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Salutació de l'Alcalde
En aquest penúltim mes de l’any és moment de començar a pensar com volem
encarar el proper any 201 6. Encara queden molt lluny les festes de Nadal, Cap
d'Any, etc., però des del Consistori ja es treballa des de fa setmanes en les
Pressupostos Generals del proper any. Fent una mirada enrere, els pitjors anys ja
han passat i el gran esforç fet per tothom comença a donar els seus fruits.

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Ens trobem amb un Ajuntament sanejat on l’endeutament s’ha reduït dràsticament
i això ens ajuda a poder afrontar els anys propers amb fortalesa, convicció i bon
futur. Cert és que el fet de reduir l’endeutament fa que de forma directa es
redueixi la despesa en inversió. En som conscients, han sigut anys molt durs,
però no ens hem aturat mai i ara en els propers anys farem allò que la situació
econòmica global no ens ha permès fer.
No puc i no vull passar el moment d’expressar la meva satisfacció amb el grau de
compromís i responsabilitat de tots els grups polítics del Consistori envers la
realització i confecció del Pressupost. L’esperit de diàleg, cordialitat i sobretot
transparència ha d’esdevenir el significat d’aquesta legislatura i farem el que
calgui perquè es mantingui així en els propers anys. Queda molt per fer i
comptem amb l’esforç, el treball i la il·lusió de tots plegats per fer del nostre poble,
un poble pròsper, unit i amb futur compartit.
Aprofito aquestes línies per convidar-vos a la Nit del Terror que s’organitza des de
la Regidoria de Joventut, que ve carregada de novetats, que podreu llegir en les
pàgines interiors d’aquest butlletí.
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Tot a punt per celebrar la Nit del Terror

L'edició d'enguany comptarà amb la col·laboració del grup
"Los Masbolaos" del barri de Mas Bo i del grup de joves "Tricrics".

La Nit del Terror, que fa 9
anys que s’organitza des
de la Regidoria de
Joventut, ens proposa endinsar-nos de nou per
racons misteriosos amb
personatges que ens
posaran la pell de gallina.
Us hi atreviu?
Enguany, aquesta activitat
s'ha organitzat en dos dies,
en funció de l'edat dels
participants. El divendres 6
de novembre es farà per a
joves a partir de 1 2 anys i
el dissabte 7 de novembre
per a joves a partir de 1 6
anys. L'hora d'inici serà a
partir de les 1 8h i el lloc,
com l'any passat, en un lloc
privilegiat, la Torre del Pla.
El primer dia, el divendres,
no s'aconsella l'entrada a
menors de 1 2 anys però,
en tot cas, aquests hauran
de comptar amb el consentiment i l'acompanyament
d'un major d'edat.
Una
altra
novetat
d'enguany és la venda
anticipada d'entrades, fins
al 4 de novembre, de dilluns a divendres, de 1 6h a
20h, al Galliner. Les places
són limitades.
El preu de les entrades és
d'1 € per a joves socis de
l'Espai Jove El Galliner; 2€
per a no socis; i 4€ per a
majors de 30 anys.
Amb les entrades s'adjudicarà un horari de passi
concret. En cas de no serhi a l'hora adjudicada es
perdrà el torn i no hi ha
possibilitat de retorn dels
diners.
Els grups han de ser d’un
mínim de 3 persones i un
màxim de 5. Els grups de
menys de 5 persones es
podran omplir fins l’últim
dia de venta anticipada
d’entrades amb aquelles
persones que puguin
quedar sense grup i que
vulguin assistir-hi.
No es recomana l’entrada a
persones que puguin patir
malalties del cor o
epilèpsia.
Com a complement als
passis, hi haurà la projec-

Dinamització dels Locals
Socials
Lliçà d’Amunt compta amb
diversos locals socials municipals, espais de relació
social i d'activitats als barris, i
l’Ajuntament té signats convenis amb les associacions
de veïns perquè els gestionin.
Per tal de completar les activitats que hi organitzen les
associacions
veïnals,
l’Ajuntament ha engegat un
projecte de dinamització
d'aquests locals socials; inicialment, a Mas Bo/Can Lledó,

Can Farell i Can Xicota, on hi
haurà
una
persona
encarregada de fer activitats i
recollir propostes d’activitats:
- LS Mas Bo/Can Lledó:
dilluns de 1 5h a 20:30h i
divendres de 1 7:30h a
1 9:30h
- LS Can Farell: dilluns de
1 8h a 20h i dimecres de 1 9h
a 20:30h
- LS Can Xicota: dimarts de
1 5h a 20:30h i divendres de
1 6h a 20:30h

Vols rebre informació
municipal al mòbil?
Subscriu-te al servei SMS

Joves voluntaris participants a la Nit del terror de l'any passat

ció de pel· lícules de terror i
servei de bar-foodtruck.
En l'edició d'aquest any es
comptarà amb la col· laboració del grup "Los Masbolaos" del barri de Mas Bo,
un grup que des fa uns
anys organitzava el "Passatge del Terror" al seu
barri, on hi assistien més
d'un centenar de persones,
i que aquest any se sumaran a la Nit del Terror.
També hi col· labora el grup

de joves “Tricrics” que es
va formar arrel del curs de
dinamitzadors juvenils que
va organitzar l’Espai Jove
El Galliner.
Es pot demanar més informació trucant al 93860701
de dilluns a divendres de
1 6h a 20h.
L'Ajuntament agraeix als
propietaris de la Torre del
Pla la cessió d'aquest espai
per a la realització de la Nit
del Terror.

Aquest mes de novembre, l’Ajuntament posa en marxa
una campanya per promoure el servei de missatgeria
SMS.
El servei de comunicació de missatgeria SMS, que es
va posar en marxa al 2006, permet que les persones
subscrites rebin al mòbil la informació municipal que,
prèviament, han triat en el formulari de subscripció:
informació municipal, cultural, esportiva, programació
dels centres cívics, programació de la biblioteca,
activitats juvenils, etc. D'aquesta manera, el servei es
personalitza i la persona usuària pot rebre avisos SMS
sobre diferents àrees en funció de les seves
preferències.
La subscripció al servei es pot fer des de la pàgina web
o bé des dels diversos equipaments municipals. A més
del servei de missatgeria SMS, en el mateix formulari
de subscripció, les persones que ho desitgin poden
sol·licitar el butlletí electrònic setmanal, que s’envia per
correu electrònic amb les notícies, l’agenda i els avisos
publicats durant la setmana, i el butlletí Informa’t digital,
que és l’enviament mensual del butlletí municipal en
format digital.
D’entre totes les subscripcions al servei de missatgeria
SMS fetes entre el dilluns 2 i el divendres 27 de
novembre es farà un sorteig amb els premis següents:
- Dues entrades per la sortida al teatre a veure Mamma
Mia! el divendres 11 de desembre.
- Dues entrades per la sortida al Pessebre Vivent de
Corbera de Llobregat el diumenge 27 de desembre.
El sorteig es farà el dilluns 30 de novembre i es
publicarà el nom de les persones guanyadores al web i
a les xarxes socials municipals.

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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Celebració de la Setmana de la Gent Gran Ajuts per a projectes de
Lliçà d'Amunt celebra la Setmana de la Gent Gran amb diversitat d'actes
adreçats a aquest col·lectiu, que tindran lloc del 2 al 8 de novembre.
L'Ajuntament i les dues enti tats de gent gran del municipi
organitzen la Setmana de la
Gent Gran. Les activitats
programades es faran en
dos
equipaments
del
municipi, el Casal de la Gent
Gran i el Centre Cívic Pa laudàries, seus de les dues
entitats de gent gran que actualment hi ha al poble:
l'Associació del Casal d'Avis i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries.

Caminada per Lliçà d'Amunt, una activitat d'edicions passades

cooperació amb països en
vies de desenvolupament
La Junta de Govern Local va
aprovar
les
bases
reguladores
de
la
convocatòria d'enguany dels
ajuts per a projectes de
cooperació amb països en
vies de desenvolupament.
L'objectiu d'aquestes bases
és destinar ajuts a projectes
de
cooperació
al
desenvolupament
presentats
per
organitzacions
no
governamentals, entitats i/o
associacions sense afany de
lucre, quedant exclosos els
projectes
que
siguin
estrictament
d'ajut
humanitari o una simple
transferència de recursos.
El termini de presentació de
les sol·licituds finalitzarà el
divendres 20 de novembre.

La documentació s'haurà de
presentar al Registre de
l'Ajuntament, situat a l'OAC
(Oficina
d'Atenció
al
Ciutadà), acompanyada d'un
model d'instància i adreçada
a
la
regidoria
de
Cooperació.
Els requisits, els criteris de
valoració dels projectes
presentats i la documentació
requerida
es
poden
consultar a les bases de la
convocatòria que trobareu al
web municipal.

Creix el nombre de parcel·les
en mal estat de manteniment
Segons
l’Ordenança
Municipal de Policia i Bon
Govern, “els propietaris dels
solars hauran de mantenirlos en condicions de
seguretat,
salubritat
i
ornament públic i els és
prohibit de tenir-hi deixalles
residus sòlids urbans o
runes” (Article 89). A més, la
Llei 5/2003, de mesures de
prevenció d’incendis en
urbanitzacions, obliga a
realitzar el desbrossament
de la vegetació (herbes,
arbusts i branques baixes
dels arbres) de les
parcel·les sense edificar i a
reduir el nombre d’arbres
fins una densitat màxima de
1 50 peus per hectàrea.
Com cada dos anys, aquest

any 201 5 l'Ajuntament ha
inspeccionat les parcel·les.
La regidoria de Medi Ambient ha portat a terme 939
inspeccions de parcel·les
per comprovar-ne l'estat de
desbrossament. D'aquestes,
837 s'han trobat en bon estat, 67 s'han qualificat de regulars i 35 s'han trobat en
mal estat.
En cas d’incompliment de la
normativa,
s’obren
expedients a aquells/es
propietaris/àries que no tenen
la
parcel·la
correctament mantinguda.
Per tant, aquest any l'Ajuntament ha obert 1 02 expedients. Aquesta xifra suposa el
doble d'expedients de fa dos
anys.

Rètols a la bassa de Can
Dunyó
Curs de formació en higiene alimentària
Amb l'objectiu de facilitar la
formació obligatòria en
matèria
d'higiene
alimentària, la Regidoria de
Salut Pública de l'Ajuntament ha organitzat un curs
formatiu bàsic de 4 hores
que es realitzarà els dies 23
i 25 de novembre.
Aquesta
formació
és
necessària per a qualsevol
persona que ja estigui
treballant en l'àmbit de
l'alimentació en general
(botigues,
supermercats,

restaurants, parades de
mercat, fires, etc.) i no tingui
la formació o l'hagi de
renovar. També és una
oportunitat per a aquelles
persones que busquin feina
en aquest sector.
El curs serà impartit per un
professional en la matèria.
Les persones que el
segueixin obtindran un títol
acreditatiu de la formació,
com determina la normativa
vigent.
Per inscriure's cal trucar al

telèfon 93.841 .52.25.
El curs té un preu de 30 euros.
L'Ajuntament es reserva el
dret de cancel·lar el curs si
el nombre de persones
inscrites és inferior a 1 0.
L'Ajuntament ha fet diverses actuacions a la bassa
de Can Dunyó i, properament, hi col·locarà rètols
que donin contingut a les
visites que rebi la bassa.
Aquest curs escolar, per

exemple, la bassa rebrà la
visita d'escolars del municipi en el marc d'una de les
activitats que l'Ajuntament
ha ofert a les escoles dins
del Programa d'Activitats
Educatives (PAE).
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Matrícula gratuïta al gimnàs del Pavelló
per a les inscripcions de novembre

L'Ajuntament ofereix la possibilitat de pagar una entrada puntual i provar
el gimnàs un dia.

Subvenció per a la millora
dels vestuaris del Camp de
Futbol
El Consell Català de l'Esport
ha concedit una subvenció a
l'Ajuntament per a la substitució del paviment dels vestua-

ris del Camp de Futbol. El
pressupost de les obres és
de 51 .690.45€ i la subvenció
atorgada és de 20.1 69,05 €.

Reparació de filtracions
d'aigua en diferents
equipaments municipals

L'Ajuntament ofereix la
matrícula del gimnàs del
Pavelló d'Esports gratuïtament a totes les persones
que s'hi apuntin durant
aquest mes de novembre.
En el gimnàs del Pavelló
d'Esports es pot gaudir d'un
ampli ventall de classes
dirigides en diferents horaris: aerogac, steps, GAC
estiraments,
tonificació,
manteniment, pilates, TBC,
zumba, jazz... També es pot
optar per anar a la sala de
fitness a fer un programa
personalitzat i també accedir
a la zona de relaxament a
fer un bany de vapor i un hidromassatge.
La quota mensual del
gimnàs
del
Pavelló
d'Esports és de 27€, però hi
ha descomptes per a les
persones empadronades a
Lliçà d'Amunt:
- membres d'una mateixa

família: 25% de descompte.
- família nombrosa: un
membre inscrit, 25% de
descompte; 2 o més membres inscrits, 50% de descompte.
- aturats: 50% de descompte.
- majors de 60 anys: 50% de
descompte.
Les persones majors de 60
anys no empadronades a
Lliçà d'Amunt no tenen descompte però tenen una
quota mensual especial de
21 €.

En el requadre adjunt podeu
veure les activitats dirigides
que ofereix el gimnàs del
Pavelló d'Esports i els horaris.
L'Ajuntament ofereix la possibilitat de pagar una entrada de 6€ i provar el gimnàs
un dia.
Per a més informació:
Pavelló d’Esports, c/ Jaume
I, núm.30, de dilluns a
divendres de 8h a 1 3h i de
1 6:30h
a
22h,
tel.
93.860.70.25,
esports@llicamunt.cat.

Activitats infantils i juvenils al Pavelló

Encara resten places lliures per a les classes de ball i fitness adreçades
a nens i nenes de P5 a 4t d'ESO que s'imparteixen al Pavelló d'Esports.
Com a novetat, per als nens i
nenes de 3r a 6è de Primària
hi ha la possibilitat d'aprendre
els estils de ball hip-hop,
funky i comercial. S'han format dos grups:
- Grup 1 : per a nens i nenes
de 3r i 4t de Primària, els dimarts i els dijous de 1 7h a
1 7.45h.
- Grup 2: per a nens i nenes
de 5è i 6è de Primària, els dimarts i els dijous de 1 7.45h a
1 8.30h.
El preu és de 20,35€ de
matrícula i una quota de
1 4€/mes.
També s'ofereix jazz per a
nens i nenes de P5 a 6è de
Primària. En aquest cas,
s'han format tres grups:

- Grup 1 : per a nens i nenes
de P5 i 1 r de Primària, els
dilluns i els dimecres de 1 7h
a 1 7:45h.
- Grup 2: per a nens i nenes
de 2n, 3r i 4t de Primària, els
dilluns i els dimecres de
1 7:45h a 1 8:30h.
- Grup 3: per a nens i nenes
de 5è i 6è de Primària, els
dilluns i els dimecres de
1 8:30h a 1 9:1 5h.
El preu del jazz és de 20,35€
de matrícula i una quota de
1 4€/mes.
Per als joves de 1 r a 4t
d'ESO, s'ofereix jazz jove i
gim jove:
- Jazz jove: divendres de
1 5:45h a 1 6:45h. Preu:
20,35€ de matrícula i

1 0€/mes.
Gim jove: dimarts i dijous de
1 6:30h a 1 7:20h. Preu:
20,35€ de matrícula i
1 4€/mes.
Si s'agafen les dues opcions,
Jazz jove + Gim jove, hi ha un
preu únic de matrícula de
20,35€ i el cost mensual és
de 20€.
Totes aquestes activitats es
portaran a terme sempre i
quan hi hagi un mínim de 1 0
participants per grup.
Per a més informació:
Pavelló d’Esports, c/ Jaume I,
núm.30, de dilluns a
divendres de 8h a 1 3h i de
1 6:30h
a
22h,
tel.
93.860.70.25,
esports@llicamunt.cat.

Hi ha quatre equipaments
municipals (el Centre Cívic
Palaudàries, el Local Social
de Mas Bo, el bar del Camp
de Futbol i l'edifici del
SEFED) que tenen problemes de filtracions d'aigua en
episodis de pluja.
La Junta de Govern Local
del passat 28 de setembre
va acordar adjudicar les
obres de reparació de les
cobertes d'aquests equipa-

ments
municipals
a
l'empresa INCOISA Sistemas contra Humedades SL,
per un import de 1 6.574 €
més IVA, després de valorar
i comparar aspectes tècnics,
terminis de garantia de les
solucions
aportades
i
l'aspecte econòmic de les
dues empreses del sector
que van respondre a la sol·licitud de l'Ajuntament amb
les seves ofertes.

Estudi de viabilitat
d'internalització del transport
urbà
L'Ajuntament ha encarregat
a l'empresa Mobisolucions
un estudi de viabilitat del
servei de transport urbà
municipal.
Mobisolucions realitzarà un
estudi per analitzar la internalització del transport urbà
de Lliçà d'Amunt i elaborarà
un informe amb els elements essencials a tenir en
compte per tal de poder
prestar el servei directament
des de l'Ajuntament: aspec-

tes jurídics a tenir en
compte, convivència amb
l'actual sistema concessionat, elements administratius
necessaris segons la legislació vigent, material necessari,
avaluació
econòmica de la inversió
inicial i despesa d'explotació del servei.
L'estudi, que té un cost de
de 2.825€ més IVA, està
previst que es lliuri a l'Ajuntament a finals d'any.

Lliçà d'Amunt participa al
Cercle de Comparació
Intermunicipal de Gestió de
Residus i Neteja Viària
Lliçà d'Amunt ha participat
per primera vegada al Cercle de Comparació Intermunicipal de Gestió de Residus
i Neteja Viària.
El passat 1 9 d'octubre es va
portar a terme un taller on

es van presentar els resultats de l'any 201 4, amb una
anàlisi individual dels principals resultats i una exposició
de l'anàlisi comparativa municipal. En la imatge adjunta
en veiem un exemple.

Novembre de 201 5
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Fotografies guanyadores del Concurs de Fotos a la Xarxa per Festa Major
Al voltant d'un centenar de
fotos han estat publicades a
la xarxa amb l'etiqueta
#Lliçàdefesta1 5 durant els
dies de la festa gran del
municipi, del 7 al 1 3 de
setembre.
Aquest any, les bases del
Concurs de Fotos a la Xarxa
permetia la publicació de
fotos en diverses xarxes
socials, però Instagram ha
estat la plataforma més
utilitzada per captar els
moments de la Festa Major.
D'entre totes les fotos
presentades es van triar les
1 2 que complien amb les
bases del concurs i tenien
més vots populars, excloent
les presentades en nom
d'entitats o altres grups
participants de la Festa
Major. Seguidament, les 1 2
fotos
més
votades
popularment es van sotme tre a la deliberació del jurat
format per l'Alcalde, el
regidor de Cultura i dos
professionals del món de la
fotografia. I, les quatre fotografies
guanyadores
d'aquesta edició han estat
les que mostrem.
Els premis, patrocinats
íntegrament per alguns
establiments de restauració
del municipi, eren:
Primer.- Un esmorzar de
forquilla per a dues persones
al Restaurant La Cruïlla.
Segon.- Un dinar per a dues
persones al Restaurant Can
Roca Vell.
Tercer.- Un menú per a dues
persones per dinar al
Restaurant El Nou Pinar.
Quart.- Lot de dues ampolles
de cava i 1 quilo de
rebosteria de la GranjaPastisseria El Molinet.

Foto de gynna

Foto de davidmoralca

Foto de imartinezas
Foto de marcusero

Guanyadors dels lots de llibres sortejats amb motiu de l'aniversari de la Biblioteca

Com cada any, coincidint amb
l’aniversari de la Biblioteca Ca
l'Oliveres (que es va inaugurar el 1 0 de setembre del
201 0), es fa un sorteig de dos
lots de llibres entre totes les
persones que han fet ús del
servei de préstec durant el
mes de setembre.
Els afortunats d’aquest any,
que s’han emportat un lot de
llibres format per contes
infantils i novel·les per a joves
i adults, són la Rosi Molina
Pleguezuelos i en Joan
Rovira Bidegain.
Moltes felicitats! I que
continuïn gaudint de la
biblioteca!
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L'Ajuntament organitza una sortida al
teatre

La regidoria de Cultura proposa anar a veure el musical "Mamma Mia".
La regidoria de Cultura de
l'Ajuntament ha organitzat
una sortida al teatre per
veure el musical "Mamma
Mia", el divendres 11 de
desembre, al teatre Tívoli de
Barcelona.
A una idíl·lica illa grega, dies
abans de contraure matri moni, una jove decideix
convidar el seu pare al ca sament. Però, qui és el seu
pare? Quin dels tres homes
que van passar per la vida
de la seva mare fa 20 anys
l'ha de portar a l'altar? Així
comença "Mamma Mía",
una comèdia musical cons truïda al voltant de les
cançons d'Abba.
El preu de la sortida és de
55€, que inclou el transport i
l'entrada al teatre.
Els tiquets es poden adquirir
online a través del web mu -

nicipal www.llicamunt.cat o
presencialment a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC)
de l'Ajuntament de l'1 al 1 8
de novembre.
Se sortirà a les 20h des de
davant de l'Ajuntament.

Exposició del dibuixant lliçanenc Jaume Tusell
a la Biblioteca
El dibuixant lliçanenc Jaume
Tusell és l'autor de l'exposició "Caricatures impossibles" que es podrà veure a
la primera planta de la Biblioteca Ca l'Oliveres durant
aquest mes de novembre.
En aquesta exposició, l'autor
ens mostra 11 caricatures
metamòrfiques, és a dir, dibuixos pintats amb llapis i

anilines que deriven d'un
animal i, d'una manera sor-

Contes al vol a la Biblioteca
La Biblioteca Ca l'Oliveres ha
programat una sessió de
l'activitat Contes al vol en
anglès per al divendres 1 3
de novembre a les 1 7.30h a
càrrec de l'Escola d'Anglès.
En aquesta sessió, adreçada
a nens i nenes a partir de 4
anys, s’explicarà el conte
“Monkey Puzzle” en el qual
un mico ha perdut la mare i
una papallona l’ajuda a
trobar-la. El mico li dóna
pistes però la papallona
sempre s’equivoca d’animal.
Per exemple, el mico diu que
la mare és gran i la
papallona li porta un elefant.
Després de trobar molts
animals, finalment troben la
mare.
En acabar la sessió es farà
una manualitat relacionada
amb el conte.
Per altra banda, també s'ha
programat l'activitat Contes
al vol per al dissabte 28 de
novembre a les 11 h a càrrec
de Toni Cuesta i Joana Moreno de la companyia La
Botzina. Aquesta sessió,
anomenada "Sons de faules", és un concert adreçat a

nens i nenes de 3 a 8 anys
que combina la narració
d´una conte-contes i el
concert d´un músic. 3 faules
ens faran viatjar al món dels
contes i el so dels instruments
ens ajudarà a captar la màgia
de les històries.

28 i 29 de novembre

prenent, es transformen en
personatges coneguts.

Es busquen Patges reials

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient arribaran al nostre municipi el 5 de gener del
201 6 carregats de màgia, il•lusió i regals, i necessiten l’ajuda dels seus patges. Dies
abans (2 i 3 de gener), el Patge Xumet visitarà els diferents barris del poble anunciant la
seva arribada, també acompanyat de patges.
Si tens entre 1 2 i 1 6 anys, vius a Lliçà d’Amunt i tens ganes de passar-ho bé fent de patge
reial, dóna'ns les teves dades (nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i edat) a
través del correu electrònic cultura@llicamunt.cat o trucant al 93 841 52 25 i demanant per
la regidoria de Cultura.
El període d’inscripció és del 9 al 1 9 de novembre; no s’acceptarà cap sol•licitud abans ni
després d’aquestes dates. Les inscripcions es faran per estricte ordre d’arribada.
Un cop passat el termini d'incripció es portarà a terme una reunió informativa amb tots els
participants.

Es busquen actors i actrius per la
representació de Sant Jordi

La regidoria de Cultura fa una crida a totes les persones interessades a participar en la representació de l'obra de teatre al carrer "Catalunya, princesa meva" com a actors i actius.
Recordem que "Catalunya, princesa meva" es va estrenar l'any 201 3 per Sant Jordi i, cada any, en el marc de la festivitat del Patró de Catalunya, hi participen més de 1 50 persones, particulars i vinculades a diferents entitats locals. Cada edició s'hi han incorporat
novetats i sempre esdevé un èxit de públic.
Per a més informació podeu contactar amb la regidoria de Cultura trucant al telèfon 93
841 52 25 o enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica cultura@llicamunt.cat.

L'OMIC informa...
Pobresa energètica. Drets
subministraments bàsics .

d'accés

als

El passat 5 d’agost de 201 5 es va a publicar al DOGC
la Llei 24/201 5, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, que estableix la protecció de
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial davant dels talls de subministraments que
puguin acordar les companyies subministradores per
manca de pagament.
Estableix que les empreses distribuïdores d’aigua, gas i
electricitat no podran interrompre els subministraments
per motiu d’impagament d’aquelles persones o famílies
en situació de risc.
L'espai de consum del web de la Generalitat explica el
protocol d'actuació per exercir aquests drets i impedir la
interrupció dels subministraments d'aigua, electricitat o
gas per impagament.
Per a qualsevol informació relacionada amb aquest
tema, les persones afectades poden adreçar-se als
Serveis Socials Municipals:
Adreça c. de Rafael Casanovas, 8, 1 a planta
Telèfon 93 860 72 20
Fax 93 860 72 21
Email serveis.socials@llicamunt.cat
Horari De dilluns a divendres, de 8 a 1 4 h. Dilluns, de
1 6 a 1 9 h. Cal demanar cita prèvia.
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Commemoració del Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència vers les Dones
L'Ajuntament, a través del
Pla d'Igualtat Dona-Home,
coordina els actes de commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de
la Violència vers les Dones,
que se celebra el 25 de novembre.
Enguany, el Punt d'Assessorament per a Dones sobre
Igualtat
d'Oportunitats
(PADI), que depèn de la regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament, ha
organitzat l'acte institucional, una exposició i dues
activitats, a càrrec de la
psicòloga d'aquest servei,
Esther Menéndez, dirigits a
dones empadronades al
municipi.
La primera activitat és el
Taller de Millora de l'Autoestima, que arriba a la
quarta edició. Aquest taller
constarà de 1 0 sessions
que tindran lloc els dilluns
de 1 0h a 1 2h a la sala polivalent de l'Escola de Música
de la Vall del Tenes. Començarà el 9 de novembre i
acabarà l'1 de febrer. Per
inscriure's cal trucar al telèfon de Serveis Socials (93
860 72 20) fins el 5 de novembre, on també us donaran més informació.
La segona activitat és una
trobada de dones interessades en el seu creixement
personal. De fet, es tracta
d'un nou projecte anomenat
Espai d'Autodescobriment
per a Dones que té per objectiu fer reunions mensuals
per consolidar l'espai personal de les dones, fomentar la seva autonomia i
millorar la seva salut emocional i relacional, mitjançant
exercicis participatius i vivencials. Les reunions es
faran els divendres de 1 0h a
1 2h des del novembre fins
al juliol. La primera reunió
tindrà lloc el proper 27 de
novembre a la sala polivalent de l'Escola de Música
de la Vall del Tenes. Les
dones interessades a participar en aquest nou projecte
s'han d'inscriure trucant a
Serveis Socials (93 860 72
20) i preguntant per Esther
Menéndez.
En el marc d'aquesta commemoració,
l'associació
Dones del Tenes ha organitzat un sopar per celebrar
el 1 6è aniversari de l'entitat.
Aquest sopar tindrà lloc el
divendres 20 de novembre,
a les 21 h, al restaurant La
Cruïlla. Per assistir-hi cal fer
una reserva al telèfon 93
841 71 23 (Montse Vegara);
la data límit és el 1 6 de novembre. En aquest telèfon
també us facilitaran més informació de l'acte.

ACTE INSTITUCIONAL
Dia: dimecres 25 de novembre
Hora: 1 7h
Lloc: Plaça de Rafael Casanova
Programa:
Lectura del manifest
Espectacle infantil
Xocolatada

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS

Es demana la col·laboració dels centres educatius del
municipi perquè els alumnes facin un dibuix que
reivindiqui el dret de les dones a rebre un bon tracte o
expressi rebuig vers la violència que reben les dones.
Els dibuixos recollits s’exposaran als carrers del
municipi durant la setmana del 23 al 29 de novembre.

L'Ajuntament participa en els
treballs d'elaboració del II Pla
Comarcal d'Igualtat de Gènere
L'Ajuntament
de
Lliçà
d'Amunt ha format part, juntament amb tres ajuntaments més de la comarca
(Llinars, La Garriga i Sant
Celoni), d'un focus grup dins
de les diferents metodologies de treball utilitzades en
l'elaboració del 2n Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere
201 5-201 8, que el Consell
Comarcal va aprovar per
Ple, i que ha comptat amb el
suport de la Diputació de
Barcelona.
El II Pla d’Igualtat de Gènere
del Vallès Oriental inclou: el
marc conceptual de les
polítiques d’igualtat, el marc
normatiu,
el
procés
d’elaboració,
l’avaluació
diagnòstica del I Pla, el Pla
d’Acció d’aquest II Pla,
bibliografia, glossari i annexos.
El II Pla s’ha elaborat sota la
premissa de ser un pla
realista-possibilista, partint
de la realitat actual del
Consell Comarcal i dels
municipis.
S’articula al voltant de les
línies
estratègiques
següents:
- Compromís amb la igualtat
i transversalitat
- L’abordatge i l’acció contra

la violència masclista
- Drets i qualitat de vida
- Reformulació dels treballs i
dels temps
- Participació, apoderament i
visualització de les dones en
tots els àmbits
Cada línia estratègica
anomena i descriu les
accions, el calendari, els
indicadors d’avaluació i
l’àrea o àrees responsables.
Les línies estratègiques i les
accions que proposa aquest
II Pla d’Igualtat de Gènere
del Vallès Oriental estan
d’acord amb els paràmetres
que estableix la Llei 1 7/201 5
d'igualtat efectiva de dones i
homes.
Segons el President del
Consell Comarcal del Vallès
Oriental, David Ricard,
aquest II Pla "volem que
sigui un document viu i
transformador, en clau de
gènere. Estem convençuts i
convençudes que, per a la
Institució i els municipis, serà
una eina útil amb la qual
dibuixar el camí a seguir en
matèria
de
polítiques
d’igualtat, ajudant a impulsar
els plans municipals o
establir i desenvolupar
mesures i accions concretes
que així ho fomentin".

Reunió amb un representant
sindical i treballadors de Valeo

L'Alcalde, Ignasi Simón, i el
regidor
de
Promoció
Econòmica, Fran Sánchez,
es van reunir, el passat 6
d'octubre,
amb
un
representant del comitè de
l'empresa Valeo i dos dels
lliçanencs
afectats
pel
tancament de la factoria de
Martorelles.
En aquesta reunió, l'Ajuntament va acordar prestar
suport logístic als treballadors
que estan secundant la vaga.
També es va parlar de la
situació dels sis lliçanencs
afectats i les possibles línies
de suport municipal davant
de
situacions
socioeconòmiques de risc,
com
l'ajornament
o
fraccionament d'impostos.

Recordem
que,
representants de l'Ajuntament
van assistir, el passat 30 de
juliol, a la jornada de concentració convocada per mostrar
el
suport municipal als
treballadors afectats, sis dels
quals veïns del municipi.
I, en el Ple municipal del passat 24 de setembre, es va
aprovar un moció presentada
conjuntament per tots els
grups polítics ratificant la
postura en contra de la
decisió de l'empresa Valeo de
traslladar la producció a
Saragossa, on es sol·licitava
a l'empresa la continuïtat de
la planta martorellessenca i
s'instava a organismes
supramunicipals a intercedir
davant la matriu francesa.
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L'Ajuntament manté el servei de Menjador
Solidari a domicili per a la gent gran

S'ofereix un menú diari a 24 persones grans que viuen soles.
Després de la bona acollida
del servei de Menjador Solidari a domicili que s'ha
portat a terme aquest estiu,
l'Ajuntament ha decidit
mantenir aquest servei al
col·lectiu de la gent gran
que viu sola, ja que l'altra
col·lectiu beneficiari, el
nens i nens de famílies més
desfavorides econòmicament, durant el curs escolar
ja disposen de beca de
menjador.
A més, en el cas de la gent
gran, el servei té una doble
finalitat, l'alimentació i el
suport social.
Així doncs, des de principis
de setembre, s'ofereix un
menú diari a 24 persones
grans del municipi.
El Menjador Solidari a domicili ha permès que aquest
estiu un centenar de nens i
nens de famílies amb pocs
recursos econòmics i gent
gran sola del municipi, usu-

Cicle de xerrades-taller per a
famílies
Aquest curs escolar 201 5201 6 l'Ajuntament ofereix un
cicle de xerrades-taller
adreçades a pares i mares
amb
l'objectiu
de
proporcionar coneixements
teòrics
i
estratègies
pràctiques per a la correcta
comunicació i convivència
familiar amb els fills i filles de
0 a 1 8 anys.

La primera xerrada-taller,
que tindrà lloc aquest novembre, es titula "Qui
t'entengui que et compri",
adreçada a famílies amb fills
i filles entre 1 2 i 1 8 anys.
"Educar sense cridar",
adreçada a famílies amb fills
i filles entre 3 i 1 2 anys, serà
la xerrada-taller que es proposa pel desembre.

Voluntaris del repartiment diari dels aliments

aris dels Serveis Socials
Municipals, hagi pogut assegurar-se un àpat equilibrat al dia.
El repartiment dels aliments, que es fa diàriament
al domicili dels beneficiaris,

compta amb la col·laboració
altruista de persones voluntàries del municipi, als
quals l'Ajuntament dóna les
gràcies per la seva predisposició i implicació en
aquest projecte solidari.

Anima't i vine a llegir amb nens i nenes
de Primària

Es busquen voluntaris/àries per participar en el programa LECXIT de
foment de la lectura al qual s'ha adherit l'escola Rosa Oriol.
Després de l'experiència
positiva de les quatre
edicions anteriors, amb el
nou curs escolar han tornat
les sessions del programa
LECXIT
arreu
de
Catalunya, promogut per la
Fundació Jaume Bofill, el
Departament
d’Ensenyament de
la
Generalitat de Catalunya i
la Fundació ”la Caixa".
LECXIT és un programa
que té per objectiu
incrementar l'èxit educatiu
dels nens i nenes incentivant l''hàbit lector i millorant
la comprensió lectora.
LECXIT funciona gràcies a
la
col•laboració
de
voluntaris i voluntàries, que
acompanyen els nens i nenes en la lectura.
A
Lliçà
d’Amunt,
l’Ajuntament ha incentivat la
participació en aquest programa que ha arribat a les
escoles i, de moment,
aquest curs escolar s’hi ha
adherit l’escola Rosa Oriol.
Per això, ara es busquen
persones que vulguin
participar
com
a
voluntàries.
La tasca del voluntariat és
acompanyar la lectura d'un
infant, ajudar-lo a gaudirne, motivar-lo i esdevenir
un referent lector que el faci

creure en les seves
capacitats. No es necessita
cap formació específica,
només cal saber llegir
correctament i tenir ganes
d'incidir en l'educació dels
infants.
El voluntariat es fa un dia a
la setmana, el dilluns, de
les 1 6.30h a les 1 7.30h, en
el mateix centre educatiu.
Cada infant té una sessió
de lectura a la setmana. La
dedicació del voluntari és
d'una hora setmanal.
Com a suport al voluntariat,
hi ha una formació prèvia i
material amb estratègies,
recursos i coneixements per
reforçar les competències
lectores dels infants. A més,
el voluntari rep un certificat
que acredita la realització
del voluntariat.
De
moment,
l’Institut
Hipàtia d’Alexandria s’ha
interessat pel projecte i ha
aglutinat alumnes que faran
de voluntaris/àries per
promocionar la lectura i
treballar la comprensió
lectora amb els nens i

nenes de 4t a 6è de
Primària de l’escola Rosa
Oriol.
Si tens una hora lliure a la
setmana i vols encomanar
la passió per la lectura a un
nen o una nena et pots fer
voluntari/ària. Trobaràs el
formulari d'inscripció al web
municipal. Hi ha temps
d’inscriure’s fins al 20 de
novembre.
Si vols més informació, pots
posar-te en contacte amb la
regidoria d’Educació de
l’Ajuntament a través del
telèfon 93 841 52 25
(extensió 247) o correu
electrònic
educació@llicamunt.cat o
amb l’escola Rosa Oriol a
través del telèfon 93 843 57
25 o el correu electrònic
a8060940@xtec.cat.

L'Ajuntament assumirà les
beques de menjador
denegades per la Generalitat
A Lliçà d'Amunt hi ha hagut
220 sol· licituds de beques
de menjador per al curs
escolar 201 5-201 6 (infantil,
primària i secundària obli gatòria). D'aquestes, el
Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalu nya, a través del Consell
Comarcal del Vallès Orien tal, n'ha acceptat 77. Per
tant, 1 43 han estat dene gades (82 de les quals per

no ajustar-se als requisits
establerts).
A partir d'aquí, l'Ajuntament
ha decidit assumir amb
despesa pròpia (20.00 eu ros) les 61 sol· licituds que
s'ajusten als requisits i que
han quedat fora dels ajuts
de la Generalitat. De tota
manera, d'aquestes 61
sol· licituds, 24 tenen irre gularitats que els sol· lici tants hauran de resoldre.

Subvenció per minorar el
cost del menjador de les
escoles bressol

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ha concedit un
ajut de 6.61 6,75€ a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
com a titular de dues llars
d'infants per tal de minorar
el cost del servei de menja-

dor escolar dels infants durant aquest curs 201 5-201 6.
Concretament, ha concedit
4.726,25€ (5 infants) a
l'escola bressol municipal
Palaudàries i 1 .890,50€ (2
infants) a l'escola bressol
municipal Nova Espurna.
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Resultats de les eleccions autonòmiques
a Lliçà d'Amunt
Junts pel Sí és la força més votada a Lliçà d'Amunt.

El 77,75% de l'electorat
lliçanenc (8.898 persones) va
votar, el passat 27 de setem bre, a les eleccions al
Parlament de Catalunya, una
xifra que registra màxims
històrics de participació i que
representa més d'11 ,5 punts
de diferència amb els comicis
autonòmics de 201 2, en els
que van anar a les urnes un
66% dels lliçanens i
lliçanenques.
Junts pel Sí va ser la
candidatura més votada amb
2.772 vots (31 ,26%). En
segon lloc es va posicionar
Ciutadans amb 2.089 vots
(23,55%), 1 .325 vots més que
fa 3 anys en què va assolir
794. La tercera força més
votada va ser el PSC, amb
1 .263 vots (1 4.24%), xifra
sensiblement més alta que la
de 201 2 (1 .1 67 vots). La
candidatura de Catalunya sí
que es pot va obtenir 964 vots
(1 0.87%) i es va situar com a
quarta força política. El PP va
ocupar el 5è lloc amb 862 vots
(9,72%), seguit de la CUP
amb 581 (6,55%). Pel que fa a
la resta de candidatures, UDC
va aconseguir 1 47 vots
(1 ,66%), el Partit Animalista
contra el Maltractament
Animal (PACMA) 83 vots
(0,94%) i Recortes Cero-Els
Verds, 36 (0,41 %).
Del total de vots emesos, 70
van ser en blanc i 31 nuls.

Publicitat

Nous regidors d'ERC

Els regidors d'ERC Miquel Ballester i Toni Albaladejo van renunciar al càrrec de regidors de
l'Ajuntament i, en el Ple ordinari

del passat 23 de juliol, es va
portar a terme la presa de possessió dels regidors substituts,
Felip Tura i Enric Grau.

Felip Tura

Enric Grau
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Ple ordinari del 24 de setembre
Presa de possessió dels
nous regidors Felip Tura i
Enric Grau.

Els substituts dels regidors
d'ERC Miquel Ballester i Toni
Albaladejo, Felip Tura i Enric
Grau, van jurar el càrrec de regidors.

1 .- Aprovació de les actes
anteriors.

Es van aprovar les actes del
Ple ordinari del 23 de juliol i
del Ple Extraordinari del 2 de
setembre (sorteig de meses
electorals).
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets d'Alcaldia emesos del dia
6 de juliol al 4 de setembre de
201 5, que van del número 400
al 51 9.

3.- Donar compte dels informes d'intervenció del segon
trimestre de 201 5.
Es va donar compte dels informes d'intervenció sobre compliment del termini de
pagament a proveïdors, de
morositat i d'execució del pressupost del segon trimestre de
201 5.

4.- Aprovació del Compte general de l'Ajuntament de
l'any 201 4.

El Ple va aprovar els estats i
comptes anuals de l'Ajuntament corresponents a l'exercici
201 4.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar que
aquests números van estar en
període d'exposició pública i
que no s'hi va presentar cap
al·legació, i el següent pas era
l'aprovació pel Ple i enviar-los
als organismes competents. El
regidor d'Hisenda va donar
quatre pinzellades d'aquests
números:
- partim d'un pressupost de
despeses i ingressos de
1 5M878mil euros.
- hem dotat un saldo de dubtós
cobrament de 3M1 89mil euros.
- tot i això, tenim un romanent
de tresoreria de 1 M559mil euros.
- una vegada tancat l'exercici,
hem obtingut un deute viu a
31 /1 2/201 4 de 1 00M786mil euros (un 52,7% del pressupost)
(i la previsió per a 31 /1 2/201 5)
és que aquest deute quedi en
un 46,5%).
- i el capital social i reserva a
favor de l'EMO és de 3M204mil euros.
ERC va dir que estaria bé esperar l'auditoria que s'està fent
i, si és el cas, poder corregir
aquests números. Aquest partit
va fer incidència en els indicadors pressupostaris. Va dir
que, segons aquests, a
31 /1 2/201 4, l'Ajuntament havia
fet pagaments al 96% del que
estava previst (1 6M300 mil euros), però n'havia recaptat

1 3M700mil euros; "hi ha uns
3M400mil euros de decalatge,
que s'han cobert amb ingressos d'anys anteriors, gairebé
3M d'euros, però també pagat
1 Md'€ d'exercicis anteriors".
Per tant, va dir, el romanent de
tresoreria és d'1 ,5M d'€ però
en
tresoreria
pura
a
31 /1 2/201 4 l'Ajuntament estava
a 0. De tal manera que, tenia
un fons líquid d'1 M d'€ i unes
obligacions de pagament de
2M d'€, i podia fer front només
a la meitat del que devia, va
explicar. Els romanents de tresoreria són romanents comptables però no vol dir que
l'Ajuntament tingui aquests
diners a la caixa, més aviat alcontrari, va puntualitzar.
En partides concretes, ERC va
destacar:
- La partida de Festa Major del
201 4 ha pujat en 80.000€ respecte a anys anteriors.
- Serveis Socials finalment ha
assolit la mateixa quantitat que
tenia el 201 0, ja que després
s'ha anat pressupostant per
sota.
- L'Ajuntament durant el 201 4
va crear partides que no estaven en el pressupost; està bé
que es facin reajustaments
però seria millor que les partides que es crein passin per
Decret d'Alcaldia o per Ple i no
les trobem creades.
- El deute de 7M700mil euros
en realitat són 8M300mil d'€,
que inclou també la part proporcional de la participació en
els impostos de l'Estat que es
deuen.
L'Alcalde va contestar que
aquests números s'han de lliurar al Govern central i a la Generalitat abans del 1 5 d'octubre
i que ja se sap que són correctes perquè han estat informats
per l'Interventor i auditats extraoficialment per la Diputació.
Sobre Serveis Socials va puntualitzar que sempre s'havia
cobert la demanda i que la partida va baixar perquè per abaratir costos s'havia prescindit
d'empreses externes i alguns
serveis s'havien assumit internament. No es van reduir serveis sinó la part econòmica i
després s'ha augmentat la partida per l'increment de la demanda, va dir.
Sobre l'augment de la partida
de Festa Major, l'Alcalde va
contestar que no ho recordava
però que segurament debia ser
perque també es tenien més
ingressos.
L'Alcalde també va dir que
l'Ajuntament paga a 30 dies i
que és veritat que hi ha 3M
d'euros que deu la gent i la
Generalitat, però, tot i això, el
romanent de tresoreria és positiu i també hi ha diners a caixa. I, va afegir que estem molt
per sota del 75% que marca la
llei de ràtio d'endeutament, i
amb projecció a la baixa.
Sobre la creació de partides,
va dir que es pot fer automat-

catiment, que la llei ho permet,
per l'agilitat del dia a dia.
ICV-EUiA va votar-hi en contra
al·legant que no havien treballat en aquells pressupostos,
tot i que l'Alcalde va puntualitzar que la liquidació és diferent
del pressupost.
CiU es va abstenir al·legant
que eren novells i també va dir
que potser seria interessant
esperar l'auditoria per quadrar
números.
PSC_ A FAVOR
ERC_ ABSTENCIÓ
ICV-EUiA_ EN CONTRA
PP_ A FAVOR
CiU_ ABSTENCIÓ

5.- Aprovació de la Modificació del pressupost del l'exercici 201 5.

El Ple va aprovar inicialment la
modificació del pressupost de
l'exercici 201 5 per suplement
de crèdit a finançar amb baixes de crèdit i el romanent de
tresoreria per a despeses generals.
ICV-EUiA va sol·licitar de poder votar per separat les dues
modificacions pressupostàries
que hi havia.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va explicar que es feia
una modificació pressupostària
de 405.000 euros, dels quals
360.000 euros són de part del
romanent de tresoreria, que
l'Estat obliga que vagin destinats a inversions sostenibles o
a amortització de préstecs; en
aquest cas, el que fem és
amortització de préstec per
alliberar saldos. I, després hi
ha 45.000 euros més que estan destinats a Serveis Socials, que els traurem del Servei
de Recaptació de la Diputació,
que aquest any no ens ha cobrat les despeses pel servei de
recaptació, va explicar el regidor d'Hisenda.
PSC_ A FAVOR
ERC_ A FAVOR
ICV-EUiA_ ABSTENCIÓ
PP_ A FAVOR
CiU_ A FAVOR
UNANIMITAT

6.- Nomenament del representant de l'Ajuntament al
Fons Català de Cooperació
al desenvolupament.

El Ple va acordar nomenar representant de l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament al regidor d'ICV-EUiA
Antonio Polo Lama en comptes del regidor del PSC Albert
Iglesias Boza.
UNANIMITAT

7.- Aprovació del conveni del
Consell Comarcal pel servei
de SAD dependència i SAD
social.

El Ple va aprovar la sol·licitud,
el contingut i la signatura delconveni de cooperació entre el
Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l'Ajuntament de Lliçà

d'Amunt per la prestació del
servei de cura de la persona i
de la llar que inclou el servei
bàsic d'ajuda a domicili.
El regidor de Benestar i Família, Fran Sánchez, va explicar
que s'acorda ampliar el SAD
perquè hi ha més gent que té
la possibilitat d'entrar en
aquest servei ja que ara hi pot
optar la gent amb dependència
de grau 1 i també perquè hi ha
una ampliació dels casos, sobretot del SAD social; també
per una qüestió d'organització
horària, per cobrir les vacances
i les franges horàries on no hi
ha servei de les treballadores
familiars de l'Ajuntament. La finalitat, va concloure el regidor
de Benestar i Família, és la millora del servei.
UNANIMITAT

8.- Sol·licitud d'ampliació del
termini de devolució de la
participació en els tributs de
l'estat.

El Ple va aprovar sol·licitar el
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les
entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat de l'any
201 3, en 1 20 mensualitats.
El regidor d'Hisenda, Jordi
Juárez, va comentar que s'ha
de liquidar el que va donar
l'Estat a l'Ajuntament el 201 3
en concepte d'impostos. Primer
donen els diners i després fan
la liquidació, va explicar, i l'any
201 3 va ser negativa, de
1 73.000 euros, que ara s'han
de retornar. Però, com que
complim amb tots els ítems de
la Llei de Pressupostos, podem
tornar-los en comptes de en 5
anys, en 1 0 anys, a interès 0,
va explicar el regidor d'Hisenda.
UNANIMITAT

9.- Declaració en motiu dels
70 anys dels bombardejos
d'Hisoshima i Nagasaki.

El Ple va aprovar una declaració institucional amb motiu
dels 70 anys del llançament
de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que l'Ajuntament de
Lliçà d'Amunt forma part de la
Xarxa d'Alcaldes per la Pau i
que es es tracta d'una declaració que fan tots els ajuntaments que formen part
d'aquesta xarxa.
UNANIMITAT

1 0.- Moció de suport a Valeo
Martorelles.

Després que l'Alcalde expliqués la situació d'aquesta empresa, el Ple va aprovar una
moció conjunta per demanar
que la direcció de Valeo garanteixi la continuïtat de la planta
d'aquesta empresa a Martorelles amb un pla industrial de
recorregut negociat amb la representació dels treballadors.
UNANIMITAT

11 .- Moció de suport a l'acollida de població refugidada
víctima dels conflictes armats a la mediterrània.

El Ple va aprovar una moció de
suport a les persones sol·licitants d'asil.
ERC va demanar que d'aquí a
uns mesos es faci una valoració de si es compleixen els
compromisos contrets amb
l'aprovació d'aquesta moció.
En la mateixa línia, ICV-EUiA
va demanar de començar a treballar en el què i el com, i que
no es quedés tot només amb
una moció.
El PP va remarcar la necessitat
d'una política global de la Unió
Europea en aquest sentit.
CiU també va demanar de posar en pràctica el que diu la
moció.
L'Alcalde va remarcar que no
es podia anar per lliure, però
que la predisposició de l'Ajuntament hi és per quan comencin
a
funcionar
els
mecanismes.
UNANIMITAT

1 2.- Moció de suport a les
víctimes espanyoles de la Talidomida.

La regidora de Salut, Mariona
Pedrerol, va explicar què era la
Talidomida, a qui afectava i
quina era l'actual situació de
les víctimes, i el Ple va aprovar
una moció de suport a les víctimes d'Espanya.
UNANIMITAT

1 3.- Afers urgents.
No n'hi havia.

1 4.-Mocions.

El PP va presentar una moció
per la defensa de l'estat de
dret i la cohesió d'Espanya.
PSC_ ABSTENCIÓ
ERC_ EN CONTRA
ICV-EUiA_ EN CONTRA
PP_ A FAVOR
CiU_ EN CONTRA
CDC va presentar una moció
sobre la llibertat d'expressió,
d'informació i de reunió.
El PSC va proposar d'aprovar
el punt 4 de la moció, que deia
de crear una comissió per concretar la normativa, i així poder
discutir els altres punts de la
moció. Tots els grups hi van
estar d'acord.
UNANIMITAT

1 5.- Preguntes.

El PP va formular preguntes en
relació a: la retirada de la bandera espanyola durant la Diada
Nacional de Catalunya, el Casal
de la Gent Gran de Palaudàries, la rotonda d'Anselm Clavé
amb la BV-1 432, la voraria del
carrer de Sant Joan, el carrer
de Mossèn Cinto Verdaguer i el
dret a l'habitatge. ICV-EUiA va
formular preguntes en relació a:
el bus i l'horari de l'institut, el
pla de reparació de voreres, la
zona comercial de Palaudàries,
el manteniment de barris i el
parc de Ca l'Artigues.
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Naixements sorprenents a l'institut Hipàtia
El passat 28 de setembre,
l'institut Hipàtia d'Alexandria
va trobar a l'armari de mos tres biològigues del laboratori
de ciències set petites
tortuguetes de l’espècie rusa
Agrionemys horsfieldii que
havien nascut discretament la
setmana anterior.
Es tracta d’una de les poques
espècies de tortuga de terra
que es poden mantenir
legalment a casa amb un
registre oficial Cites B (que
garanteix que han nascut en
captivitat i, per tant, que no
han estat sostretes de la
natura).
Al Fotobloc de Biologia i Geologia de l'escola hi podeu
veure tots els detalls d'aques ta troballa. Segons expliquen
en aquest bloc, aquesta
passada primavera el mascle
no va parar d’empaitar les
tres femelles i, al cap d’unes
poques
setmanes,
les
femelles van pondre els ous.
En cap moment van creure
que
haguessin
estat
fertilitzats, tot i així, van tenir
els ous en observació i, veient
que no hi havia cap canvi
intern, van considerar que els
ous eren estèrils, així que els
van portar al laboratori de
ciències perquè els alumnes
poguessin observar els ous
de tortuga durant les
pràctiques del curs següent. A
l’armari s’hi van passar el
juliol i l’agost, a les fosques i a
una temperatura força eleva da. El sorprenent va ser que,

aquest setembre, en obrir
l’armari per agafar altres
mostres biològiques per fer
una pràctica, van veure que
els ous estaven trencats i,
entre els fragments de les
closques, hi havia 7 petites
tortuguetes mig adormides,
que devien haver nascut tot
just feia uns pocs dies.
Les tortuguetes són molt

petitones (fan entre 4 i 6 cm
de longitud). Si tot va bé, aviat
es faran més fortes i poc a
poc aniran creixent. Això sí,
paciència,
perquè
les
tortugues són animals de
creixement molt lent!.
Aquest hivern no les poden
deixar hivernar, així que les
mantindran despertes perquè
s’engreixin i creixin vigoroses.

El lliçanenc Rafael Espinar competeix en dos
ironmans en una setmana
El triatleta lliçanenc Rafael
Espinar va aconseguir la 1 5a
posició en categoria profes sional a l'Ironman de Mallorca Thomas Cook, disputat el
passat 26 de setembre a la
localitat d'Alcúdia. Espinar va
completar el recorregut
(3.800m nedant, 1 80km en
bicicleta de carretera i una
marató de 42,2km) en un

temps de 4h 27min. La prova
va aplegar 2.300 participants
d'arreu del món.
Rafael Espinar va arribar a
Mallorca després de partici par al Half Extreman de Narbona (França), en què va
acabar en novena posició de
la general.
I, tot just una setmana des prés, va competir en un altre

Ironman a Calella (el Mares me). Espinar va completar-lo
en 9h 03min, només un mi nut per sota de la seva marca personal i a un minut de
batre el rècord de la distàn cia del Vallès Oriental, que
ell mateix ostenta. Va acabar
en 29è lloc de la categoria
professional, d'un total de
2.700 participants.

L'empresa lliçanenca Figueras
dissenya i equipa una singular
sala de conferències a Polònia

El 201 4, Polònia va celebrar
una
de
les
seves
commemoracions
més
importants. Es complia el
25 aniversari de la caiguda
del règim comunista. Per
això, la ciutat de Gdansk, la
sisena més gran del país,
bressol del Nobel de la Pau
Lech Walesa i del moviment
Solidarnosc, va decidir
crear un museu que recollís
el llegat i les contribucions
de Polònia i aquesta ciutat
al
moviment
pacifista
mundial: el Europejskie
Centrum Solidarnosci.
L'edifici, creat per l'estudi
Fort Architects, està situat a

les antigues drassanes de
la ciutat, i per això recorda
el vell casc d'un vaixell.
L'edifici compta amb una
sala de conferències de
gairebé 400 places, les
parets
segueixen
l'estructura de l'edifici i
s'inclinen 6,5°. L'estudi
d'arquitectes de l'empresa
lliçanenca Figueras va dis senyar una solució especial
per aquesta sala singular i
la va convertir en un centre
de conferències modern
amb butacas amb les darreres tecnologies en siste mes de votacions i
comunicacions.

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.

Esplugas: 1 de novembre
Galceran: 8 de novembre
Trullols: 1 5 de novembre
Portabella: 22 de novembre
Valeta: 29 de novembre

HORARIS DE GUÀRDIA:

Diumenges i festius: de 1 0 a 1 3 h
Urgències fora d’horaris de guàrdia: cal trucar a la Policia
Local (93 860 70 80 )
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Grups Municipals
El PSC vol passar revista de la feina feta coincidint fa poc menys d’un mes, dels primers 1 00 dies del mandat 201 5-201 9. L’executiu fa una valoració positiva,
primer de tot de la bona entesa entre tots els partits que conformen el Consistori, tot i estar en minoria. Com també de positiu ho és, la transparència, el diàleg i la
feina ben feta dels 6 regidors que conformem el Govern i que entre tots apleguen aproximadament 200 reunions, trobades i entrevistes amb la ciutadania
lliçanenca.
El programa electoral amb el que ens vàrem presentar a les passades eleccions municipals és el nostre llibre sagrat, la nostra guia diària. Així ens vàrem
comprometre i així ho estem fent. En aquests 1 00 dies ja hem complert més de 1 0 punts del nostre programa i abans no acabi l’any n’haurem complert uns
quants més que ja estan en marxa com la urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el projecte del nou casal de gent gran a Palaudàries, la compra d’una
flota de vehicles elèctrics, la renovació del servei de neteja, la substitució del terra del camp de futbol i un llarg etc.
No ens aturarem, no volem aturar-nos i mantindrem la mà estesa a tothom. I des de l’Ajuntament mantindrem també la mà estesa a tots els partits polítics,
sempre que vulguin aportar de forma constructiva solucions per millorar la vida de tots els lliçanencs i lliçanenques. La política ha de ser l’art del diàleg i del
consens i no el de la confrontació.

Transparència. Aquesta va ser una part dels pilars del nostre programa electoral. Parlàvem de transparència del govern, transparència econòmica i financera
i de la transparència amb el ciutadà. Aquests dies des del govern estan intentant tancar els pressupostos de l’any vinent. Com que són minoria, han obert una
ronda de contactes amb els altres grups municipals per arribar a un acord i poder tancar i aprovar els futurs pressupostos. Des d’aquest grup estem negociant
donar suport a aquests pressupostos des d’una vessant diferent. El fet de no tenir tota la informació necessària per estudiar les partides concretes i lluny
d’entrar en una subhasta de demandes, hem decidit apostar per la transparència.
És per això que estem disposats a donar suport als pressupostos del 201 6 a canvi de cedir el control al ple i que activin els mitjans de transparència indicats.
El que hem demanat és que no hi hagin modificacions pressupostàries que no passin pel ple, que tots els contractes passin per un concurs obert, que es
presentin al web l’execució pressupostària mensualment. És a dir, que volem que es posi a l’abast de tothom la informació de les empreses, serveis i
subministraments contractats per l’Ajuntament. Volem poder accedir de manera senzilla a saber amb quines empreses treballa l’ajuntament, on i a quin preu
compra els materials, amb qui té contractada la llum o el gasoil, qui fa el manteniment de les zones enjardinades, etc.
Només esperem que l’equip de govern accedeixi a aquestes demandes per tenir els nostres 6 vots a favor. Estem disposats a donar suport en aquelles coses
que considerem importants i, per nosaltres, la transparència l’és.

Nos gustaría empezar dando las gracias al apoyo histórico que ha recibido las fuerzas de la izquierda transformadora (Catalunya sí que es pot) en Lliçà d’Amunt, de las cuales
formamos parte EUiA. En estos dos meses de transición, todo ha estado bastante parado a expensas de las posibles alianzas que podrían dar las nuevas confluencias a nivel
autonómico. Pero pasadas ya las elecciones autonómicas y viendo cómo ha quedado el panorama político, es hora de empezar a mirar hacia dentro y centrarnos en nuestro
municipio. EUiA ha reflexionado, junto a su militancia, el papel que quiere jugar nuestro partido en esta legislatura con el panorama político que tenemos con un gobierno en
minoría. En este escenario, podríamos jugar a ejercer un papel de pura oposición o de implicación e incidencia y hemos decidido optar por la segunda opción. Hemos dado un
paso hacia delante, reuniéndonos con los principales actores políticos de este municipio, para poner nuestras ideas encima de la mesa, que pasa por llevar a cabo un proyecto
en común para el pueblo que vaya más allá de colocar una rotonda aquí o asfaltar una calle allá. Creemos que esta legislatura puede ser muy fructífera si trabajamos todos/as
por un Lliçà con mejores infraestructuras, mejores servicios, mejor asistencia, mejor comunicación, mejores servicios sociales, etc. Y para eso la participación de los principales
partidos políticos es necesaria, ya que tenemos ideas complementarias que pueden enriquecer más ese proyecto común que se llama: Lliçà d’Amunt. No sabemos si este paso
se revertirá en mejores resultados para nuestro partido y si esto se entenderá por parte de nuestros votantes, pero eso lo dejamos de lado, si con ello podemos mejorar las
prestaciones que hoy en día ofrece el pueblo a nuestros/as vecinos/as, ya que entendemos que fue por esto que la gente nos otorgó su confianza.
Por otro lado, nos gustaría informaros que ya disponemos de local en la calle Francesc Macià 1 6 y que pretende ser un local destinado a ser el punto de unión de toda la
ciudadania del municipio. Hemos hecho un gran esfuerzo la militancia en sacar este proyecto hacia delante, ya que somos un partido muy humilde y sin grandes recursos
económicos, pero implicación y ganas no nos faltan. Tendremos abierto todos los martes y los jueves de 1 8h a 20h y podréis encontrar a nuestros regidores que estarán a
vuestra disposición para cualquier problema o duda que tengáis. También realizaremos actividades que anunciaremos mediante nuestras redes sociales (Facebook y Twiteer).
NO LO DUDES PÁSATE A VERNOS, TU PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN SIEMPRE SERÁ BIEN RECIBIDA.

Ya lo advertimos en la anterior columna del Partido Popular, y nuestro pronóstico se ha cumplido: los resultados de las elecciones del 27 de septiembre hablan
por sí solos y, a nuestro entender, ahora es el presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas, quién debería dejar su cargo. En primer lugar, como hemos
repetido varias veces, por su mala gestión económica; y en segundo lugar, por intentar enfrentar los catalanes con el resto de españoles. Ante esto,
afortunadamente, la mayoría de catalanes le han dado por respuesta un NO rotundo.
Repasemos algunos hechos. En 201 0, Artur Mas con CiU obtuvo 62 diputados. En 201 2, bajó a 50. En 201 5, y con la sopa de letras de JxSí, se ha quedado igual
que en 201 0. De nada le ha servido ir junto a ERC, ni el señor Romeva –que durante años ha representado a Izquierda Unida en el Parlamento Europeo-, ni la
expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana, ni la expresidenta de Òmnium -exmilitante del PSUC- ni nada. Han mareado con su rompecabezas de nombres
para acabar con el mismo resultado que obtuvo CiU en el año 201 0.
La población de Lliçà d’Amunt, por suerte, no se ha dejado engañar, y una gran mayoría ha dicho No a la independencia, con un 60% de los votos, mientras que
sólo el 38% ha votado a favor. Sólo un 31 % de los electores apoyaron el invento de JxSí, mientras que en 201 2, CiU obtuvo el 23% del apoyo y ERC, el 1 3%. Por
separado sumaban más. El proyecto común a favor de la independencia no convence: sólo en Lliçà, 5325 personas han dicho NO al independentismo.
Según anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el próximo 20 de diciembre se celebrarán las elecciones al Parlamento Español. Desde el Partido
Popular de LIiçà d’Amunt somos conscientes de que alguna cosa no hemos hecho bien o, quizás, no lo hemos sabido explicar debidamente, puesto que una
fuerza política emergente ha obtenido en nuestro municipio el doble de votos que nosotros. Vamos a trabajar para recuperar la confianza de los vecinos de Lliçà,
para que el próximo 20 de diciembre podamos obtener los mismos resultados que en el 2011 y volvamos a ser la primera fuerza política de nuestro municipio.

Tots sabíem que no seria fàcil, de fet han estat dies molt intensos, la fita era molt important, una de les més importants a la nostra història i ens en hem sortit amb
nota. Com sempre els convergents hem estat a l’alçada, hem posat el nostre esforç i la nostra determinació perquè el resultat del 27S fos un èxit. Ara
malauradament, el lideratge de tot el procés està en perill, la figura d’Artur Mas, imatge i referent del procés a Europa, pot ésser exclosa per l’opinió d’una
minoria, necessària, però a la fi una minoria, que anteposa fets del passat a la importància del moment, esperem que tot caigui pel seu propi pes i es quedi en un
petit ensurt.
Sovint, molt sovint, ens queixem que avui en dia la gent no s’implica, no es mobilitza, però ja fa quatre anys que aquest fet no té raó de ser a Catalunya. Primer
va ser l’11 de setembre amb una manifestació al Passeig de Gràcia, un any més tard ens vam retrobar a la Via Catalana, l’any passat a la V, i la darrera només fa
un mes, a la Meridiana. Ara ja no es pot dir que el poble català no fa sentir la seva veu dins i fora de les nostres fronteres; ara Europa té clar el que volem.
Com a resultat de l’opinió d’un poble ens trobem davant d’una altra injustícia per part del govern Espanyol, la imputació del President Mas i les Conselleres Rigau
i Ortega, mai en la història s’havia imputat a un president per dur a terme un acte democràtic com és el fet de posar les urnes, deixar expressar a un poble sobre
la voluntat del seu futur i mai hauríem pensat que escollirien una data tan sagnant com és el dia 1 5 d’Octubre (coincidint amb la data del 75è aniversari de
l’afusellament del President Companys, únic President executat exercint en el càrrec). Ara doncs, és el moment de mostrar-los el nostre suport, assistint als actes
de suport, demostrant al govern central que la veu del poble Català es fa sentir, fent palès un cop més el nostre sentiment democràtic amb un objectiu clar, la
independència.
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Entitats i Bústia del lector
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.
Recordem que el butlletí té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

La Botiga Solidària torna a obrir les portes
Un any més hem viatjat a
Perú per acompanyar les
famílies i els nens en nom
de tots els socis i els
municipis que ens ajuden
en els projectes. Hem
pogut
conèixer
les
persones que estan en el
projecte de Costura i els
nens del local social, participar en el Club de Lectura,
posar en marxa el proper
projecte
de
Taller
d'Informàtica, enllaçar la
ONG Lliçà Peruanitos amb
el municipi de San Martín
de Porres, etc.
Un mes d’agost molt intens
i ple de satisfaccions per a
nosaltres.
I tornem plens d’energia i
amb ganes de lluitar per les
persones més desfavorides
del Perú i d’aquí.
El passat octubre vam obrir
de nou les portes de la
Botiga Solidària, aquest
cop al costat de la botiga
de l'any passat, al carrer
d'Anselm Clavé nº 59
(davant de la pastisseria El
Molinet). Està oberta totes
les tardes de 1 7h a 20.30h,
de dilluns a divendres i
alguns dissabtes i diumen-

ges.
Podeu portar-hi tot el que
creieu que pugui servir i
estigui en bon estat:
mobles, cotxets, cadiretes,
joguines, roba, plats, gots,
etc. La recollida d’aquests
donatius servirà per ajudar
els nostres projectes a Perú
i, com cada any, ajudar a la
campanya “Nadal per a
Tothom 201 5“, que inicia
Càritas de Lliçà.
L'any passat es van ajudar
23 famílies de Lliçà amb
joguines i altres objectes;
ens omple de joia estar al

servei de totes les persones
que ho necessitin .
També posem a la venda la
nostra tradicional Loteria de
Nadal; aquest any amb el
Nº 33.805 .
Un any més, volem donar
les gràcies a la Sra. Mercè
Ballester i la seva família
per cedir-nos el seu local
per la Botiga Solidària sense cap cost.
I també volem donar un
agraïment especial
a
l'Ajuntament.
Lliçà Peruanitos

Festa infantil pels drets dels
infants

El 20 de novembre se
celebra el Dia Universal
dels Drets dels Infants. Per
commemorar aquesta data,
el diumenge 22 de
novembre se celebrarà la
Festa de la Infància, un acte
lúdic i de sensibilització per
a petits i grans.
Vine i pinta una mandala
solidària, i tindràs un regal
(un io-io) .
Activitats:
- Taller de mandales
- Racó del Club de Lectura
amb Joana Moreno
- Pintada de cares
- Espai de jocs a càrrec de
La Xarranca

- Pintada d'un mural solidari
- Danses infantils
- Animació a càrrec d'El Petit Tramvia, per cantar i ballar
- Podràs gaudir o emportarte a casa fideuà (benefici
compartit amb la campanya
"Nadal per a Tothom" de
Càrites )
- I moltes altres sorpreses
Dia: diumenge 22 de novembre
Hora: a partir de les 1 0h
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: Lliçà Peruanitos
Col·labora: Ajuntament
Lliçà Peruanitos

2n aniversari del cafè-ball

Sortida de les Jornades Europees del Patrimoni
amb la col·laboració del Grup l'Abans
El dissabte dia 1 0 d'octubre
ens varem trobar un grup de
persones per conèixer un
dels indrets del nostre
poble.
El punt de sortida va ser el
Pinar de la Riera i seguint
cap a can Xicota ens vam
aturar a aquest raval per
després arribar al barri de
can Merlès. Durant tot el
recorregut
la
Cinta
Cantarell, historiadora, ens
va anar informant de les
característiques de les
cases més antigues, així
com dels seus usos i
costums. La Maria Rosa
Puig, filla del Raval de can
Xicota va ser un bon
complement
a
les
explicacions de la Cinta.
En arribar a can Padrós ens

El cafè-ball amb música
gravada, que cada darrer
diumenge de mes de 1 7h a
20h se celebra al Casal de
la Gent Gran, va celebrar,

van ensenyar el camí antic
que portava a Granollers pel
que els lliçanencs passaven
els dijous per portar a
vendre al mercat de
Granollers, entre altres
coses, l'aviram i els ous.
Tot tornant cap el punt de

sortida, vam passar per can
Jaumira, can Ribell, can
Menut, can Jan jaumira...
La propera sortida del Grup
l'Abans està prevista per la
primavera del 201 6.

el passat 27 de setembre,
el seu segon aniversari.
Associació
d'Avis

del

Casal

Ball en Línia

Grup l'Abans
La colla Amics del Ball en
Línia del Casal de la Gent
Gran, que va actuar el passat 1 3 de setembre en el
marc de la Festa Major, tornarà a oferir una exhibició

de ball el proper 4 de novembre, en el marc de les
activitats de celebració de la
Setmana de la Gent Gran.
Associació del Casal d'Avis
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Concert coral de la Festa Anyal a L'Aliança

Diumenge 8 de novembre
a les 1 2 del migdia
Amb la Coral Tossenca de
Tossa de mar, la Coral Turó
del Vent de Llinars del Vallès
i la Coral l’Aliança de Lliçà
d’Amunt.

Enguany la Coral Turó del
Vent de Llinars fa 30 anys i
el seu primer concert el van
fer amb la Coral l'Aliança a
Lliçà d'Amunt; per això, se'ls
va convidar a participar en
aquest concert, per poderho recordar i celebrar tots
plegats, amb el concert i un
petit piscolabis.
Coral l'Aliança

Concert de la Coral l'Aliança

Concert de les corals de Llinars i Lliçà de l'any 1 985

Proper espectacle infantil a L'Aliança

El diumenge 1 5 de novembre
a les 1 2h a l'ateneu L'Aliança, la companyia Los Herrerita ens presentarà un
espectacle especial dins del
marc de la Festa Anyal: "The
Flamingos".
Es tracta d'un espectacle de
circ per a tota la família on els
malabars, l'humor i els mo-

nocicles són les eines dels
artistes per ficar-se el públic a
la butxaca.
La venda d’entrades es fa a
taquilla. Preu: fins a 1 2 anys i
socis/es és de 3€; majors de
1 2 anys i no socis/e,s 5€.
Us esperem!
Ateneu L'Aliança

Loli Monserrat

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

Festa Anyal

CAP La Cruïlla

Espectacle infantil

1 de novembre 1 2h Vermut de socis
6 de novembre 23h Un jamón para el
mejor
8 de novembre 1 2h Concert Coral
l'Aliança amb corals convidades i
pica-pica
1 3 de novembre 23h Nit de gintònics
1 4 de novembre 21 :30h Sopar Ateneu
Gastronòmic
1 5 de novembre 1 2h Espectacle
infantil
20 de novembre 20h "Dotze Barrils,
contes amb torna"
27 de novembre 22:30h Nit de swing
29 de novembre 8h Joc de Pistes

"The Flamingos" a càrrec de la companyia Los Herrerita. Es tracta d'un
espectacle de circ per a tota la família
on els malabars, l'humor i els motocicles són les eines dels artistes per ficar-se el públic a la butxaca.

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

CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52

Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50

Centre Cívic Palaudàries

Novembre

Organitza: Ateneu L'Aliança

Diumenge 15 de novembre

Hora: 1 2 h
Lloc: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança

Exposició Postalart 2015
(2a edició)
Fins al 27 de novembre

Lloc: Espai Garum (c. d'Anselm
Clavé, 6)

Organitza: Espai Garum

93 864 60 1 0

Correus i Telègrafs
93 841 90 87

Deixalleria

93 841 58 71

Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51

Biblioteca Ca l'Oliveres

Escola Bressol Municipal Nova
Espurna

Exposició

Niu de paraules

Escola Bressol Municipal
Palaudàries

“Caricatures impossibles” de Jaume Tusell.
Lloc: primera planta

"Lentament” a càrrec de Marta Esmarats. Aquesta és la història del viatge
d’un cargol i d’un cuc. Tot i que van a
ritmes diferents sempre es van creuant
pel camí mentre van passant les
estacions de l’any i van variant els
colors de les músiques i les cançons.
La literatura i els contes en els primers
anys de vida. Sessions adreçades a
famílies amb infants fins als 3 anys.

93 841 53 31

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

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

Del 2 al 30 de novembre

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 5 de novembre

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 8 h

Club de lectura

Dimarts 10 de novembre

de
Joël Dicker. Si vols participar a les
tertúlies del Club de Lectura posa’t en
contacte amb la Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h
La veritat sobre el cas Harry Quebert

Exposició

De l'11 de novembre al 2 de
desembre

Dissabte 21 de novembre

Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
del 2 de novembre. Places limitades.

Contes al vol

Dissabte 28 de novembre

"Sons de faules" a càrrec de Toni Cuesta i Joana Moreno de La Botzina. Concert dedicat a nens i nenes de 3 a 8
anys on es combina la narració d’un
conte-contes i el concert d’un músic.
Tres faules ens faran viatjar al món del
contes i el so dels instruments ens
ajudarà a captar la màgia de les
històries.
Horari: 11 h

"Mira que són bèsties!" de CLIJCAT.
Lloc: sala infantil

"Ganxilleres de Ca l'Oliveres"

Contes al vol en anglès

De les trobades que es van realitzar
durant el mes de juliol per fer ganxet
per vestir les oliveres en el 5è
aniversari de la Biblioteca ha sorgit el
grup “Ganxilleres de Ca l’Oliveres”. El
propòsit no és un altre que reunir-se
un cop al mes per fer les manualitats
plegats/des i així poder compartir
experiències i coneixements.
Hora: a partir de les 1 8 h
Més informació i inscripcions: a la
biblioteca.

Divendres 13 de novembre

Hora del conte en anglès + Manualitat.
"Monkey puzzle" a càrrec de l'Escola
d'Anglès. Un mico ha perdut la seva
mare i una papallona l'ajuda a trobar-la.
Sessions adreçades a famílies amb
infants a partir de 4 anys.

Hora: 1 7.30h

Taller creatiu

Dimarts 17 de novembre

Cada primer dilluns de mes

"El senyor clauer" a càrrec de Carme
Romero i Laura Bartuilli. Farem un clauer amb botons. Adreçat a nens i nenes
de 4 a 1 2 anys.

Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
del 2 de novembre. Places limitades.

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

Organitza: Ajuntament

Activitats per a la gent gran

Associació del Casal
d'Avis:
Sortida a Beget i Sant Joan les Fonts

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran
Ball de saló: divendres 6,

Esmorzar a Sant Joan les Fonts, visita a Beget i dinar en aquest mateix poble amb ball a la sobretaula.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 42 euros
Reserves: Casal de la Gent Gran

Bingo: dissabtes 7, 1 4, 21 i

Dissabte 21 de novembre

1 3, 20 i 27 de novembre 1 6.30
h

28 de novembre 1 6.30 h

Cafè-ball (música gravada): diumenge 29 de novembre de 1 7 a 20 h

Cap de setmana a Platja Associació de Jubilats i
d'Aro i al Liceu
Pensionistes de PalaudàCap de setmana 19 i 20 de ries:
desembre
Dissabte: Esmorzar a La Gleva, vi- Sortida
sita a la fàbrica de galetes Tries de
Santa Coloma de Farners, dinar a
l'hotel La Terrassa de Platja d'Aro,
visita a Girona i sopar de gala i festa pre-Nadal amb música en viu al
mateix hotel de Platja d'Aro, on hi
haurà l'allotjament. Diumenge: esmorzar a l'hotel de Platja d'Aro,
concert de Nadal al Liceu de Barcelona, dinar a Vallirana i ball a la sobretaula.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 1 65 euos (suplement per habitació individual: 28€). El preu inclou:
autocar, una pensió completa amb
sopar de gala i festa pre-Nadal, concert de Nadal, dinar, guia acompanyant i assegurança d'assistència
en viatge).
Reserves: Casal de la Gent Gran

Cap de setmana 14 i 15 de novembre
Sortida sense concretar.
Més informació: despatx de l'associació.

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h
Ball de saló: Dissabtes 1 7h
Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h
nivell 2: Dimecres 1 8h
nivell 3: Dimarts 1 8h
Ball: Segon diumenge de mes
(8 de novembre) de 1 7h a 20h

Espai Jove El Galliner
Tardes creatives

Dilluns 9 de novembre

Personalitza la teva carpeta o
agenda al teu gust.

Torneig de PS4

Dimarts 11 de novembre

Vine a jugar amb els teus amics i
amigues amb la nova PS4 que
tenim al Galliner. Inscripcions el
mateix dia fins les 1 7.30h. Mínim 8
participants.

Si ets jove, mou-te!

Divendres 1 3 de novembre

Vols formar part d’un grup de joves
per decidir les activitats del galliner,
proposar idees, organitzar sortides,
projectes...Vine al Galliner totes les
tardes dels divendres i mou-te!

Dia Mundial en record de
les víctimes d'accidents
de trànsit
Dilluns 1 6 de novembre

Col·loqui d’experiències amb adults
i joves,que han tingut un accident
de trànsit.

Tardes creatives

Dimecres 1 8 de novembre

Sempre et fas un embolic amb les
claus de casa, les de la porta de
fora, etc., vine i les decorarem per
que et sigui més fàcil identificar-les.

Setmana internacional per
a l'eliminació de la violència vers les dones
Dilluns 23 de novembre

Cinefòrum. Vine a reflexionar sobre
la violència de gènere mentre
veiem una pel·lícula i mengem crispetes.

Decorem la vidriera del
Galliner
Dimarts 24 de novembre
No a la violència!.

Dia Internacional per a
l'eliminació de la violencivers les dones
Dimecres 25 de novembre

Taller sobre violència de gènere.
Vine i fes la teva xapa!

"Customitza" la teva roba
vella
Dilluns 30 de novembre

Porta uns texans vells, una jaqueta
texana que ja no et poses o aquells
pantalons que t’agradaven tant i
s’han tacat i els “tunejarem” de tal
manera que no deixaràs de posarte’ls!

Les activitats comencen a les
17.30h i per participar-hi cal inscriure's prèviament; les places són
limitades i 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.

