), has de
presentar el teu currículum i fotocòpies compulsades
de les titulacions, a l’OAC de l’Ajuntament, per registre
d’entrada, de l'1 al 24 d’abril. Cal especificar que és
per treballar de monitor/a d’activitats esportives i de
ball al Pavelló d'Esports durant l'estiu.

El vicepresident de Mango i el conseller Vila

cidint amb la implantació del
centre logístic de Mango al
sector de Can Montcau, que

aquesta multinacional de la
moda preveu que ja funcioni
a principis de 201 6.

Engega el curs de conductor de
carretons elevadors

A finals de març va començar el curs de conductor de carretons
elevadors que ha organitzat l'Ajuntament, a través de la regidoria de
de Promoció Econòmica.
Aquest curs, 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,
es va anunciar el passat
mes de febrer, a través del
mitjans de comunicació
locals, i s'hi van inscriure 30
persones.
Per a la realització del curs
s'han fet dos grups, de 1 5
persones cadascun, el
primer dels qual va iniciar
les classes a finals de març;
el segon ho farà el proper 7
d'abril.
El curs tindrà una durada
total de 40 hores i constarà
d'una part teòrica, a la sala
d'actes de la biblioteca, i
una altra de pràctica, a la
Brigada municipal i a
l'empresa Bosch Sistemas
de Frenado.
Durant la presentació del
curs, que va tenir lloc el
passat 2 de març, la
regidoria de Promoció
Econòmica va oferir una
conferència
motivacional
anomenada "Si vis pacem,
para bellum (La lluita cap al
teu futur)", a càrrec de
l'exjugador de bàsquet del
Barça Roger Esteller.
"Si vis pacem, para bellum"
Si vols pau, prepara't per la
guerra, aquesta mítica frase
de la cultura romana va servir de punt de partida per a
la conferència motivacional

Vols treballar de monitor/a
d'activitats esportives o de
ball a l'estiu?

Requisits: ser major de 1 6 anys i estar en possessió
d'alguna de les següents titulacions:
- entrenador/a esportiu de qualsevol modalitat
- monitor/a de lleure
- cicles de grau mig i/o superior en activitats esportive s
- cicles de grau mig i/o superior en educació infantil.s
- llicenciat/da en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Altres:
- mestre d'educació especial
- monitor/a d’activitats dirigides (aeròbic, tonificació,
steps, pilates, activitat física per a la gent gran, etc.).
Cal especificar la modalitat i la disponibilitat horària.
- monitor/a de ball ( jazz, hip-hop, funky...). Cal
especificar la modalitat i la disponibilitat horària.
Més informació: al Pavelló d’Esports de dilluns a
divendres de 9 a 1 3h i dilluns de 1 6 a 1 9h. Preguntar
per Raquel.

"Orienta't"

En època de preinscripcions
i
amb
el
propòsit
d’acompanyar i fer més fàcil
el pas de prendre decisions
sobre quin camí a seguir
amb els estudis, les
regidories de Joventut,
Educació
i
Promoció
Econòmica de l’Ajuntament,
juntament amb el SEOVT,
van organitzar, el passat
mes de març, tres activitats
destinades a aquest objectiu. Del 9 al 20 de març, el
vestíbul de la Biblioteca Ca
l'Oliveres va acollir l'exposició "Orienta't"; el 23 de
març va tenir lloc una sessió
de motivació personal a
càrrec de l'exjugador de
bàsquet del Barça Roger

Presentació del curs

Esteller; i el 24 de març va
tenir lloc una sessió informativa anomenada "Itineraris acadèmics i món
laboral".
A més, recordem que, per
tal que els lliçanencs i lliçanenques puguin conèixer,
explorar i preguntar tot el
que vulguin sobre quin
camí a seguir després de
l’ESO, del Batxillerat i dels
cicles formatius, existeix un
servei d'orientació i assessorament personalitzat a
joves i famílies, en diferents
punts, prèvia cita (Pla
Millora l’Ocupació: 93 841
52 25; PIJ Espai Jove El
Galliner: 93 860 70 01 ;
SEOVT: 93 841 58 1 2).

Xerrada motivacional a càrrec de Roger Esteller

en la qual es va desgranar
la necessitat de reinventarse i autosuperar-se en
qualsevol moment de la
vida.
Aquesta
conferència
motivacional també es va

oferir, el passat 1 3 de març,
als 1 8 alumnes del curs
d'anglès comercial bàsic,
també
organitzat
per
l'Ajuntament, que s'ha impartit del 2 de febrer al 30 de
març.

Exposició "Orienta't"
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L'Ajuntament estrena un nou Perfil del
Contractant

L’Ajuntament va estrenar, el passat mes de març, un nou espai de Perfil
del contractant on es publicarà tota la seva activitat contractual.
Aquest nou espai s’integra
dins la Plataforma de
serveis de contractació
pública que la Generalitat
de Catalunya posa a
disposició del sector públic, i
a la que l’ajuntament s’hi ha
adherit, de forma gratuïta, a
través del consorci de
l’Administració Oberta de
Catalunya.
Fins ara, l’ajuntament
disposava de l’eina Perfil del
contractant a través de la
Diputació de Barcelona. De
moment, conviuran ambdós
perfils, el nou per a la
publicació de la licitació
contractual vigent i l’antic
per a la consulta dels

expedients
contractuals
oberts amb data anterior a
l’1 de febrer.
El nou perfil, com l’antic, té
un dispositiu electrònic que
permet acreditar de manera
fefaent el moment d'inici de
la difusió pública de la
informació que s'inclou i la
seva integritat, possibilitant
la publicació segura a
Internet
amb
efectes
jurídics.
La nova Plataforma de
serveis de contractació
pública, a la que s’ha adherit
l’ajuntament, es configura
com un portal únic global i
integrat per a la difusió de la
informació de l'activitat

contractual de tot el sector
públic
a
Catalunya.
D’aquesta manera, les
empreses poden tenir un
accés centralitzat a les
licitacions que es duen a les
diverses
administracions
catalanes.
Les persones interessades a
participar
o
conèixer
l'activitat
contractual
municipal podrà accedir al
nou Perfil a través de la Seu
electrònica, al web municipal
(http://www.llicamunt.cat/ca/
seu-electronica/perfil-decontractant.htm) i també
amb una drecera directa
dins de la pàgina d’inici del
web.

Nou parc infantil davant del Pavelló d'Esports

L’espai, d’uns 300 metres
quadrats, que fins ara
acollia
uns
elements
saludables per a gent gran,
es transformarà en un parc
infantil. Com a primer pas
s’han tallat els pins que hi

havia ja que les arrels
havien
crescut
en
superfície
i
feien
impracticable el terreny. Tot
i això, s’han pogut salvar
dues alzines. El parc
comptarà amb diferents

elements de jocs, a més de
bancs, papereres i dos
arbres per fer ombra.
Per altra banda també es
renovarà l’espai enjardinat
situat entre el pavelló i
l’escola Països Catalans.

Crida a famílies col·laboradores en
l’alletament de camades de gats
Amb la finalització de l’hivern tornem a trobar-nos amb camades de gats que persones amb
nul·la sensibilitat treuen de les seves mares i deixen abandonats en caixes a qualsevol lloc.
Per aquest motiu demanem a les persones que puguin ajudar a l’alletament de cadells de
gat que es posin en contacte amb la regidoria de medi ambient. Les despeses de llet, estris,
etc. van a càrrec de l’Ajuntament.

Publicitat

Entra en vigor el nou POUM
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
va publicar, el passat 1 6 de
març, l'aprovació del text
refós del Pla d'Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM) de Lliçà d’Amunt i,
per tant, aquest ja va entrar
en vigor.
Recordem que el text refós
del POUM va ser aprovat
definitivament
per
la
Comissió
Territorial
d'Urbanisme de Barcelona
el passat 4 de juny i en va
quedar pendent la publicació
al DOGC un cop s'hagués
verificat pel Ple municipal.
La Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona,
però, va fer constar en
l'acord d'aprovació que
transcorreguts tres mesos,
tot i no haver-hi acord
municipal, es procediria a la
publicació.
En el Ple municipal
extraordinari del 29 de
setembre no es va arribar a
cap acord, donat que cap
postura va obtenir els vots
suficients, però, tot i la
manca
de
verificació
plenària,
la
Comissió
Territorial d'Urbanisme de
Barcelona, en sessió del
passat 1 8 de desembre, va
acordar la publicació.

Subscriu-te en línia als
serveis de comunicació
personalitzats
El web municipal possibilita
que
les
persones
interessades
en
estar
informades de l’actualitat
municipal
puguin
subscriure’s a diversos
serveis de comunicació
personalitzats.
Les persones usuàries
poden triar diversos tipus de
serveis en funció de les
seves necessitats. A través
del formulari de subscripció
en línia, poden escollir entre
diferents suports, i també
entre diversos temes i/o
continguts informatius:
• El butlletí electrònic
setmanal: és un butlletí que
s’envia a les persones
subscrites a través del correu
electrònic. L’enviament es fa
cada divendres al migdia i
recull totes les noticies
publicades
durant
la
setmana, així com les
activitats previstes. També hi
ha opció d’incloure les
publicacions del tauler
d’anuncis.

• El butlletí Informa't en
format digital: les persones
subscrites a quest servei
reben el butlletí Informa’t en
format digital, cada primer de
mes, coincidint amb el
repartiment de cada nova
edició.
• Els missatges sms: aquest
servei permet estar al dia de
l’actualitat lliçanenca i de les
activitats a través del mòbil.
A l'hora de fer la subscripció
s'han de marcar els temes
sobre els que es vol rebre
informació.
La subscripció a tots aquests
serveis es pot fer a través
del formulari de registre del
web municipal, ubicat dins
del
bloc
Informació
d’actualitat. També es pot
accedir a través del codi QR.
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L'Ajuntament contracta 1 6 persones per a Canvis en l'horari de les
manteniment de franges i desbrossament deixalleries
L’Ajuntament ha contractat, mitjançant un Pla d'Ocupació, un
coordinador, 3 caps de colla i 1 2 operaris per al manteniment de franges
contra incendis i el desbrossament de zones verdes.

L'Ajuntament ha contractat,
mitjançant un Pla d'Ocupació, 1 6 persones del municipi
en situació d'atur laboral per
al projecte de desbrossament de zones verdes i
manteniment de franges
contra incendis forestals. Es
tracta d'un coordinador tècnic, tres caps de colla i dotze
operaris que s'encarregaran
de l'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. La durada del contracte
és d'abril a juny.
Així, doncs, 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

Palaudàries, han canviat.
Aquests són els nous horaris:

Deixalleria de Palaudàries

Deixalleria del centre
Anterior Pla d'Ocupació de manteniment de franges

Controls de trànsit

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.

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.

Substitució d'arbrat viari al carrer d'Anselm
Clavé
Els arbres del tram del
carrer d'Anselm Clavé entre
els carrers de Castelló de la
Plana i de Formentera,
pollancres
piramidals,
s’havien
desenvolupat
massa i havien trencat la
vorera, a banda que
generaven problemes de
visibilitat a la sortida de
domicilis i carrers. Per
aquest motiu, tal i com es va
fer fa dos anys a l’altra
banda del carrer, s'han tallat
1 3 arbres i es procedirà a fer
una substitució parcial
d’aquest arbrat. Com que a
la major part d’aquest tram
la vorera és ampla, l’arbre
se situarà més retirat del
carrer de manera que no

L'horari de les deixalleries,
tant la del centre com la de

Del 1 4 al 22 de febrer, la
Policia Local va participar
activament a la campanya
institucional
d'abast
territorial català engegada
pel Servei Català de Trànsit i
orientada a evitar la
conducció de vehicles sota
els efectes de begudes
alcohòliques i substàncies
estupefaents.
Es van realitzar un total de
deu controls a diferents
punts del municipi i a
franges horàries variades. El
resultat de les 1 34 proves
realitzades va ser de 2
positius
de
caràcter

administratiu per conducció
sota efectes de l’alcohol i de
3 positius per drogues.
La Policia de Lliçà d’Amunt
també porta a terme
campanyes
pròpies
destinades a diferents
aspectes del trànsit, com ara
controls de velocitat, d’ITV i
documentació, de semàfors,
de passos de vianants,
d’alcoholèmia i estupefaents
o de cinturons de seguretat i
sistemes de retenció infantil
entre d’altres, les quals es
desenvolupen
planificadament durant tot
l’any.

Adquisició d'una màquina de
pintura vial

interfereixi amb la seguretat
viària. L’espècie d’arbre serà
més adequada a l’emplaçament.

Abans de plantar el nou arbrat, la Brigada Municipal
d'Obres ha reparat i adequat
les voreres malmeses.

L'Ajuntament ha comprat
una màquina per fer els treballs de pintura vial.
El cost ha estat de 1 7.000
euros i aquest màquina té
uns costos de manteniment

molt reduïts. L'amortizació
serà ràpida i l'adquisició
d'aquesta màquina suposarà un estalvi important en
el cost dels treballs de pintura vial.
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El lliçanenc Joel Juárez participa a la
Minicopa Endesa de bàsquet
El jugador de bàsquet lliçanenc
Joel Juárez, del FIATC Joventut, va ser seleccionat per jugar
la 1 2a edició de la Minicopa
Endesa que va tenir lloc del 20
al 22 de febrer a Gran Canària.
Els equips infantils d'Unicaja,
Reial Madrid, FIATC Joventut,
FC Barcelona, Bilbao Basket,
València
Basket
Club,
Herbalife Gran Canària i CAI
Saragossa van competir per
agafar el testimoni del Reial
Madrid, últim campió, i
inscriure el seu nom en un
palmarès on empaten verdinegres i blaugranes amb
quatre títols cada un, per dos
del Reial Madrid (els dos últims).
La Minicopa Endesa reuneix

els millors jugadors d'Espanya
de 1 3 i 1 4 anys.
Finalment, la 1 2a edició de la
Minicopa Endesa va tornar a
ser pel Real Mardrid.
Ara, Joel Juárez es prepara

per jugar el Campionat de Seleccions Autonòmiques Infantils, que tindrà lloc a Saragossa
del 2 al 5 d'abril, on formarà
part de la selecció catalana
masculina.

El lliçanenc Rafa Bravo debuta a l'equip
juvenil del C.E. Mercantil
El jugador de futbol lliçanenc
Rafa Bravo, de 1 7 anys, ha
debutat a l'equip juvenil del
Club Esportiu Mercantil, de
Sabadell, que juga a Divisió
d'Honor.
Bravo va començar a jugar a
futbol als 5 anys amb el Club
Esportiu Lliçà d'Amunt. Als
1 0 anys, el va venir a buscar
la Unión Deportiva Atlético
Gramanet, on va jugar de titular fins als 1 4 anys;
aquest club va desaparèixer
per motius econòmics. Llavors, s'hi van interessar diferents clubs i ell va apostar
pel Club Esportiu Mercantil,
on ha jugat fins ara, que ha
debutat a l'equip juvenil.

Publicitat

El Ministeri de Foment farà un
estudi d'impacte ambiental de
la R3, entre Montcada i Vic, en
tres trams

Una representació de la
Xarxa C1 7 es va reunir, el
passat 25 de febrer, amb el
secretari
general
d’Infraestructuras
del
Ministeri de Foment, Manuel
Niño González.
La principal conclusió de la
trobada va ser un estudi
d’impacte ambiental entre
Montcada i Reixac i Vic que
farà el Ministeri de Foment
en tres trams diferenciats:
Montcada-Parets; Parets-La
Garriga; La Garriga-Vic. Es
farà el projecte executiu del
desdoblament, en primer
terme, de Parets a La
Garriga (1 4,7 Km) i
posteriorment de Balenyà a
Vic (1 0,8 Km).
El calendari d’execució, a
partir d’ara, és el següent:
aquest any es redacta el
projecte i durant el 201 6 es
podrien licitar les obres i
iniciar els primers trams.
Durant la trobada els
alcaldes de la Xarxa C1 7 van
agraïr aquest primer pas,
perquè aquest desdoblament
implicarà una millora de la
freqüència de pas (circularà
un tren cada 1 5 minuts, el
que representa 4 combois
l’hora enfront dels 2 que
passen actualment). Els
alcaldes de la Xarxa C1 7
demanen “una visió integral
de tot el projecte, a través de
l’estudi ambiental.” A més,
consideren
que
“és
imprescindible
que
es

compleixin els terminis
acordats entre la Generalitat
i el Ministeri.”
D’altra banda, el Ministeri de
Foment es va comprometre,
també, a estudiar la
funcionalitat del tram VicRipoll per tal d’avaluar la
possibilitat
d’un
desdoblament d’aquest tram.
Els alcaldes de la Xarxa C1 7
van oferir al Ministeri un
document fet per l’AMTU
(Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà) que proposa
petites actuacions que
possibiliten creuament de
combois, així s’estudia el
temps d'espera de les
estacions per poder millorar
més la freqüència. El
Ministeri es va comprometre
a estudiar-ho, alhora que
treballa en analitzar la millora
del tram Ripoll-Puigcerdà.
La Xarxa C1 7 està formada
per 28 municipis: Mollet,
Montmeló, Parets del Vallès,
Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt,
Canovelles, Granollers, Les
Franqueses del Vallès, La
Garriga,
Vic,
Manlleu,
Torelló, Olot, Ripoll i
Puigcerdà,
Aiguafreda,
Balenyà, Centelles, FigaróMontmany, Gurb, l'Ametlla
del Vallès, Les Masies de
Voltregà, Sant Hipòlit de
Voltregà, Sant Martí de
Centelles, Sant Pere de
Torelló, Sant Eulàlia de
Riuprimer, Tagamanent i
Tona.
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Esperat retorn al riu Tenes d'un espècie
emblemàtica
El grup de tècnics que fa el
seguiment de la llúdriga a la
conca del Besòs i que fa uns
mesos va constatar la
presència d’aquest mamífer
a la zona de Bigues i Riells
ha detectat petjades al tram
del riu que passa pel nostre
municipi. Per aquest motiu
estan fent actuacions de
control per estudiar les
seves evolucions.
La llúdriga és el predador
per excel·lència dels rius
catalans i la seva presència
indica una qualitat molt bona
dels ecosistemes de ribera.
No cal confondre’l amb el

visó americà, una bestiola
similar però més petita i de
color negre que cal eradicar
perquè és una espècie

invasora que competeix
justament amb la llúdriga
pels mateixos recursos
alimentaris.

Acte d'inici del projecte "Apadrinem el riu
Tenes" de l'Institut Hipàtia d'Alexandria
L’Institut Hipàtia d'Alexandria ha triat desenvolupar un
projecte singular dins el
programa d’”Apadrinem el
patrimoni” que proposa el
Departament
d’Ensenyament: es tracta
d’”Apadrinem el riu Tenes”,
un projecte transversal del
centre amb una gran
implicació de tot l’alumnat, el
claustre de professors i
l’equip directiu en què el riu
Tenes serà objecte d’estudi
des de diverses vessants.
Per donar més rellevància al
projecte el divendres 1 3 de
març tots plegats van voler
fer un acte d’inici plantant
simbòlicament un arbre al
Pinar de
la
Riera,
concretament un freixe de
fulla petita, en el marc d’una
celebració que va comptar
amb la presència de totes
les persones del centre i en

què van adreçar-se a
l’alumnat la directora de
l’institut, Lourdes Pérez; el
representant del Centre de
Recursos Pedagògics, Pau
Folch; el representant del
Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs,
Manel Isnard; i l’Alcalde de
Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón.
Els propis alumnes van ser

protagonistes llegint poesia,
exposant un centenar de
grues fetes amb papiroflèxia
i plantant i regant el nou
arbre del Pinar.
L’Ajuntament col·laborarà en
el
projecte
oferint
informació,
accés
a
documentació i suport tècnic
i logístic als professors que
hi estiguin implicats.

Presentació del projecte de
camí fluvial del riu Tenes
La sala d'actes del Consorci
per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs va acollir, el
passat 1 6 de març, la
presentació del projecte de
rehabilitació del camí fluvial
del riu Tenes que estan
duent a terme els 8 municipis
per on passa el riu Tenes,
juntament amb el Consorci,
per connectar i millorar els
30,9 km de longitud del camí
fluvial del Tenes.
El Tenes neix a Sant Quirze
Safaja i transcorre per Sant
Feliu de Codines, Bigues i
Riells, Santa Eulàlia de
Ronçana, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall, Parets del
Vallès i Montmeló, on té lloc
el seu aiguabarreig amb el
riu Besòs. Es tracta d’un
recorregut fàcil, amb poc
desnivell (cota de 61 0 m a 60
m), ideal per a vianants i
ciclistes i, fins i tot, apte per a
discapacitats en alguns dels
seus trams, que combina tot-

ú artificial, asfalt i terreny natural.
Durant tot el seu recorregut,
el camí té diferents punts
d’interès natural, patrimonial i
paisatgístic, com són l’entorn
de Sant Miquel del Fai
(Cingles de Bertí), la bassa
de Can Dunyó (Lliçà
d’Amunt),
entorns
de
paisatge forestal, agrícola i
de ribera i gran diversitat de
fauna, a més de permetre la
connexió amb diferents rutes
GR i PR (GR-5 Sitges-Canet
de Mar, GR-97 riu Tordera-riu
Llobregat, GR- 1 77 ronda
Moianès, PR- C-1 0 Santa
Eulàlia de Ronçana i PR- C
32 i 34 Lliçà d’Amunt).l .
El projecte compta amb la
col·laboració de l’empresa
Grifols, que el passat mes de
novembre va signar un
conveni de col·laboració amb
el Consorci per tirar endavant
aquest projecte de millora
fluvial.

Farmàcies
FARMÀCIES DE GUÀRDIA:

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.

Galceran: 3 i 1 2 d'abril
Esplugas: 5 i 6 d'abril
Trullols: 1 9 d'abril
Portabella (Lliçà de Vall): 26 d'abril
Farmàcia Mas: tots els diumenges i festius de 9 a
1 3.30 h

HORARIS DE GUÀRDIA:

Diumenges i festius: de 1 0h a 1 3h
Urgències fora d'horaris: cal trucar a la Policia
Local: 93 860 70 80

Lucía Bodas Valero,
nascuda
el 24 de febrer de 201 5
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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.

Tapadalejada

La Tapadalejada de Lliçà
d’Amunt ja té molts anys
d’història, la primera vegada
va ser a l’estiu de 1 996, un
acte menor vinculat a la
Festa Heretge, una festa
ambientada
amb
el
catarisme. La Festa Heretge
va tenir només aquest any
de
vida,
però
la
Tapadalejada va triomfar.
Les primeres edicions es
feien des de diversos pobles
(Llinars, Granera, Sant
Llorenç
Savall...),
per
carretera, amb control de
policia i les aturades per
prendre una beguda i una
tapa es feien a bars del
recorregut. Ja des de fa
força temps les rutes són per
camins de muntanya i les
tapes estan preparades per
l’organització que, des de fa

4 edicions, és l’Ateneu
Gastronòmic de l’Aliança.
Cada any hi ha l’atractiu que
a la darrera tapa, que ja no
s’ha d’agafar més la bici, hi
ha un gintònic més la tapa
corresponent, al pati de
l’Ateneu. Escollim rutes de la
Vall del Tenes i voltants que
no passin dels 25 o 30 km,
normalment fàcils i amples
per no crear taps. Amb
aquestes premises ja es veu
que està pensada per a
tothom que sàpiga anar més
o menys bé en bici i amb un
estat de forma mínim,
encara així, estem a la Vall
del Tenes, i com a tal costa
molt de trobar rutes
absolutament planeres, és
per això que en alguna
rampa llarga, un camió ajuda
als ciclistes menys destres.

Aquest any la Tapadalejada
es fa el dissabte 1 8 d’abril,
amb sortida des de l’Aliança
a les 1 5.30h, hi ha 6
aturades per fer tapa,
l’arribada és pels voltants de
les 20h. Preu de 1 0€ per
socis de l’ALiança, 1 3€ per
no socis i és absolutament
necessari fer inscripció
anticipada doncs es tancarà
amb 1 40 persones. Els
punts de venda són la
secretaria de l’Aliança (per
socis i no socis), el bar de
l’Aliança (no socis) i la botiga
TBikes (no socis). Aquesta
botiga fa d’espónsor i al final
de la ruta sortejarem una
sèrie de regals. Més
informació al tel. 93 841 45
33
Ateneu L'Aliança

Proper espectacle infantil a
l'ateneu l'Aliança
Diumenge 26 d'abril a les
1 2h a l'ateneu L’Aliança:
LES PRINCESES TAMBÉ
ES TIREN PETS (teatre) :

Després de l’èxit de
l’espectacle Bambi, la
companyia
El
Replà
Produccions
estrena
aquesta proposta teatral que
no ens podem deixar perdre!
La Reina del Mirall
s’assabenta que existeix un
llibre, amagat al país de les
princeses, on hi ha escrits
tots els secrets de les
princeses més famoses del
món. Necessita trobar
aquest llibre urgentment i fer
saber al món que les
princeses no són perfectes
que també tenen defectes.
Aquesta serà la seva
venjança: del disgust es
tornaran lletges, molt lletges
i ella, per fi, serà la més

bella del món.
Per
una
d’aquelles
casualitats de la vida, que
tan sols ocorren en els
contes, apareix un Príncep
Blau buscant el camí que
porta fins al país de les
princeses. Hi ha d’anar per
casar-se amb la seva
enamorada Blancaneus. La
Reina del Mirall farà un
tracte amb ell: Ella el
conduirà al país de les
princeses i ell a canvi
trobarà el llibre i li lliurarà. A
partir
d’aquest
punt
comença una esbojarrada
aventura on al final queda
demostrat que la perfecció
no existeix i ni falta que fa.
Públic: més de tres anys
Companyia: El Replà Produccions
Ateneu L'Aliança

Caramelles de Pasqua

El Cor Claverià l'Aliança, dirigit per Xavier Teruel, cantarà
caramelles els dies 11 , 1 2 i
1 9 d'abril.
Els punts on cantarà caramelles són els següents:
Dissabte 11 d'abril , a partir
de les 1 6 h:
Can Ballestà, carrer d'en
Bosch, Can Puig, plaça de la
Font, plaça de Catalunya,
Casal de la Gent Gran (1 9h) i
Ajuntament.
Diumenge 1 2 d'abril , a partir
de les 9.1 5 h:

Rafel García, El Pinar, Can
Feu, Can Sampera, Cala
Lluïsa, La Cruïlla, Residència
Mas Bo, Josep Santiago,
Can Mas, Can Salvi i Can
Cladellas.
Diumenge 1 9 d'abril , a partir
de les 9.1 5 h:
Can Vilageliu, Farmàcia, El
Molinet, Can Joan Pou, Can
Masclans, Can Parellada, ermita de Sant Valerià (1 2.50h).
Convidem tothom a escoltarnos en el seu carrer o barri.
A més, amics, si voleu cantar
i us agrada passar-vos-ho bé,
veniu els dilluns, a les 20 h, al
Casal de la Gent Gran, on
ens trobem un grup d'amics
que formem l'Associació Cor
Claverià l'Aliança.
Cor Claverià

Agenda

Les Gitanes: Exhibició i Competició

El dia 26 d’abril a les 5 de la
tarda al pavelló municipal
podrem gaudir d’una excel·lent
tarda de ball de gitanes.
Aquest any, a més de
contemplar les 5 colles del
nostre poble, tenim la sort
d’acollir també les colles de
Montmeló, les de Santa Eulàlia
i les de La Llagosta.
Les gitanes es reinventen, i a
banda de poder veure una
bona exhibició, tindrem
l’oportunitat de seguir una de
les darreres novetats que
s’estan portant a terme per tal
de posar al·licient al ball de
gitanes. Aquesta novetat és la
competició.

Biblioteca Ca l'Oliveres
Club de lectura

Dimecres 8 d'abril

Taller de "trapillo" - Voluntariat

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves

A càrrec d'Elisenda Cladellas. Cal
portar un cabdell de "trapillo" i una
agulla per fer trapillo.
Adreçat a adults i joves a partir de
1 6 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l'1 d'abril. Places limitades.

de Linda D. Cirino. A càrrec de Lola Tresserra. Si
vols participar a les tertúlies del
Club de Lectura posa’t en contacte
amb el personal de la Biblioteca.
Hora: 1 8.30h
La venedora d'ous

Cada una de les colles del ball
de gitanes, petits, mitjans,
joves i grans, concursa amb
les altres colles de la mateixa
categoria per aconseguir ser la
millor en la peça de ball que li
ha tocat. Els petits concursen
amb la jota, els mitjans ho fan
amb el xotis, els joves amb la
contradansa i els grans i

veterans amb la catxutxa.
Les nostres colles lluitaran per
ser les millors, i necessiten el
suport de tot el poble per
poder-ho aconseguir. Veniu a
donar-los aquest suport i a
animar-los perquè se sentin
forts per la lluita.
Ball de Gitanes

Bústia del lector
DE CARA A LA PARED farà el concert de
presentació del seu nou disc a Lliçà d’Amunt
rock, però en aquest quart
disc sumen un punt
d’espontaneïtat i es focalitzen
en cançons amb esperit de
directe.
Per als components del grup,
el fet que aquest concert de
presentació sigui a Lliçà
d’Amunt resulta molt especial
i no és cap casualitat, donat
que manifesten tenir molt
present que tant L’Aliança
com
l’Ajuntament
(en
diverses festes majors) van
ser uns dels primers
escenaris que els van donar l’

Dijous 9 d'abril

de Liala Karrouch,
llibre que parla sobre la història
d’una dona. A càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli.
Si tens entre 11 i 1 5 anys, t’agrada
llegir i vols passar una bona estona,
informa’t a la Biblioteca.
Cada primer dijous de mes.
Hora: 1 8h
De Nador a Vic

Instants musicals

Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden
versar sobre qualsevol tema.

Cinc anys després del seu
últim treball discogràfic, DE
CARA A LA PARED publica
aquest mes d’abril “Manual
teológico de ritos y liturgias”,
el que serà el seu quart disc.
El grup de la Vall del Tenes
ha triat l’Aliança de Lliçà
d’Amunt per fer el concert de
presentació,
el
proper
divendres 1 7 d’abril, a partir
de les 23.00h. Aquest concert
especial serà el primer de la
gira de presentació que el
grup farà durant aquest 201 5,
i on estrenarà en directe les
noves cançons, a més a més
de fer un repàs per temes
més clàssics del seu
repertori.
“Manual teológico de ritos y
liturgias” ha estat escrit i
produït íntegrament pel propi
grup, i s’ha enregistrat a
Parets del Vallès durant el
final de 201 4 i l’inici de 201 5.
Es tracta d’un disc basat en
1 0 cançons que són 1 0
històries
de
ficció
aparentment independents
però que, finalment, de
manera conjunta, acaben
composant un univers molt
particular, ple de personatges
i de referències a la realitat a
través de les quals el grup
ens explica, entre línies, la
seva visió del món, quasi de
manera cinematogràfica. La
sonoritat del grup respecta el
seu particular estil de fer

Opinió > 1 5

oportunitat
directe.

d’actuar

en

“Manual teológico de ritos y
liturgias”
(Microscopi/Discmedi, 201 5)
surt oficialment a la venta el
proper mes d’abril, i estarà
disponible tant a botigues
com a mitjans digitals (Itunes,
Spotify, etc.) Més info i venta
d’entrades a www.decaraalapared.com
De cara a la pared

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 9 d'abril

Amb Roger Bergedà, al piano.
Hora: 1 9h

Dimecres 1 5 d'abril

Amb Júlia Fumàs, al saxo, i José
Rodríguez, de pianista acompanyant.
Hora: 1 8h

Taller creatiu

Dimarts 1 4 d'abril

"Taller de Sant Jordi". A càrrec de
Carme Romero i Agnès Navarro.
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l'1 d'abril. Places limitades.

Niu de paraules

Dissabte 1 8 d'abril

"Tyanut nit-Fil de vida". A càrrec de
Marta Bertran i Montse Dulcet.
Adreçat a famílies amb infants fins
als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l'1 d'abril. Places limitades.

Taller de cal·ligrafia medieval per a petits i grans
Dilluns 20 d'abril

A càrrec de l'educadora i coordinadora dels Museus de Sant Cugat.
Adreçat a adults, joves i nens i nenes a partir de 7 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l'1 d'abril. Places limitades.

Dilluns 20 i 27 d'abril

Tarda de contacontes
Dilluns 21 d'abril

"Històries de biblioteca". A càrrec
de les narradores locals Joana Moreno, Maite Mompart, Marga Relats, Carme Castany i Eva Chao.
En acabar, hi haurà berenar per a
tothom. Recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Hora: 1 7.30h

Contes al vol

Dissabte 25 d'abril

"La llegenda de Sant Jordi i el
drac". Teatre d'ombres. A càrrec
d'Ermisenda Soy. L’espectacle
il·lustra amb imatges i música la
llegenda de Sant Jordi. Juga amb
elements coneguts per a tots els
infants, personatges i ritmes que
els poden identificar sense
dificultat, d’aquesta manera els hi
facilita la comprensió i els hi
desperta l’interès. Després de la
representació es convida el públic a
que vegi el teatre des d’un altre
punt de vista, i descobreixi com es
fa un espectacle d’ombres xineses.
Per a nens i nenes a partir de 4
anys.
Hora: 11 h

Recrea't

Dimecres 29 d'abril

"Taller de flors". Farem una diadema de flors amb paper crepé. A càrrec de Laura Bartuilli i Carme
Romero. Adreçat a nois i noies de 8
a 1 2 anys.
Hora: 1 8h
Inscripcions: cal inscripció prèvia
a partir de l'1 d'abril. Places limitades.

Exposició

Del 22 d'abril al 8 de maig

En horari de biblioteca es podran
veure els dibuixos presentats al II
Concurs de dibuix i pintura per a
joves i adults, i els punts de llibre
presentats al III Concurs de punts
de llibre.

* Horari de la Biblioteca Ca
l’Oliveres
durant
la
Setmana Santa:
- Dijous 2 d’abril la biblioteca
obrirà en horari de matí de
1 0h a 1 4h. Tarda tancat.
- Tancat del 3 al 6 d’abril.

Organitza: Ajuntament

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment,
per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73  08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una
extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que
els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí
es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els escrits que
atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El
butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Telèfons

Agenda

Biblioteca Ca l’Oliveres

La nostra sang

CAP La Cruïlla

Ara o mai "El Musical"

93 864 00 90

Fotografies de Judith Vizcarra .
Lloc: Espai Garum
Organitza: Màrius Gómez

93 841 61 55

Com tornar a Broadway

93 860 75 05

Orfeó Badaloni i l'Oca Underground. Un concert ple de moviment i ritme que us traslladarà als
musicals més emblemàtics de tots
els temps.
Hora: 1 9h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: 1 0€; 8€ socis
Organitza: Ateneu l'Aliança

T-Atrevist. Un musical amb músics i
veus en directe que barreja la
comèdia, el thriller i la passió del teatre.
Hora: 1 9h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Preu: 1 0€; 8€ socis
Organitza: Ateneu l'Aliança

93 860 71 1 6
93 841 52 50

CAP Palaudàries
Casal de la Gent Gran
CEIP Miquel Martí i Pol
CEIP Països Catalans
93 841 56 05

CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25

CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31

Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54

Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86

Espai Jove El Galliner
93 860 72 27

Esplai

93 841 56 95

Farmàcia Esplugas
93 843 91 21

Farmàcia Galceran
93 841 55 87

Farmàcia Mas
93 841 47 78

Farmàcia Portabella
93 843 93 01

Farmàcia Trullols
93 843 51 65

Farmàcia Valeta
93 841 61 05

INS Lliçà

93 841 66 25

INS Hipàtia d'Alexandria II
93 841 62 1 6

Jutjat de Pau
93 860 72 1 6

Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64

Local Social Can Costa
93 841 55 63

Fins al 25 d'abril

Diumenge 1 2 d'abril

Curs d'automaquillatge i
preparació de la pell
Dilluns

Inici: 1 3 d'abril
Horari: de 1 8.1 5h a 1 9.1 5h
Lloc: Centre Cívic Ca l'Artigues

Dimarts

Inici: 1 4 d'abril
Horari: de 1 9.30h a 20.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Tapadalejada

Dissabte 1 8 d'abril

Hora de sortida: 1 5.30h
Lloc de sortida: Ateneu l'Aliança
Inscripcions: secretaria de l'Aliança (socis i no socis); bar de l'Aliança i botiga TBikes (no socis)
Preu: 1 0€, socis; 1 3€ no socis
Més informació: tel. 93 841 45 33
Organitza: Ateneu l'Aliança

Reiki Solidari

Diumenge 1 9 d'abril

Xerrada sobre dependències
Dilluns 20 d'abril

"Porros. Alcohol. Mòbils. Com
enfoquem a casa?". A càrrec
David Sanitjas, responsable
Programa
de Prevenció
Drogues de la Vall del Tenes.
Horari: de 1 8.30h a 20.30h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Espectacle infantil
Diumenge 26 d'abril

Les princeses també es tiren pets
(teatre). Després de l’èxit de
l’espectacle Bambi, la companyia El
Replà Produccions estrena aquesta
proposta teatral que no ens volem
deixar perdre! .
Hora: 1 2h
Lloc: Ateneu l'Aliança
Organitza: Ateneu l'Aliança

Ballada de la Roda de Gitanes
Diumenge 26 d'abril

Hora: 1 7h
Lloc: Pavelló Municipal
Organitza: Ball de Gitanes

Dissabte 1 8 d'abril

Sessions de reiki de 45 minuts a
canvi de 5 euros en aliment, que no
siguin frescos, per al Banc d'Aliments. A càrrec d'Esther Menéndez
i Ferran Montes, mestres de Reiki.
Horari: de 1 7h a 20h
Lloc: sala d'actes de la Biblioteca
Ca l'Oliveres

Més informació i reserva d'hora:
626 72 11 23
Organitza: Esther Menéndez

Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0

Local Social Can Farell
93 843 52 56

Activitats per a la gent gran

93 841 76 29

Ajuntament:
IMSERSO

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
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

Del 4 al 26 de maig

Renovacions, baixes i altes.
Horari: dilluns de 1 6h a 20h i de
dimarts a divendres de 9.30h a
1 3.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran (baixes
i renovacions es poden fer per
telèfon: 93 841 61 55)
Documentació: fotocòpies del DNI i
de la quantitat de percepció de la peniósió de l'interessat per poder gestionar la sol·licitud dl'alta a la
IMSERSO.

ho
de
del
de

Activitats per a la gent gran
Associació del Casal Associació de Jubilats i
d'Avis:
Pensionistes de PalaudàGran Cargolada a Cama- ries:
rassa
Assemblea general
Dissabte 25 d'abril

Sortida direcció Lleida. Esmorzar a
St. Antolí. Continuació del viatge
passant per Balaguer. Visita a St.
Llorenç de Montgai i el Pantà de
Camarassa. Dinar en un restaurant
a base de cargols a la llauna.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 45 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Diumenge 26 d'abril

Després de l'assemblea, hi haurà
un dinar i ball.
Hora: 1 0.30h

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5h
Ball de saló: Dissabtes
1 7.30h
Viatge a la suïssa manxe- Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
ga
nivell 2: Dimecres 1 8h
De l'11 al 15 de maig
1 r dia: Origen-Alcalà del Júcar- nivell 3: Dimarts 1 8h
Ayna; 2n dia: Neixement del riu Ball: Segon diumenge de mes
Mundo-Riopar-Liétor; 3r dia: Lagunas de Ruidera-Alcaraz; 4t dia: Letur-Ayna; 5è dia: Ayna-St. Carles de
la Ràpita-Origen. Obsequi d'1 ampolla de vi per habitació.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 380 euros (autocar, pensió
completa, últim dinar de peixetada,
visites i entrades, guia i assegurança)
Reserves: Casal de la Gent Gran

(12 d'abril) 1 7h

Activitats fixes:
Ball de saló: Divendres 1 0,

1 7 i 24 d'abril 1 6.30h Casal de la
Gent Gran

Bingo: Dissabtes 4, 11 , 1 8 i

25 d'abril 1 6.30h Casal de la Gent
Gran

Cafè-ball (música gravada): Darrer diumenge de
mes, 26 d'abril, de 1 7 a 20h Casal de la Gent Gran

Espai Jove El Galliner
Quadres amb textures

Taller de roses naturals

Taller de bijuteria

Taller de punts de llibre
personalitzats

Dimarts 7 d'abril
Dijous 9 d'abril

Festa 1 5è aniversari de
l'Espai Jove El Galliner
Dissabte 11 d'abril

Taller de scrapbooking
Dilluns 1 3 d'abril

Taller de jocs de taula
Dimarts 1 4 d'abril

Taller d'aperitius divertits
Dijous 1 6 d'abril

Decorem la vidriera del
Galliner
Dilluns 20 d'abril

Dimarts 21 d'abril
Dijous 23 d'abril

Taller de perruqueria alternativa
Dilluns 27 d'abril

Taller de pastissos
Dimarts 28 dabril

Taller de samarretes personalitzades
Dijous 30 dabril

La majoria d'activitats comencen a
les 17.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; la inscripció és gratuïta.

Organitza: Ajuntament

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

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

