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Construcció d'un
Camp de Futbol 7

Estarà situat al costat de l'actual Camp de Futbol 11 ,
on ara hi ha la pista poliesportiva anomenada "la Bombonera", que s'enderrocarà.
Publicitat
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Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de 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, per tal de solucionar el problema.
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Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Encetem un 201 6 que ha de ser i serà un any molt especial pels lliçanencs i
lliçanenques, perquè són moltes les coses que hem de celebrar i que ens
defineixen com un poble amb història, per tant amb arrels, i que entre tots i
totes hem de protegir i conservar.
La propera primavera, celebrarem el centenari del Cor de Clavé. Una fita
històrica que poques entitats poden explicar. Un grup de persones, que es
troben i viatgen arreu del territori per cantar i preservar el llegat d’un dels més
il·lustres personatges catalans, Josep Anselm Clavé. Alhora, també celebrem
un altre centenari. L’edifici de l’Ajuntament, la casa de tots i totes, celebrarà
els seus cent anys.
Una altra activitat que també estarà d’aniversari és un dels actes amb més
solera del nostre municipi, l’Homenatge a la Vellesa que compleix 40 anys.
Per altra banda, l’acte que dóna inici a la nostra Festa Grossa i que aglutina a
moltíssima gent al voltant d’una taula, el nostre Sopar de les Àvies, celebrarà
els seus 30 anys d’història i existència i el celebrarem com es mereix, dins
d'una Festa Major que puc avançar que vindrà totalment nova, reformada i
participada.
De moment, gaudim el proper 5 de gener de la Cavalcada de Reis que ens
espera carregada d’emocions, màgia i sobretot molts canvis i sorpreses. Hi
esteu tots convidats.
Des de l’Ajuntament, tot el personal municipal i l’Equip de Govern que
represento us desitgem un Feliç Any 201 6!

Enquesta ciutadana
Fa la compra a Lliçà d'Amunt? En quin tipus d'establiment?
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
si els lliçanencs i lliçanenques fan la major part de la compra a
Lliçà d'Amunt. I, en cas afirmatiu, quin és el tipus d'establiment
que acostumen a utilitzar. El resultat ha estat que, de les 39
persones que han participat a l'enquesta, un 8% ha contestat
que si, en botigues tradicionals; un 54% ha dit que si, però en
supermercats; un 8% ha contestat que si, al mercat setmanal
dels diumenges; un 31 % ha contestat que no fa la major part de
la compra a Lliçà d'Amunt; i ningú ha triat 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.
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Els Reis Mags d'Orient arriben a Lliçà
d'Amunt

Ses Majestats acabaran la visita a l'Ajuntament en comptes del Pavelló.

Tot és a punt per a la nit més
màgica de l’any. Ses
Majestats els Reis Mags
d'Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar, arribaran a Lliçà
d’Amunt el dimarts 5 de gener,
amb la màgia, l’esperança i
els regals que grans i petits
esperen amb tanta il·lusió.
Començaran la visita al nostre
poble per la zona de Palaudàries; a les 1 7h, seran al Centre
Cívic de Palaudàries, en un
acte
organitzat
per
l'Ajuntament i les Associacions de Veïns de Can Rovira
Nou, Can Rovira Vell,
Palaudalba, Can Roure, Mas
Bo, Can Lledó i Can Salgot.
Després de la visita a
Palaudàries, a les 1 8.30h, Ses
Majestats començaran la gran
cavalcada des de la Biblioteca
Ca l'Oliveres fins a l'Ajuntament.
La comitiva reial seguirà el
següent recorregut: carrers
Castelló de la Plana, Folch i
Torres, Aliança i Anselm
Clavé.
Com en anys anteriors, es recomanen tres punts del recorregut per veure passar la
Comitiva Reial: la plaça de
Catalunya (a les 1 8.45h), el
carrer de l'Aliança (a les 1 9h) i

Salutació des del balcó de l'Ajuntament

el carrer d'Anselm Clavé, davant de l'Ajuntament (a les
1 9.1 5h).
En aquest darrer punt, l'Alcalde rebrà Ses Majestats i,
junts, sortiran al balcó de la
Casa Consistorial, on els Reis
Mags d'Orient rebran la Clau,
l’Estel i el Cor de Lliçà
d’Amunt, es llegirà el pregó
reial i hi haurà moltes sorpreses.
Abans de sortir al balcó de
l'Ajuntament, però, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient
rebran en audiència privada
els 1 0 nens i nenes d'entre 3 i
8 anys afortunats en el sorteig
celebrat el 1 8 de desembre
entre tots els que van omplir

una butlleta amb aquesta finalitat.
Aquest any, Ses Majestats no
aniran al Pavelló d’Esports i
acabaran la visita a l’Ajuntament, però la cavalcada
culminarà amb un gran
espectacle final. Per això, és
important assegurar-se de
lliurar les cartes a través del
Patxe Xumet; de tota manera,
també es podran lliurar durant
la cavalcada, a través dels
ajudants dels reis, Reis Mags
d'Orient, i als mateixos Reis
Mags d'Orient, que baixaran
de les carrosses en dos punts
de la cavalcada (plaça
Catalunya i Ajuntament) per
apropar-se als nens i nenes.

Concert de Cap d'Any
El Concert de Cap d'Any
tornarà a anar a càrrec de la
Bandeltenes. Aquesta formació musical, dirigida per
Pere Enguix i Josep Gomariz, està formada per músics
i veïns de la Vall del Tenes.
El Concert de Cap d'Any
tindrà lloc el divendres 1 de
gener, a les 20h, al Pavelló
Municipal d'Esports; l'entrada és gratuïta.
El repertori d’enguany
tornarà a ser variat
estilísticament, tot i que
recuperant peces
tan
significatives en aquesta
diada com "Pizzicato Polka"
o "Radesk" de J. Strauss.
El concert començarà amb
un tema de pel·lícula de
ciència ficció "Independence
Day", que narra la invasió
d’extraterrestres a la terra.
La música és de David
Arnold.
Una altra de les novetats
serà la peça "La màquina
d’escriure"
de
Leroy
Anderson, tema que es va

incloure en el film “Lio en los
grandes
almacenes”
protagonitzat per Jerry
Lewis, on aquest fa una
divertidíssima actuació.
"El barbero de Sevilla",
"Carmen Sylva" o "Klezmer
Karnival" són algunes de les
peces que també sonaran
en aquest concert de la
BandelTenes.
Repertori complet:
• "Independence Day"
(David Arnold)
• "El barbero de Sevilla"
(Gioacchino Rossini)
• "Carmen Sylva" (Ion
Ivanovici)
• "Movie Great Marxes"
(Medley)
• "La màquina d’escriure"
(Leroy Anderson)
• "Pizzicato Polka" (Johann
Strauss)
• "Klezmer Karnival" (Philip
Sparke)
• "Marxa Radetzky" (Johann
Strauss)
• "És la moreneta" (Antoni
Carcellé).

Campament reial del Patge Xumet
Aquest acte estarà envoltat de jocs i activitats.

Un any més, el patge Xumet
arribarà puntual a la seva cita
amb tots els nens i nenes de
Lliçà d’Amunt. Com és habitual, els dies previs a l'arribada de Ses Majestats els Reis
Mags d'Orient, el Patge Xumet visitarà el nostre poble
per anunciar l'arribada de
Ses Majestats i recollir les
cartes que els nens i nenes
els hagin escrit. Aquest any,
el campament reial del Patge
Xumet s'instal·larà el dissabte
2 de gener, de 1 6.30h a 1 9h,
al Centre Cívic Palaudàries;
el diumenge 3 de gener, en
aquesta mateix horari, al

Visita del Patge Xumet

Centre Cívic Ca l'Artigues; i
el dilluns 4 de gener, també
en el mateix horari, a la plaça
de Catalunya.
Enguany, el Patge Xumet arribarà amb moltes sorpreses;
el seu nou campament estarà envoltat de jocs i activi-

tats.
Aquesta activitat, organitzada
per l'Ajuntament, compta
amb la col·laboració de les
associacions de veïns de
Palaudalba, Can Rovira Vell,
Can Rovira Nou, Can Roure,
Mas Bo-Can Lledó i Can
Salgot; les associacions de
veïns de Can Costa, Pinedes
del Vallès, Ca l’Esteper i
l’entitat cultural Colla del Ritme; i les associacions de
veïns de Can Farell, Can Xicota, la Comissió de Festes
del barri de l’Aliança i la
Comissió de Festes del barri
La Sagrera.

Bandeltenes

Cinema infantil
L'Ajuntament ha organitzat
tres sessions de cinema infantil, del dissabte 2 al dilluns
4 de gener, a les 1 7.30h, a
l'ateneu L'Aliança. El dissabte es projectarà la pel·lícula
Del reves (Inside out); el diumenge, Los Minions; i el dilluns, Doraemon, Stand by
me. L'aforament és limitat a
la capacitat de la sala.

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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Sessió especial de Contes al vol i exposició
amb "La masia de les paraules"
Aquest gener, la sessió de
Contes al vol de la Biblioteca serà ben especial. La
Joana Moreno i la Núria
Ramón vindran a explicarnos “La masia de les
paraules”, el conte elaborat
pel 5è aniversari de la
Biblioteca Ca l’Oliveres i del
qual són autores.
Aquest conte ens explica la
història d’en Pepito i la
Pepita, els dos avis-titelles
que es troben a la sala infantil, que fa molts anys
havien viscut a la masia Ca
l’Oliveres. És la història d’un
jove matrimoni que va anar
envellint feliç a la seva
masia, cuidant-la, dient
paraules boniques al pou i
acollint a tot aquell que
necessités refugi o estigués
de passada. Poc a poc, els
convidats van començar a
deixar paraules escrites per
les parets de la masia i, de
tantes que es van escriure,

la masia es va convertir en
la guardiana de totes
aquestes paraules, que amb
el temps es van convertir en
piles de llibres: llibres que a
dia d’avui conformen el que
és la Biblioteca Ca
l’Oliveres.
Des de la
presentació del conte, el
passat mes de setembre, no
s’havia explicat la història al
públic; ara en podreu gaudir
el proper 22 de gener a les
1 7:30h a la sala infantil de la
biblioteca Ca l’Oliveres.
La idea és apropar els

infants a l’origen de la masia
on està ubicada la biblioteca
i, en definitiva, donar a
conèixer la història del poble
i dels seus habitants. Alhora,
es fomenta la lectura entre
els primers lectors fent que
sentin propera la biblioteca
del poble a través dels
personatges del Pepito i la
Pepita.
La història, escrita en lletra
de pal i lletra lligada
paral·lelament, i amb una
versió llarga que es troba al
final del conte perquè l’adult
pugui fer-ne l’acompanyament, també inclou una
petita bibliografia.
Acompanyant
aquesta
sessió especial, trobareu les
il·lustracions del conte
penjades a la exposició de
la planta 1 de la Biblioteca a
partir del 4 de gener i fins el
dia 30. Les il·lustracions són
fetes a mà amb la tècnica de
gouach sobre paper.

organitzada per l'entitat Càritas de Lliçà d'Amunt, i el
Mercat de segona mà, orga-

La Biblioteca Ca l'Oliveres
ha programat un taller d'"Ini ciació a les Flors de Bach", a
càrrec de Marisa Vadillo, que
tindrà lloc el dissabte 23 de
gener de les 11 h a les 1 3h.
Les flors de Bach són un
grup de 38 flors de plantes i
arbres que es troben a la
natura i que, gràcies a les
seves propietats i el seu
estudi, s’han convertit en un
tipus de teràpia mèdica.
L’objectiu fonamental de les
flors de Bach és equilibrar i
reestructurar tot allò que es
troba en desequilibri o
necessita una regeneració,
deshabituació o canvi d’acti tut.
La teràpia floral ajuda a
corregir
els
estats
emocionals negatius que
s’han generat en l’individu i
ho fa de forma tranquil·la, no
traumàtica, sense arribar a
alterar l’activitat diària de la
persona, sense generar
hàbit, amb la calma de
poder-les prendre al llarg de

la vida.
En aquesta xerrada-taller es
pretén donar a conèixer els
fonaments de les flors de
Bach, què són, qui va
establir aquest sistema, com
actuen en l’ésser humà,
amb quins objectius s’han
de prendre, com es
preparen i què és el "remei
d’urgència".
Un cop assimilats els
coneixements bàsics, es
farà un petit taller on,
individualment,
cadascú
podrà elaborar el seu propi
remei
segons
les
necessitats.

Taller d'informàtica a nivell
d'usuari mig

Fira de Nadal i Entitats

La XVI edició de la Fira de
Nadal i Entitats va tenir lloc
el cap de setmana del 1 2 i
1 3 de desembre al llarg dels
carrers de l'Aliança i Folch i
Torres.
Per completar la fira, tant
l'Ajuntament com algunes
entitats (la Comissió de
Festes i la Coral l'Aliança),
van organitzar algunes activitats: xocolata desfeta amb
melindros, el Tió més divertit
i solidari del món, cantada
de Nadales i el sorteig de
dues paneres de Nadal.
Aquest mateix diumenge,
uns metres més enllà, a la
plaça de Catalunya, va tenir
lloc la Fira de l'Escudella,

"Iniciació a les Flors de Bach"

nitzat per l'Ajuntament a
partir d'una iniciativa particular.

La Biblioteca Ca l’Oliveres
organitza
un
taller
d’informàtica
a
nivell
d'usuari, que es portarà a
terme durant la darrera
setmana de gener i tot el
mes de febrer, els dimarts i
dijous de 1 7h a 1 9h.
S'hi poden apuntar totes
aquelles persones que
tinguin
coneixements
mitjans d’informàtica i/o
hagin assolit el contingut del
curs
bàsic
d’anteriors
edicions. Tindrà prioritat qui

Any rere any, la Comissió de
Festes acabem la Fira de
Nadal amb aquell sentiment
d’haver fet allò que sabem
fer de la millor manera
possible.
Nosaltres posem l’esforç i la
il·lusió però, un cop més,
volem donar-vos les gràcies
perquè els protagonistes i el
veritable esforç el poseu
vosaltres.
En
primer
lloc,
als
patrocinadors i col·laboradors
perquè sempre sabeu trobar
aquella cosa que fa més
completes les Paneres i
criden l’atenció de qui ha de
comprar la butlleta.
Després, a tots els que heu
dedicat aquests 2€ per
comprar una butlleta per les
Paneres Solidàries. Avui el
més important no era el
premi sinó recollir la quantitat
més gran de diners possible

estigui empadronat a Lliçà
d’Amunt. Es tractarà el
sistema operatiu Windows 7,
Word
201 0,
gestions
específiques del correu
electrònic, es faran cerques
a Internet i es tocarà el tema
de les xarxes socials creant
un perfil a Facebook.
Les places són limitades i
les inscripcions es poden fer
a partir del 4 de gener i
durant tot el mes a la
mateixa Biblioteca, a un
preu de 6€.

per a La Marató de TV3,
aquest any dedicada a la
diabetis i l'obesitat.
Els números premiats han
estat el 0251 i el 0261 , i ja
han estat lliurades les Pane res, però sobretot el que ens
fa estar orgullosos és que
entre tots hem aconseguit
aportar 1 .435€.
Dissabte, un cop més, El Tió
més Divertit del Món ens va
donat moltes sorpreses a
grans i petits. Han estat
gairebé 800 nens, amb
pares, mares, avis, cotxets i
tot el que us pugueu imaginar
els que han participat d’a questa festa imprescindible
de la Fira de Nadal del nostre
poble.
L’any que ve hi tornarem...
més i millor. Només volem
donar-vos 1 .435 gràcies.
La Comissió de Festes
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Arriba la Festa de Sant Antoni Abat

Aquest any l'Ajuntament assumeix l'organització de la festa i la
Comissió de Sant Antoni passa a ser-ne col·laboradora.
A Lliçà d'Amunt, la Festa de
Sant Antoni Abat és una tradició de més de 80 anys.
Enguany tindrà lloc el diumenge 31 de gener i
l’Ajuntament
n'assumeix
l’organització; la Comissió
de Sant Antoni passa a ser
col·laboradora en la festa.
Els actes començaran amb
un esmorzar al Pinar de la
Riera, on es concentren els
participants a la cercavila
dels Tres Tombs. La
cercavila s'iniciarà a les 1 0h
i recorrerà diferents carrers
del municipi per acabar, com
cada any, al punt d'inici, el
Pinar de la Riera, on
s'oferirà un vermut. A les
1 0.45h, a la plaça de
l'Església, tindrà lloc la
benedicció dels animals. I,
durant tot el matí, el Pinar de
la Riera acollirà diferents
activitats com una exhibició
eqüestre, una passarel·la de
gossos en adopció i una
mostra d’animals del camp;
l'horari d'aquestes activitats
s'anunciaran al web i a les
xarxes socials municipals.
La cavalcada dels Tres

Cercavila dels Tres Tombs

Tombs té l’origen en la
devoció que traginers i homes de camp tenien a Sant
Antoni Abat, un gran amic
dels animals que es
dedicava a protegir els
animals de càrrega i els que
es feien servir en les feines
del camp, segons la tradició
cristiana.
El dia de l'onomàstica
d'aquest sant, el 1 7 de gener, es donava festa als
animals (bàsicament bestiar

de tir o muntura com els cavalls, les mules, els rucsb) i
se’ls portava a beneir per tal
que no patissin cap mal. De
camí cap a l’església, els
propietaris exhibien els
animals que prèviament
havien engalanat per a tal
esdeveniment. Originàriament es donaven tres voltes
a l’església on s’havien de
beneir als animals (tres
tombs) i d’aquí ve el nom de
la cavalcada.

Nova edició del MUDA'T 2.0

"Comedy Naits" iniciarà la nova edició del cicle MUDA'T.
L'any 201 6 torna una nova
edició del MUDA'T 2.0 amb
una programació d'espectacles bimensual.
El primer espectacle programat és "Comedy Naits", amb
monòlegs a càrrec dels humoristes José Corbacho i
Xavier Deltell, presentats per
l'Enric Company. “Comedy
Naits” ha voltat per tot el país
i ha penjat el cartell de
complet en totes les sales.
Aquest espectacle tindrà lloc
el dissabte 20 de febrer, a les
21 h, a l'ateneu L'Aliança. El
preu de les entrades és de
1 2 euros si es compren
anticipadament i per als socis
de l'ateneu, i de 1 5 euros si
es compren a la taquilla. Les
entrades anticipades es
poden adquirir del divendres
1 de gener al divendres 1 9
de febrer online, a través del
web municipal, o a l'OAC de
l'Ajuntament.
La taquilla s'obrirà el mateix
dissabte 20 de febrer a les
20h. L'aforament és limitat.
Recordem que les persones
que es troben en situació
d'atur i els menors de 30
anys
empadronats
al
municipi tenen un descompte
directe de 2 euros sobre el
preu de l'entrada presentant
algun document que ho
acrediti; aquests descomptes

Prepara't per la Festa de
Carnaval

Ja podeu anar preparant la
disfressa per a la Festa de
Carnaval que l'Ajuntament i
la Comissió de Festes estan
organitzant per al dissabte 6
de febrer a la tarda.
Hi haurà concurs de
disfresses amb premis per a
les carrosses i comparses,
per als grups, les entitats
locals, les parelles i els més

petits. En acabar el concurs
de disfresses, també hi
haurà una festa al Pavelló
d'Esports.
Per a més informació, podeu
contactar amb la Regidoria
de Cultura.
En el butlletí municipal de
febrer trobareu tota la programació detallada de la
festa.

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.

Calendari 201 6
Com cada any, l'Ajuntament ha editat un calendari, que
farà arribar a totes les llars del municipi

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.

Gener de 201 6
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Resolució de casos d'emergència en els
àmbits de l'habitatge i la pobresa energètica

L'Ajuntament ha començat a gestionar els primers casos derivats de
l’aplicació de la Llei 24/201 5, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en els àmbits de l’habitatge i la pobresa energètica.
Des de Serveis Socials
s’han
fet
nombroses
gestions per aconseguir el
restabliment
de
subministraments
en
diversos casos de persones
usuàries.
La
delicada
situació d’algunes famílies,
que s’han vist afectades per
talls en els serveis bàsics,
ha desencadenat una sèrie
d’accions
amb
les
companyies
de
subministraments per a la
defensa dels drets de les
persones que es troben en
risc d’exclusió residencial.
El nou context legal
estableix els protocols
d’actuació
per
part
d’empreses i organismes
públics davant de casos de
vulnerabilitat social per
garantir, d’una banda, el dret
d’accés
als
subministraments
bàsics
(aigua potable, electricitat i
gas), i de l’altra, per actuar

davant
el
sobre
endeutament
hipotecari,
reduir i gestionar les
situacions que es derivin
dels desnonaments i facilitar
l’accés a l’habitatge.
Aquests protocols d’actuació
prioritzen la vessant social i,
en aquest sentit, els Serveis
Socials esdevenen una peça
clau per a la resolució dels
casos d’impagament de les
persones en situació de risc.
Davant d’impagaments per
part dels seus clients,
companyies
de
subministraments i entitats
financeres estan obligades a
sol·licitar un informe que
avaluï la situació de
vulnerabilitat de la persona
afectada, previ consentiment
d’aquesta. Aquest informe
avaluador el fa Serveis
Socials d’acord amb els
criteris contemplats en el
text legal.
Sorea ha estat una de les

Commemoració del Dia
Internacional per a l'Eliminació
de la Violència vers les Dones

primeres companyies de
subministraments que ha
sol·licitat la intervenció dels
Serveis socials municipals,
els quals ja han iniciat els
tràmits per avaluar la
situació de risc d’exclusió
residencial dels afectats.
Qualsevol veí o veïna del
municipi que desitgi més
informació sobre aquest nou
context legal, o bé es trobi
en una de les situacions
previstes a la llei i necessiti
assessorament, pot posarse en contacte amb els
Serveis Socials municipals i
sol·licitar cita prèvia:
• 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.

Èxit de participació en el Gran Recapte
d'Aliments

La campanya va recolllir prop de catorze tones de productes.
L'edició d’enguany del Gran
Recapte d'Aliments, que va
tenir lloc els dies 27, 28 i 29
de novembre, va ser tot un
èxit de participació al nostre
poble.
Entre els set punts de venda
participants a la campanya
(Bonpreu, Sorli Discau, Dia,
i els quatre Condis (dos del
centre i dos dels barris)) es
van recollir prop de catorze
tones de productes.
La campanya va comptar
amb la participació de més
d’un centenar de persones
voluntàries que es van
encarregat d’informar sobre
aquesta iniciativa solidària
en els punts de venda i
d’ordenar els aliments recaptats. Aquest any es va
ampliar la flota de vehicles,
cosa que va facilitar la
distribució dels productes
dels punts de venda al Banc
d'Aliments.
Els productes alimentaris
recollits es faran servir per
als repartiments que Serveis
Socials fa mensualment a
les famílies del municipi que
no es poden cobrir les
necessitats bàsiques.
L’Ajuntament dóna les
gràcies a totes les persones
que han aportat el seu

granet de sorra perquè el
Gran Recapte d'Aliments
d’enguany hagi esdevingut
tot un èxit, especialment a
les persones voluntàries de
Cáritas i de la Parròquia, i a
tota la població que ha fet
donacions per al Banc
d’Aliments de Lliçà d’Amunt.
La campanya del Gran
Recapte ha mostrat, un any
més, la solidaritat del poble
lliçanenc. Cal dir però, que a
banda d’aquestes jornades
solidàries de caire puntual,
l’Ajuntament
destina,
anualment, una partida
econòmica per al Banc
d’Aliments del municipi. El

lloguer del local on s’ubica el
Banc d’Aliments suposa una
despesa de 7.500 euros
l’any, sense comptar els
costos d’IBI, manteniment i
servis bàsics (llum, aiguab)
que també s’assumeixen
des de l’administració local.
A banda de les despeses de
local, els Serveis Socials
municipals destinen una part
important
del
seu
pressupost a la compra d’aliments; a principis de
desembre
aquestes
despeses ascendien a
1 7.500 euros, sense contar
les compres nadalenques
(lots, regals).

El balcó de l'Ajuntament va
lluir un gran llaç lila fet de
llana amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència vers les Dones, obsequi de la secció de
costura de l'entitat local
Amunt Dones.
Els centres educatius també
van posar el seu granet de
sorra per commemorar

aquesta
efemèride.
L'alumnat va fer dibuixos
que es van exposar als
carrers del centre urbà i a la
plaça de Rafael Casanova,
escenari
de
l'acte
institucional que va tenir lloc
el mateix dia 25 de novembre.
Gràcies a tothom per la
col·laboració!
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CiU entra a l'equip de govern

El regidor de CiU, Manel Busquets, és el nou regidor d'Esports.

Renovació del paviment dels
vestuaris del Camp de Futbol
A mitjan octubre, la Brigada
Municipal va iniciar les obres
per a la substitució del
paviment dels vestuaris del
Camp de Futbol.
Les obres han consistit en el
canvi del terra dels vestuaris
i l’arranjament del sòcol en
les zones necessàries.

També s'ha aprofitat per
renovar els lavabos.
El pressupost d'aquesta
actuació és de 51 .690.45 € i
compta amb una subvenció
de 20.1 69,05 € atorgada pel
Consell Català de l'Esport
de la Generalitat de
Catalunya.

Manel Busquets, regidor de CiU

El partit polític municipal de
CiU va entrar a formar part
de l'equip de govern a principis de desembre i el seu
únic regidor, Manel Busquets, és ara el nou regidor
d'Esports, una regidoria que
fins ara portava el mateix
Alcalde, Ignasi Simón.
Amb aquest pacte, el fins
ara equip de govern, format
per sis regidors del PSC, en
minoria, adquirirà, segons
Simón, més solidesa.
Manel Busquets es posa
doncs al capdavant de la
regidoria d'Esports amb
l'objectiu de "treballar per

Signatura del Decret de delegació de funcions

aproximar més l'administració local i les entitats esportives".
Busquets tindrà el despatx
al
Pavelló
Municipal
d'Esports i atendrà, prèvia
cita, els dimarts al matí i els
dijous a la tarda. En trobareu informació més completa al web municipal.
El nou equip de govern for-

mat per PSC i CiU comenta
que té les portes obertes a
l'entrada d'altres grups polítics.
L'Alcalde també va decretar
la modificació de la composició de la Junta de Govern
Local per integrar-hi el regidor de CiU, Manel Busquets,
i donar-ne de baixa el regidor del PSC Fran Sánchez.

Construcció d'un Camp de Futbol 7

Estarà situat al costat de l'actual Camp de Futbol 11 , on ara hi ha la pista
poliesportiva anomenada "la Bombonera", que s'enderrocarà.
Actualment, el Camp de
futbol municipal compta
amb un camp de gespa
artificial que dóna cabuda
als més de 300 jugadors
del CE Lliçà d’Amunt. En
els darrers anys, hi ha hagut un fort creixement
d’equips en aquest club i,
en conseqüència, s'ha
incrementat la demanda
del camp de futbol per als
entrenaments i partits de
competició. Per això, per
poder encabir els entrenaments i les competicions
de tots els equips, i també
per poder comptar amb
una instal· lació per a usos
alternatius, l'Ajuntament tirarà
endavant
la
construcció d’un camp de
futbol 7 de gespa artificial.
Aquest segon camp de futbol estarà situat al costat
de l'actual, on ara hi ha
una pista poliesportiva,
coneguda com "la Bombonera", que s'enderrocarà
(tant el camp de futbol sala
de formigó com els antics
vestidos en desús).
El nou camp de futbol que
es construirà tindrà una
superfície de joc de 62x40
metres. La mida de la llargada serà igual que la mida de l'amplada del camp
de futbol 11 existent; s'ha
fet així perquè, en una se-

Abans i després de les obres

Reducció del trànsit al carrer
de Baronia de Montbui
El carrer de Baronia de
Montbui estarà tancat al
trànsit de vehicles de les
23h a les 7h, per tal de minimitzar les molèsties de la
circulació de vehicles als
veïns, una mesura que anirà
acompanyada de la senya-

lització pertinent. Aquest
canvi es farà efectiu a partir
de l'1 de febrer. Durant
aquesta franja horària, els
veïns dels barris que circulin
en direcció al centre urbà,
ho podran fer per la Variant
del Camí de la Serra.

Ajut econòmic de la Diputació

La Diputació de Barcelona va
aprovar, el passat 26 de
novembre, el Programa
complementari de garantia
de la suficiència financera
local i de suport a la
prestació de serveis socials
amb una dotació total de
1 0M€, amb la finalitat de
garantir la suficiència de les
hisendes locals i assegurar
la prestació dels serveis
públics
locals,
donant

prioritat als de caràcter bàsic
i, molt especialment, als de
naturalesa
social
i
assistencial.
D'aquests diners, se n'han
destinat 36.369,1 0€ a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, el
qual podrà destinar l'ajut a
cobrir
despeses
de
naturalesa corrent
i
d’inversió executats en el
període comprès entre
l’1 /1 /201 5 i el 30/6/201 6.

Acord per a un lloguer social

gona fase futura, es pugui
ampliar i convertir en un
nou camp de futbol 11 .
Aquesta segona fase aniria
acompanyada
de
la
construcció
de
més
vestuaris.
El pressupost del projecte
de construcció del camp de
futbol 7 és de 286.000,56€.
El projecte es va aprovar

inicialment i, continuant
amb
la
tramitació
administrativa, ara està en
exposició pública i, en cas
de no rebre al· legacions,
s’aprovarà definitivament i
es començarà el període
de licitació de les obres,
que es preveu que
comencin
a
principis
d'aquesta primavera.

La ronda de trobades amb di ferents entitats bancàries que
ha dut a terme l'Ajuntament
per parlar i millorar el tema de
l'habitatge al municipi estan
donant els primers fruits. A
mitjan desembre es va acon -

seguir que La Caixa acceptés
un lloguer social per a una
família lliçanenca.
L'Ajuntament vol abordar el
tema de l'habitatge d'arrel i
col·laborar en la gestió de
deutes de lloguer i hipotecaris.

Nova ambulància del SEM
El passat 11 de novembre va
entrar en funcionament una
nova ambulància dotada de
noves tecnologies i materials
sanitaris, que substitueix l'anti ga. També van entrar en vigor

canvis en l'horari del servei.
Aquest continuarà sent de 1 2
hores, però de 9h a 21 h, en
comptes de 8h a 20h. També
hi ha hagut canvis en la plan tilla de tècnics sanitaris.
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Ajuntament i Generalitat parlen del mapa Visites escolars a
l'Ajuntament
escolar municipal sobre el terreny
El Director General de Centres Públics, Antoni Llobet, va visitar Lliçà
d'Amunt.

El Director General de Centres Públics de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Llobet
Mercadé, va venir a Lliçà
d'Amunt, el passat 23 de
novembre, per continuar
parlant del mapa escolar
municipal i per veure la situació dels centres d'ensenyament del nostre poble
sobre el terreny. La visita
també va comptar amb la
presència del Director del
Serveis Territorials d'Ensenyament Maresme-Vallès
Oriental, Josep Vicent Garcia, i de l'Inspector de zona,
Àngel Crespo.
L'Alcalde, el regidor d'Educació i un representant de
cada grup polític amb representació a l'Ajuntament ja
van reunir-se el passat octubre amb el Director General
de Centres Públics de la
Generalitat de Catalunya i,
després de la reunió, van
proposar-li de fer una visita
a Lliçà d'Amunt perquè pogués copsar les dimensions
del municipi i les distàncies
entre els centres escolars.
En la reunió del passat novembre, igual que en la
d'octubre, tots els grups

als centres escolars.
Els objectius d'aquesta
activitat
són
apropar
l'Ajuntament als nens i
nenes de 3r de Primària,
conèixer el mecanisme de
funcionament de l'adminis tració local i prendre
consciència de pertànyer a
una comunitat.

Reunió a l'Ajuntament

polítics van insistir en la necessitat de tirar endavant el
segon institut a la zona de
Palaudàries, no per motius
poblacionals sinó amb
l'objectiu principal d'apropar
aquest centre d'ensenyament als alumnes lliçanencs
que viuen en aquesta zona
del poble, allunyada del
centre urbà.
Després de la reunió, els
representants de l'Ajuntament van acompanyar Antoni Llobet en un recorregut

pels diferents centres escolars del municipi i es van aturar a l'escola Miquel Martí i
Pol, a la zona de Palaudàries,
i a l'institut Hipàtia d'Alexandria, situat provisionalment a
l'edifici municipal del carrer de
Folch i Torres del centre urbà,
on amb la direcció del centre
van veure l'estat actual
d'aquestes instal·lacions cedides per l'Ajuntament a la
Generalitat a l'espera que
aquesta construeixi l'edifici
definitiu.

"Aula família", proper taller per a famílies amb
nens i nenes de 0 a 6 anys
La Regidoria d’Educació
organitza el taller "Aula Família", dintre del cicle de
xerrades i tallers per a
famílies,
iniciades
el
proppassat
mes
de
novembre.
Amb aquest taller es pretén
crear un espai de diàleg i
reflexió per tal d’afavorir i
donar suport a la funció
educativa de les famílies amb
fills i filles de 0 a 6 anys.
L’ Aula és, doncs, un espai
per donar elements a les
famílies, on es planteja:
• Informar i compartir les
experiències dels participants
entorn al desenvolupament
dels seus fills i filles.
• Cercar i valorar els aspectes
saludables dels fills i filles i de
les seves famílies: afecte,
comunicació,
autonomia,
autoritat i límits, sofriment i
angoixa.
• Identificar les seves
capacitats i funcions paternes:
com exercir l’autoritat i posar
límits, escoltar, contenir,
esperar, observar, acceptar.
L’activitat es farà en dues
sessions. L’ 11 i el 1 8 de
febrer, de les 1 8h a les

Els alumnes de 3r de Primà ria de les escoles Miquel
Martí i Pol i Rosa Oriol i An guera van visitar l'Ajuntament
el passat mes de novembre
dins del marc de l'activitat
"Conèixer
l'Ajuntament",
inclosa en el PAE (Programa
d'Activitats Educatives) que
l'administració local ofereix

Alumnes de 3r B de l'escola Miquel Martí i Pol

Alumnes de 3r A de l'escola Rosa Oriol

Alumnes de 3r A de l'escola Miquel Martí i Pol

1 9.30h, a l’Escola Rosa Oriol i
Anguera.
Atès el cas que les places són
limitades, és important que

ompliu el formulari d’inscripció
que trobareu al web municipal
www.llicamunt.cat, abans del
5 de febrer.

Alumnes de 3r B de l'escola Rosa Oriol
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Actuacions de millora a la bassa de Can
Dunyó

Arran de l’ajut obtingut de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit dels
espais naturals protegits, per valor de 5.000 €, s’han fet una sèrie de
millores a la bassa de can Dunyó.
Aquest espai, que figura a
l’Inventari de zones humides
de
Catalunya,
està
experimentant una evolució
molt interessant des del punt
de vista del medi natural,
tant de fauna com de flora, i
això està provocant un
interès creixent de persones
naturalistes i també una
major freqüentació.
Per aquest motiu s’han
realitzat unes actuacions de
millora consistents en:
• Plantació al talús nord i
talús sud de la bassa amb
espècies pròpies de zones
humides, com sanguinyol,
tamariu, al·loc.
• Creació d’un microhàbitat
per a rèptils i amfibis, amb
una bassa temporal i zones
de sorra i rocalloses.
• Captura d’exemplars de
tortuga de Florida (a càrrec
del Cos d’Agents Rurals).
• Eradicació de plantes
invasores (canya americana,
gramínia Stipa, cortaderia).
• Disseny i col·locació d’un
rètol informatiu al costat de
l’aguait (el 1 r d’una sèrie de
5).
• Plantació per fer un
apantallament visual a
l’entorn de l’aguait (ginesta,
tamariu i pins blancs).
• Producció de tres unitats
del rètol principal (en
substitució de la unitat que
hi havia abans i que va
desaparèixer per vandalis-

me).
El passat 3 de desembre
s’hi va fer el primer taller

escolar dins el Programa
d’Actuacions Educatives, en
aquest cas per a l’IES Lliçà.

ducció de les emissions
contaminants i l'increment
d'energies renovables com
a integrant del Pacte
d'Alcaldes contra el canvi
climàtic; la flota de vehicles
municipals és un dels àmbits on reduir les emissions
de gasos amb efecte hivernacle.

Per altra banda, l'adquisició
d'un vehicle elèctric estava
subvencionat pel govern
espanyol amb el pla Movele
201 5. Així, aquests dos vehicles elèctrics, que tenen
un cost total de 45.486,38
euro, han estat subvencionats amb 8.000 euros cadascun.

Nous espais informatius al web municipal
A mitjan desembre es van
posar en marxa dos nous
espais al web municipal, que
donen informació de dos
àmbits diferenciats: “ La caça
a Lliçà d’Amunt” i “Lliçà
d’Amunt,
municipi
cardioprotegit”.
D’una banda, des de la
regidoria de Medi Ambient
s’ha creat la secció “La caça
a Lliçà d’Amunt” “ per donar
el màxim d’informació sobre
aquesta activitat, sobre la

L'Ajuntament tallarà tots els
arbres de part del barri de
Ca l'Oliveres i els anirà
substituint
gradualment.
Aquesta actuació, reclamada i consultada amb els
veïns, afecta els carrers de
Folch i Torres, des del carrer
del Tenes; Andorra; Llívia;
Prat de la Riba; i Perpinyà.
Els til·lers plantats a les
voreres provoquen diversos
problemes, alguns de tipus
estructural: aixequen panots
i han arribat a trencar
murets dels jardins dels
domicilis, i també tapen els
fanals. Altres problemes que
molesten al veïnat són
rebrots de soca que

envaeixen
la
vorera,
caiguda de fulles, caiguda
de flor o plagues de pugó
que han requerit tractament
fitosanitari.
El 201 3 ja es va fer una
primera actuació integral .
Ara, es farà aquesta nova
actuació. Primera, es tallaran tots els arbres i, després, la següent fase serà
arrencar-ne les soques,
refer voreres i plantar nous
arbres, distribuïts i disposats d'una altra manera.
Aquesta segona fase
s’anirà fent en funció de la
disponibilitat de recursos i
probablement amb plans
d’ocupació.

Tala d'arbres de risc

Adquisició de dos vehicles elèctrics
La regidoria de Medi Ambient compta amb dues furgonetes industrials Nissan
e-NV200 1 00% elèctriques
per als tècnics adscrits a la
regidoria i per al servei de
neteja viària.
L'aposta per al vehicle
elèctric respon al compromís de l'Alcalde en re-

Substitució de l'arbrat viari
de part del barri de
Ca l'Oliveres

Societat l’Esquirol Petit,
encarregada de practicar-la, i
sobre la normativa aplicable.
D’altra banda, des de la
regidoria de Salut Pública,
s’ha engegat la secció “Lliçà
d’Amunt,
municipi
cardioprotegit”
on
s’enumeren els punts del
municipi on s’ubiquen els
DEA (Desfibril·lador Extern
Automàtic) i es dóna
informació diversa sobre les
maniobres de suport vital.

A mitjan novembre, l'Ajunta ment va fer una tala d'arbres
amb risc de caiguda situats
entre el carrer de Caldes de
Montbui del barri de Can
Farell i la carretera C1 41 5.
Aquesta zona, que va patir
molt els efectes del temporal
de vent del desembre del
201 4, tenia una seixantena
de pins (la majoria pins
bords i alguns pins pinyers)
que no oferien garanties
d’estabilitat en cas d’una
nova ventada.
Per aquest motiu, es va
contractar una empresa
especialitzada en treballs
forestals que, amb una grua
i un autocarregador, va fer la
complexa operació en
només tres dies, sense
provocar
retencions
significatives a la carretera.

L’obra va comptar amb
l’autorització de la Direcció
General de Carreteres i del
Servei Català de Trànsit.

Tractament fitosanitari contra
la processionària del pi
La processionària del pi és
una papallona que en el seu
estat larvari produeix pèls
amb una forta capacitat
urticant i al·lèrgènica en les
persones. També arriba a
provocar efectes sobre els
arbres on creix, típicament
coníferes i en especial pins.
Per tot plegat, però sobretot
per prevenir els efectes
sobre la salut, cal fer un
tractament preventiu.
Per això, a finals de novem bre, en horari nocturn, una
empresa contractada per
l'Ajuntament va fer un
tractament fitosanitari, amb
un producte no químic de
síntesi i sense termini de
seguretat, als pins situats en

zones verdes
públics de tot el
també en aquells
en zones de
vianants.

i espais
municipi i
que estan
pas de
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Recaptació de "Puja al bus per La Marató"

Un any més, es va portar a terme la campanya "Puja al Bus per La Marató", amb la finalitat de
destinar a La Marató de TV3, aquest any dedicada a la diabetis i l'obesitat, la recaptació de la jornada
del divendres 11 de desembre de les tres línies urbanes de Transports de Lliçà d'Amunt. Amb
aquesta iniciativa, en la qual van participar 920 persones, s'ha fet una donació de 643,80 euros.

Els municipis del Corredor del Tenes
segueixen ferms en l'aposta per la línia e7
Alcaldes i Regidors dels cinc
municipis del Corredor del
Tenes es van reunir, el passat
25 de novembre al
Departament de Territori i
Sostenibilitat
de
la
Generalitat de Catalunya,
amb
el
Secretari
d’Infraestructures i Mobilitat,
Ricard Font, i el Director
General de Transports i
Mobilitat, Pere Padrosa, per
tractar sobre el futur de la
línia e7, que dóna servei
entre Barcelona i Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà
d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana i Bigues i Riells, el
que es coneix com a
Corredor del Tenes.
Actualment el Corredor del
Tenes compta amb una
població de prop de 60.000
habitants i no disposa de cap
altre plataforma de transport
públic que el comuniqui amb
la capital catalana, on
s´originen o tenen destí la
majoria dels desplaçament

d’aquestes poblacions, fet pel
qual la línia e7 té vital
importància a l'hora de
democratitzar la mobilitat dels
seus habitants i encaminar-la
cap un mode molt més
eficient i segur.
A la reunió es van debatre les
al·legacions sobre la línia e7,
que han presentat
els
Ajuntaments i organismes
competents en matèria de
mobilitat, en les quals es
demana l’increment de les
freqüències, la incorporació
de servei exprés els dies
festius i el mes d’agost, així
com diferents millores en el
servei de bus exprés del
corredor, per tal de potenciar
un servei essencial pel
conjunt de les poblacions,
que no ha deixat de créixer
des de la seva posada en
servei l’any 201 0 i que els
usuaris valoren molt positivament.
També es va acordar
reprendre les reunions

periòdiques amb l’equip
tècnic que va implantar la
línia exprés al Corredor del
Tenes, compost per tècnics
dels
cinc Ajuntaments,
tècnics del Departament de
Territori i Sostenibilitat i de
l’empresa
Sagalés,
operadora del servei. Paral·lelament, per mitjà de treball
de camp i consultes a la
població, es vol definir quines
són les necessitats reals a
cobrir.
La voluntat és que el mes de
febrer es pugui tenir una visió
clara i quantificada del que
cal portar a terme per assolir
un millor servei. I hi ha la
voluntat de portar a terme
una reunió en el propi
territori, on es presentaran
les noves propostes per part
de les autoritats del
Departament de Territori i
Sostenibilitat
de
la
Generalitat de Catalunya i els
Alcaldes dels cinc municipis
del Corredor del Tenes.

La Policia Local sol·licita la col·laboració
ciutadana
La Policia Local defineix la
col·laboració ciutadana com
un complement fonamental
de l'èxit de les actuacions
policials i una font molt
important d'informació. Per
aquest motiu sol·licita a la
ciutadania
la
seva
col·laboració per millorar la
seguretat del municipi.
Els ciutadans i ciutadanes
són els millors coneixedors
del seu entorn i tenen la
capacitat de detectar de
forma immediata qualsevol
variació que el pugui afectar
i que d'altres persones no
detectarien.
La Policia
Local vol fer una crida a la
ciutadania de Lliçà i

sol·licitar que els informin
(telèfon 93 860 70 80) dels
fets que trobin sospitosos,
especialment aquells que
afectin
la
seguretat
ciutadana, com ara: soroll
de vidres trencats, de cops
o d'altres no habituals,
activitat en habitatges que
coneguin
com
a
habitualment deshabitats,
presència de persones i/o
vehicles desconeguts a la
zona,
activitats
aparentment
delictives
(persones saltant tanques,
retirant
mobles
o
electrodomèstics
d'habitatges,
vehicles
observant habitatges, etc.)

i, evidentment, aquelles que
siguin manifestament fets
delictius.
Igualment, es sol·licita que
sempre que sigui possible
es presti atenció als detalls
de la informació, com ara
l'aspecte de les persones,
els models, color i matrícula
dels vehicles i que la
comunicació
sigui
immediata per tal d'oferir
una actuació policial més
efectiva.
La Policia Local vol
remarcar que les persones
no s'han de posar mai en
risc i que les comunicacions
de fets sospitosos es poden
arribar a fer anònimament.

La Xarxa C1 7 es presenta
amb vuit projectes

Membres de la Xarxa C1 7 en l'assemblea constituent

Fotografia: Toni Torrillas

El passat 20 de novembre a
Vic es va constituir la Xarxa
C1 7 formada per una trentena
de municipis i diverses
empreses i entitats que
“sumen esforços per construir
un país de dalt a baix” va explicar l’alcalde de Granollers i
president de la Xarxa C1 7. La
Xarxa C1 7 entén el corredor
viari i ferroviari de la C1 7 com
un dels principals eixos de
l’activitat productiva de
Catalunya, malgrat la manca
d'atenció històrica en termes
d'inversió.
L'impacte
econòmic i social del seu
desenvolupament
tindrà
efecte multiplicadors al territori
i per tot Catalunya.
L’associació fa dos anys que
treballa, especialment en
quatre grups estratègics:
infraestructures,
promoció
industrial,
formació
professional i promoció
turística.
En la darrera sessió a Vic es
va fer un nou pas endavant,
després de la constitució de
l’associació Xarxa C1 7, es
van exposar els 8 projectes
que s’hauran de desplegar i
duu a terme:
1 .- El desdoblament de la R3:
El paper del transport
ferroviari en aquest corredor
és crucial. Es continua amb la
reivindicada demanda de
desdoblar la R3 que implicarà
millores de comunicació, de
freqüència de pas i horaris.
2.- Solucions a la carretera
C1 7: La Xarxa C1 7 planteja
que la carretera necessita
guanyar seguretat i fluïdesa
de
trànsit,
cal
el
desdoblament de la via entre
Lliçà d’Amunt i Parets.
3.- El Pla Director del Circuit
de Velocitat: El model que es
planteja en el Pla Director del
Circuit
reuneix
el
desenvolupament industrial,
urbanístic i econòmic que es
pot traslladar i implantar en el
territori de la C1 7.
4.- Els Jocs Olímpics
Barcelona-Pirineus 2026: La
Xarxa C1 7 defensa la
candidatura
dels
Jocs

Olímpics Barcelona- Pirineus i
ho fa convençuda que cal un
canvi del model turístic que
passi per la millora de les
infraestructures
de
comunicació.
5.- Projectes europeus,
d’especialització
i
competitivitat
territorial:
Impulsar el món del motoresport, la salut i la metal·lúrgia
com a projectes que tenen
una
interessant
especialització en l’eix de la
C1 7 i que són competents
territorialment per formar part
de projectes europeus.
6.- Polígons industrials,
desplegament de la fibra
òptica, la xarxa elèctrica i els
subministraments d’energia:
Conèixer la realitat dels
polígons industrials de la C1 7
per tal de poder treballar
conjuntament, municipis i
empreses, en la millora dels
polígons i poder desplegar la
fibra òptica i millorar els
subministraments energètics.
7.-Impuls de la FP Dual:
Treball constant en el camp
del coneixement, l’educació i
l’empresa a través de la
Formació Professional Dual,
amb un paper central de la
Universitat de Vic.
8.- El transport públic en carretera: Impuls del transport
públic a la C1 7 amb el
desplegament d’un Pla de
transport de viatgers. La
Xarxa C1 7 és un projecte
territorial estratègic que es
proposa
coordinar
els
objectius i interessos comuns
dels actors públic i privats que
conflueixen en aquest espai
productiu, i fomentar la seva
col·laboració, apostant per a
la seva indústria com a valor
imprescindible i treballant per
desenvolupar els projectes
clau indispensables per tal
que el corredor de la C1 7
esdevingui un eix de
promoció econòmica conjunta
que
permeti
potenciar
l’ocupació en el seu àmbit.
La Xarxa C1 7 està formada
per 28 municipis, entre els
quals Lliçà d'Amunt.
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Programació dels Centres Cívics

Actualització de l'estudi de
viabilitat de la recollida porta a
porta dels residus municipals
La Diputació de Barcelona
ha concedit a l'Ajuntament
un ajut tècnic per a l'actualització de l'estudi de viabilitat de la recollida porta a
porta dels residus municipals. L'objectiu d'aquest estudi és actualitzar l'estudi
realitzat el 2005 per calcular
els costos de recollida i tractament dels residus municipals a l'actualitat i projectar
un parell d'escenaris de fu-

tur en funció de l'evolució
dels costos de tractament i
del cànon de residus, per tal
de tenir-ho en compte per a
la programació d'inversions
en aquest àmbit. La Diputació contractarà directament
una consultoria per fer
l'estudi, que comptarà amb
l’experiència acumulada en
la recollida porta a porta
especialment en municipis
similars al nostre.

Millora de la il·luminació al
carrer d'en Bosc
La Brigada Municipal va
instal·lar, el passat novembre, set lluminàries més al
carrer d'en Bosc, per tal de
millorar-ne la il·luminació.
Aquestes noves lluminàries
disposen de làmpades de
vapor de sodi a alta pressió,
per seguir amb el criteri

d’il·luminació que hi ha a tot
el municipi. Els avantatges
d’aquestes làmpades són
l’eficiència lluminosa, la
llarga duració i el bon
rendiment cromàtic.
Aquesta era una demanda
d'alguns veïns d'aquest carrer.

Lluminàries del carrer d'en Bosc

Programació del
Casal de la Gent Gran

Gener de 201 6
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Ple extraordinari del 26 de novembre
1 .- Aprovació de l'acta de
les sessions anteriors.

El Ple va aprovar les actes
de les sessions plenàries
del 24 de setembre (ordinària) i 29 d'octubre (extraordinària).

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels
Decrets d'Alcaldia.

El Ple va donar compte dels
Decrets d'Alcaldia emesos
del dia 7 de setembre al 6
de novembre de 201 5, que
van del número 520 al 665.
L'Alcalde va dir que a la
Comissió Informativa hi havia hagut un o dos aclariments.

3.- Donar compte d'informes d'intervenció.
El Ple va donar compte dels
informes d'intervenció relatius a la morositat i d'execució del pressupost del
tercer trimestre de 201 5.
L'Alcalde va dir que els informes d'intervenció del tercer trimestre de 201 5
estaven en la línia dels altres trimestres i en les condicions que marca el
govern central.

4.- Moció de suport a la
creació de la prestació
garantia + 55.

El Ple va donar suport a la
proposta impulsada per la
UGT de Catalunya, anomenada "Garantia +55", que
significa:
1 ) Crear la prestació
"Garantia +55" per a les
persones de més de 55
anys que es trobin en

Publicitat

situació de desocupació,
tinguin cotitzats un mínim
de 1 5 anys i hagin exhaurit
la
prestació
per
desocupació contributiva.
Aquesta prestació serà una
proposta integral i que
contempla:
a. Una prestació econòmica
igual al SMI vigent.
b. El manteniment d’entre
un 90 i el 1 00% del còmput
de les bases de cotització
en la mateixa quantia que
la
darrera
prestació
contributiva
per
desocupació durant la
percepció
d’aquesta
prestació, a efectes del
càlcul de les prestacions de
Seguretat Social per IP,
mort i supervivència i
jubilació.
2) Apostar per un SMI de
1 .000 euros que ens apropi
als estàndards dictats per
la Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran
complexitat i fragmentació
dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i
racionalitzar
l’actual
sistema de prestacions, i
cal
fer-ho
amb
la
col·laboració
de
l’administració central. En
conseqüència, abordar i
millorar les iniquitats de les
prestacions, i assegurar la
compatibilitat
de
les
prestacions econòmiques
amb altres rendes (salarials
o no).
4)
Finalitzar
amb
l’estigmatització de les
persones desocupades en
general i, concretament, de
les majors de 55 anys.

estatals perquè, va dir, la
Generalitat no compta amb
prou diners perquè no li arriben del govern central.
L'Alcalde va dir que es podia comunicar a la Delegada del Govern.

UNANIMITAT

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

7.- Mocions .

No n'hi havia.

8.- Preguntes
Només d’aquesta manera
podrem
millorar
l’ocupabilitat
d’aquestes
persones.
5) Analitzar l’eficiència dels
programes d’inserció i
apostar
per
accions
d’inserció i de formació amb
continguts reals.
El regidor de Benestar i
Família, Fran Sánchez, va
dir que es tractava d'una
reivindicació per la gent que
es queda fora del mercat
laboral a una edat complicada.
El regidor de CiU va puntualitzar que no tenia clar que
el sistema econòmic pugui
aguantar això i va reclamar
més imaginació per trobar
altres solucions no tan
pal·liatives .

UNANIMITAT

5.- Moció per sol·licitar a
la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques de menjador a tots
els infants en situació de
vulnerabilitat.

El Ple va adoptar l'acord
d'exigir a la Generalitat de
Catalunya que habiliti les
partides
pressupostàries
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 201 5201 6 les beques-menjador
necessàries per atendre les
sol·licituds avaluades pels
serveis socials, per tal de
garantir un àpat equilibrat al
dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.
El regidor de Benestar i
Família, Fran Sánchez, va
explicar que es tractava
d'una resposta a la manca
de possibilitats econòmiques de la Generalitat, que
fa que no arribin prou
diners al Consell Comarcal
i, per tant a l'Ajuntament; al
fet que l'Ajuntament ha
d'acabar de cobrir aquestes
beques-menjador; i al canvi
de criteri de les beques,
que
inclouren
criteris
econòmics però no socials.
El representant de CiU va
proposar de comunicar
l'acord també als estaments

El PP va formular preguntes sobre: la periodicitat de
les reunions de la Comissió Informativa d'Urbanisme, la inauguració de
Mango i Biokit, la cobertura
de telèfons mòbils, la Masia de Can Salgot, les
campanyes electorals, el
sentit del carrer d'Adrià
Gual, la perillositat de la
carretera de Palaudàries,
la ubicació del rètol amb el
nom del municipi, transparència al web municipal,
remuneracions de membres d'Associacions de
Veïns, la composició del
Consell d'Administració de
l'EMO, la representativitat
de l'enquesta ciutadana, el
Consell de Poble, el Fons
Català de Cooperació, les
ordenances fiscals, el
POUM, l'antic equip de so
de la sala de plens,
l'adquisició d'ordinadors, la
recollida d'animals, informe
sobre retirada d'animals i
l'informe sobre la retirada
de la bandera espanyola
l'11 de setembre.
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Grups Municipals
Des del partit dels socialistes de Catalunya a Lliçà d'Amunt volem felicitar-vos aquestes dates tan assenyalades que hem passat i desitjar-vos un magnífic
inici d'any.
El govern municipal ha posat en marxa tot un seguit d'accions per tal que aquestes festes siguin per a tots uns moments de compartir i de gaudir.
En aquest sentit, el PSC s'ha assegurat que tots els ciutadans de Lliçà d'amunt tinguin els serveis mínims per passar un hivern amb garanties. Hem posat en
marxa tres línies de treball per tal que això es compleixi. Per una banda, garantint l'alimentació, una vegada més, durant les festes. Per una altra banda,
iniciant una treva hivernal en dos sentits, negociant amb les companyies perquè no hi hagi talls energètics i assortint a les famílies que ho necessiten amb
estufes i roba d'hivern per tal d'assegurar-ne el benestar. També hem posat en marxa la campanya de Nadal amb els lots alimentaris, per tal de garantir unes
festes dignes per a tota la població, independentment de la seva condició social i econòmica.
D'aquesta manera, volem tornar a posar de manifest que per al PSC a Lliçà d'Amunt és imprescindible el benestar de tots els nostres ciutadans. Cal establir
mecanismes municipals i públics que ho assegurin i estarem sempre en la lluita social per tal que a Lliçà la desigualtat sigui cada dia més petita.

AQUEST GRUP, ANEM PER FEINA.

La revolució ja s’ha produït. El futur de Lliçà ja està en marxa. L’encapçala sobretot gent jove, com ara, el nou regidor d’Esports, en Manel Busquets.
Ells han aconseguit que 1 2 persones de quatre partits ben diferents (a priori) es posin a treballar en tres comissions, que dibuixaran les línies mestres del
present i del futur del nostre poble. En aquestes comissions, nosaltres no hem vist partits polítics, només hem vist gent que s’estima Lliçà i que s’han reunit
per fer evidents les mancances que pateix el nostre poble. I fàcilment s’han posat d’acord, doncs tots ells havien detectat, pràcticament, els mateixos
problemes comuns.
Ara els pertoca a tots el traslladar aquest impuls a l’únic home que en aquests moments pot decidir que el poble comenci d’una vegada per totes a caminar:
l’actual batlle, en Nacho Simon. Ell té la clau per revifar Lliçà d’Amunt.
Per part nostre, posarem la il·lusió, les ganes, l’empenta, les idees i el seny perquè l’Ajuntament sigui l’empresa dinamitzadora que lideri un Lliçà generador
d’oportunitats i de riquesa, pels seus veïns.
Aquest poble no ens va donar la confiança en les darreres eleccions. Ara dins del govern, per fi, ens coneixereu sense distorsions, directament. Ara ens
podreu valorar veritablement pel que fem i, si ens deixen treballar, aviat gaudireu dels beneficis de les nostres accions. Aquets és el nostre regal de Nadal per
tots vosaltres. Bones Festes.

En el moment de tancar l'edició d'aquest butlletí, aquest partit polític municipal no havia presentat cap article d'opinió.

Primero de todo nos gustaría resaltar que en el momento de escribir este artículo todavía no sabemos cuales serán los resultados de las elecciones generales, pero nos
queremos centrar en hacer un estudio de lo que han sido estos últimos días de campaña, y cómo vemos el panorama que tenemos por delante.
Esta campaña ha sido la más americana de la historia, todo se ha convertido en un show en el que todo político que se precie de los “cuatro partidos tocados por la varita
mágica de los medios de comunicación” tienen que salir en todos los programas posibles, bailar, tocar la guitarra, hablar con dos hormigas, escalar a un molino de viento, o
llamar al sálvameb toda serie de excentricidades simplemente para dar el semblante de cercanía.
Desde EUiA pensamos que la cercanía se demuestra entendiendo y compartiendo los problemas que tiene la gente corriente, los de abajo, a los que ya nadie les quiere
llamar la clase trabajadora, pero que nunca ha dejado de existir. A esos que siempre les ha dado voz un partido incómodo para el poder que se llama IU, un partido que no le
ha importado moverse en una minoría por tal de mantener su ideología y que nunca ha llegado a más por el mal llamado voto “útil”, o simplemente por el apagón mediático
que sufre desde hace años.
Todos los medios de comunicación sin excepción pertenecen a lobbies de poder capitalista. Están a la vanguardia de la defensa del poder y no se ruborizan a la hora de
manipular la información o las encuestas, para darle más vida a los partidos que saben que no cambiarán para nada su estatus privilegiado. El único candidato que apostaba
por construir un nuevo país, Alberto Garzón, ha sufrido el apagón mediático, no dejándole formar parte de los debates y no teniendo seguimiento alguno a sus propuestas y
a su campaña electoral. Sin embargo la voz del pueblo es difícil de callar, y gracias a la colaboración de voluntarios en las redes sociales se ha intentado llegar al máximo de
gente posible para hacer llegar las propuestas republicanas, de nacionalización de las empresas energéticas, feminista, verde, y de defensa de los derechos laborales.
Esperamos que cuando leáis este artículo estemos celebrando que UP-IU mantiene un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, ya que eso querrá decir
que mantendremos la esencia de la única izquierda política de este país.
Los números siempre nos dan la razón. Solamente cuando Lliçà d’Amunt ha contado con un gobierno del Partido Popular han salido las cuentas municipales. Cuando otras
formaciones han pasado por el ayuntamiento, con mayoría absoluta o en diferentes coaliciones, el resultado ha sido siempre negativo. No lo decimos nosotros, lo dicen los
números: hasta el año 2007, la tónica habitual ha sido la del aumento descontrolado la deuda municipal.
Hagamos un poco de historia. Des de 1 979 hasta 2007, el déficit fue creciendo hasta sumar más de 1 2 millones de euros. Estos fueron los gobiernos responsables: CiU +
PSUC (1 979-1 983), CiU con mayoría (1 983-1 987, 1 987-1 991 y 1 991 -1 995), CiU+PSC (1 995-1 999 y 1 999-2003) y ERC+ICV-EUiA (2003-2007). Ninguna de estas
formaciones ha sabido gestionar nunca la economía local como era necesario para garantizar el progreso de Lliçà d’Amunt y mejorar la vida y el bienestar de nuestros
vecinos.
Tuvo que llegar el Partido Popular al gobierno para que las cosas cambiaran a mejor. A las cifras nos remitimos: en las dos legislaturas en las que el PP ha formado parte del
gobierno municipal, la deuda se redujo hasta los 6 millones de euros. De haber seguido gobernando, sin duda esta cifra se habría reducido todavía más.
Esperamos que el actual equipo de gobierno, formado por el PSC y CiU, no nos vuelva a hundir en una deuda colosal como ya hemos visto que hicieron en el pasado.
Desde el Partido Popular de Lliçà d’Amunt nos hemos ofrecido para colaborar con el actual gobierno municipal. No nos mueven fantasías separatistas ni otras quimeras,
nosotros estamos por la labor de gestionar el dinero municipal para que revierta en mejoras para los habitantes de Lliçà.
Creemos necesario recordar que, con el Partido Popular en el gobierno, no sólo se redujo la deuda municipal. También se impulsó el que sin duda alguna es el proyecto
urbanístico más importante de toda la historia de nuestro municipio: la implantación de Mango y el traslado de Biokit al polígono de Can Montcau. Tras años de proyectos
fallidos y gobiernos dubitativos, tuvo que llegar el PP para que desencallar la situación. Con una inversión de 360 millones de euros, la implantación de Mango en Lliçà
d’Amunt traerá mejoras en las infraestructuras y equipamientos del pueblo, y lo más importante, garantizará la creación de más de 2000 puestos de trabajo.
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Entitats i Lectors
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.

Renace el "Club Patí Lliçà d'Amunt"

Lliurament de la recaptació
de la tirolina de les 24 Hores
a Cáritas Diocesanas

Sí, para todos aquellos
amantes del patinaje, damos
esta buena noticia:
EL CLUB PATÍ LLIÇÀ
D’AMUNT vuelve a renacer,
y así después de 21 años de
letargo, se empieza a poner
en práctica este deporte,
que
como
algunos
recordarán, tan buenos
momentos nos dio a nuestro
pueblo.
Estamos todos los Viernes

por la tarde de 5 a 7 en la
pista de patinaje de Ca
L’Esteper, para recibir a

todos aquellos que de una
forma u otra estén
interesados en aprender o
practicar este deporte.
Aunque mayoritariamente
practicamos el patinaje de
velocidad, lo más importante
es que si te gusta, vengas y
practiques, aprendas y
sobre todo que pases así un
tiempo agradable.
También disponemos de
algunos patines para que
puedas practicar.
Si quieres ponerte en
contacto con nosotros
puedes hacerlo a través de:
.- Los Viernes en la pista.
.- En el Pabellón de
deportes, preguntando por
el patinaje de velocidad,
deja una referencia y nos
pondremos en contacto
contigo.

Representants del Grup 24 Hores i de La Caixa

¡¡ANIMATE,
ESPERAMOS!!

TE

Club Patí Lliçà d'Amunt

.- A través del correo
electrónico:
eplamt@gmail.com
.- En facebook: escola de
patinage lliça d’Amunt
Por eso te decimos:
¡¡¡ANIMATE Y PATINA!!!
¡¡¡
HAZ
DEPORTE
VINIENDO A PATINAR!!!
Y AUNQUE A ELLOS LOS
VEAS ASI,
TAMBIEN
EMPEZARON COMO TU

FS Lliçà d'Amunt, protagonista al Campionat
Comarcal de Catalunya de Futbol Sala
La selecció del Vallès
Oriental va proclamar-se
campiona de Catalunya de
futbol sala en categoria
benjamí a la ciutat esportiva
de Blanes. El combinat de la
comarca, que defensava el
títol aconseguit la passada

El Grup 24 Hores ha lliurat als
representants de l'Obra Social
La Caixa la recaptació
aconseguida a l'atracció de la
tirolina en la darrera edició de
les 24 Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotor de
la Vall del Tenes, celebrades
els passats 6 i 7 de setembre
a Lliçà d'Amunt.
Com ja ve sent habitual els
darrers anys, el Grup 24
Hores es fa càrrec de la
instal·lació i funcionament
d'aquesta atracció, una
espectacular tirolina que
creua part del circuit del Pinar
de la Riera, i tot el que es
recull de la venda de tiquets
es destina a la col·laboració
en projectes solidaris de
diferent índole. El preu del
viatge és simbòlic, 0,50€, amb
el que es pretén, a més, que
tot el públic que ho desitgi
pugui gaudir de l'atracció.
En aquesta ocasió, el Grup 24
Hores ha acordat amb l'Obra
Social La Caixa contribuir
amb la seva aportació a la
tasca de áritas Diocesanas,

entitat amb una important
feina de suport i promoció
social a diversos col·lectius en
situacions de precarietat i/o
exclusió social.
Durant l'acte de lliurament del
xec solidari, el director de
l'oficina de La Caixa a Lliçà
d'Amunt, Jaume Rossell va
agrair la solidaritat del Grup
24 Hores i va recordar la
importància de contribucions
com aquestes per poder
garantir la tasca de moltes
entitats com en aquest cas,
Cáritas Diocesanas.
A més de la tirolina solidària,
en l'edició d'aquest any de les
24 Hores Internacionals de
Resistència en Ciclomotor de
la Vall del Tenes, el Grup 24
Hores també va programar, la
I Milla Solidària Canina
Terranova CNC, la recaptació
de la qual va anar destinada
a l'associació ARBRA, que
treballa en pro de les
adopcions responsables i el
benestar dels animals.
Grup 24 Hores

Bons resultats de la gimnasta
lliçanenca Ariadna Bartolomé
temporada, es va imposar al
Barcelona Sud per 5-4 en
una final vibrant que es va
resoldre a les acaballes.
Una part d’aquest èxit recau
en el Club FS Lliçà d'Amunt,
ja que el Marc Jiménez va
formar part de l’equip

guanyador.
El club lliçanenc també va
estar representat per un
jugador de la categoria
aleví, Iker Adémuz.
Club de Futbol Sala Lliçà
d'Amunt

La lliçanenca de 1 0 anys Ari adna Bartolomé Brito, que
des de l'octubre del 201 2 fa
gimnàstica rítmica al Club
Gimnàstic Catalunya de Sa badell, es va classificar, en
segon lloc en cèrcol i en tercer lloc en mans lliures, en la
modalitat de conjunt i la ca tegoria d'aleví nivell V-VI, en
la Final de la Copa Catalana
de Gimnàstica Rítmica cele brada a finals de novembre a
Lleida. A nivell individual, en
la Final de la Copa de Cata lunya, que es va celebrar el

maig passat a Torrefarrera,
l'Ariadna es va classificar en
setè lloc.
Mar Brito

Opinió > 1 5

Entitats i Lectors
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.

XXXIII Trobada de corals de la Vall del Tenes
El diumenge 1 0 de gener a
les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Genís de
l'Ametlla del Vallès tindrà
lloc la XXXIII Trobada de
corals de la Vall del Tenes.
Cada coral hi participa amb
tres cançons i s'acabarà
amb un multitudinari cant
comú. Les actuacions seguiran aquest ordre: corals
de Santa Eulàlia de
Ronçana, L’Aliança de Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall, Sant
Vicenç de Riells del Fai,
Amarant de Bigues i, per
acabar els amfitrions, Lo Lliri
de l’Ametlla del Vallès.
Coral L'Aliança

Proper espectacle infantil a L'Aliança
El diumenge 1 7 de gener a
les 1 2h a l'ateneu L'Aliança,
la companyia Roda Produccions ens presentarà un
espectacle de teatre musical, per a nens i nenes a
partir de 5 anys: "La princesa i el pèsol".
La sinopsis diu així: "Per
saber si una princesa ho és
de debò se la convidarà a
dormir en un llit de sete matalassos, a sota dels quals,
es col·locarà un pèsol. Si
nota la molèstia d'aquell petit llegum serà, indubtablement, digna de matrimoni.
Aquesta còmedia musical
és plena d'equívocs on res
és el que sembla. A palau,
tot està per fer i tot és possible...
La venda d’entrades es fa a
taquilla. Preu: fins a 1 2 anys
i socis/es, 3€; majors de 1 2
anys i no socis/e, 5€.
Us esperem!

Segell de qualitat per un
projecte de l'Escola Rosa
Oriol
mateix
En el context d'eTwinning,
una
plataforma
de
cooperació entre escoles
europees, els estudiants de
cinquè de primària de
l’Escola Rosa Oriol (ara a
sisè) en col·laboració amb
els estudiants de tercer grau
del 1 r Gimnàs Echedoros de
Salònica (Grècia) vam crear
una pel·lícula basada en
l’àlbum conceptual “Crimsom
Idol” de la banda WASP.
L’objectiu d’aquest projecte
és la sensibilització i la
reflexió dels pares i els nens
envers temes tan importants
com són:
• La violència domèstica Rebuig – Devaluació de la
persona
• Addiccions i les seves
conseqüències
• Influències negatives
• Lleialtat – Confiança en un

.

El projecte ha estat
guardonat amb el segell de
Qualitat Nacional i està a
l’espera de rebre l’europeu.
Ha estat presentat al congrés
nacional
d’eTwinning
celebrat a la ciutat de Patras
(Grècia) el passat 1 4 de
novembre i al festival de
cinema amateur de Larissa.
A més, nombrosos mitjans
de comunicació (ràdio,
premsa escrita i premsa
digital) s’han fet ressò del
projecte.
Ens agradaria compartir el
nostre treball amb vosaltres.
Podeu llegir més sobre el
projecte i visualitzar la
pel·lícula visitant el web de
l’escola:
blocs.xtec.cat/escolarosaoriol
Escola Rosa Oriol

Ateneu L'Aliança

Participem al concurs "Pinta la Marató"

La diabetis i l'obesitat són
els temes sobre els quals
tracta la Marató d'enguany.
A finals de novembre va ve nir al centre una professional de l'àmbit sanitari per
explicar-nos aspectes que
desconeixíem de totes dues
modalitats.

Des de l'optativa de Visual i
Plàstica, els alumnes de 4t
d'ESO han participat al con curs "Pinta la Marató" de
l'edició d'enguany, que organitza la Marató de TV3
paral·lelament a moltes al tres activitats de difusió.
El nostre mural representa

el triomf que suposa la lluita
diària de milers de persones
contra aquestes malalties.
Esperem que us agradi i es perem també que al jurat del
concurs encara els agradi
més!
Institut Hipàtia d'Alexandria

Mural dels alumnes de l'institut Hipàtia

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
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6

CAP La Cruïlla
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
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

Agenda
Biblioteca Ca l'Oliveres
Exposició

Contes al vol

"La masia de les paraules" de Núria
Ramon. Il·lustracions extretes del conte
realitzat el passat mes de setembre
amb motiu del 5è aniversari de la Biblioteca.
Lloc: primera planta

"La masia de les paraules" a càrrec de
Joana Moreno i Núria Ramon. Les
autores de La masia de les paraules, el
conte editat amb motiu del 5è aniversari
de la Biblioteca, el vénen a explicar de
primera mà.
En Pepito i la Pepita, els dos avistitelles que es troben a la sala infantil,
ens explicaran com vivien a la masia i
les experiències que tenien amb els
seus convidats. I com amb el temps la
masia s’ha convertit en el que és ara, la
guardiana de totes les paraules.
Sessions adreçades a famílies amb
infants a partir de 4 anys.

Del 4 al 30 de gener

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 14 de gener

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

Niu de paraules

Farmàcia Portabella
Farmàcia Trullols
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

Dissabte 23 de gener

del 4 de gener. Places limitades.

Taller creatiu

Dimarts 19 de gener

del 4 de gener. Places limitades.

93 841 47 78

Taller per a adults

del 4 de gener. Places limitades.

Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

93 843 51 65

Farmàcia Mas

Hora: 1 7.30h

"Tastet de moixaines” a càrrec d'Anna
Farrés. Activitat que parteix de la
música. Moixaines, cantarelles, jocs
dansats i cançons de bressol. Sessions
adreçades a famílies amb infants fins
als 3 anys.

Dissabte 16 de gener

93 843 93 01

93 841 55 87

Divendres 22 de gener

"Iniciació a les Flors de Bach" a càrrec
de Marisa Vadillo. Taller-xerrada on
s’explicaran els continguts bàsics de les
flors de Bach: què són, per a què
serveixen, quin tipus de flors hi ha, com
es preparen... Al final del taller cadascú
es podrà endur a casa el seu propi
remei de flors.

"Farem una màscara de Carnaval" a
càrrec de Carme Romero i Agnès Navarro. Farem una màscara amb un plat
de cartró i diferents tècniques de pintura. Adreçat a nens i nenes de 4 a 1 2
anys.

Farmàcia Galceran

Activitats per a la gent gran

Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

Horari: d'11 h a 1 3h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

Taller per a adults
d'informàtica - nivell usuari
mig

Ajuntament:
Lloc: Casal de la Gent Gran
Exposició
Fins al 10 de gener

"Pessebres del món" de Manel Lahosa.

Diumenge 23 de gener

Esmorzar, visita al Castell d'Escornalbou, aturada al Pantà de Riudecanyes, dinar de Calçotada i ball.
Hora de sortida: 7.30h
Lloc de sortida: Casal Gent Gran
Preu: 49€
Més informació i Reserves: Casal

Daniel Glattauer. Si vols participar a les tertúlies del
Club de Lectura posa’t en contacte amb
la Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h

Organitza: Ajuntament

- L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries us desitja
un feliç any 2016.

Espai Jove El Galliner
Torneig de Wii amb el joc Forma't +1 6
Divendres 29 de gener
"Just Dance"
Dimarts 1 3 de gener

Treballar a l'estranger.

Forma't +1 6

limitades.

Vine a passar una tarda divertida i
plena de ritme. Preparats per ballar?

Divendres 1 5 de gener

Currículum i carta de presentació.

93 843 52 56

Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places

93 841 76 29

Si ets jove, mou-te!

Local Social Can Farell
Local Social Mas Bo i Can
Lledó

limitades.

Divendres 1 5, 22 i 29 de gener

Local Social Can Salgot
93 841 77 70

Local Social Can Xicota
93 841 44 29

Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09

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
93 472 91 38

Parròquia

93 841 50 54

Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25

RENOVACIÓ DEL DNI:
El dilluns 11 de gener, al matí, la Unitat Mòbil de la
Policia Nacional s'instal·larà a les dependències de la
Policia Local de Lliçà d'Amunt per fer renovacions del
DNI. Les persones que hi estiguin interessades, cal
que demanin cita prèvia a l'OAC de l'Ajuntament (tel.
93 841 52 25). El dimecres 1 3 de gener, ja es podrà
recollir el DNI nou, a les mateixes dependències.

- gratuït per als socis que tinguin 30
segells.
- si no s'arriba a 30 segells, es pagarà la part proporcional .
- si no es té cap segell, només hi
haurà una bonificació de 5€ en el
preu del sopar.
Més informació i Reserves: despatx de l'associació

(10 de gener) de 1 7h a 20h

del 4 de gener. Places limitades.
Preu: 6€. Pagament a la Biblioteca.

Contra el vent del nord de

A l'Hotel Balnerari Broquetas de
Caldes de Montbui (viatge en autocar).
Hora de sortida: 20.30h
Lloc de sortida: Centre Cívic Palaudàries

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran
Activitats fixes:
Ball de saló: divendres 8, Lloc: Centre Cívic Palaudàries
1 5, 22 i 29 de gener 1 6.30 h
Bingo-aliment: Div. 8, 1 5, 22
Bingo: dissabtes 2, 9, 1 6, 23 i 29 1 7.1 5 h
i 30 de gener 1 6.30 h
Ball de saló: Dis. 2, 9, 16, 23 i
Cafè-ball (música grava- 30 1 7h
da): Darrer diumenge de mes Ball en línia:
(31 de gener) de 1 7h a 20h
nivell 1 : Dimec. 1 3, 20 i 27
1 7h
nivell 2: Dimec. 1 3, 20 i 27
1 8h
nivell 3: Dim. 1 2, 1 9 i 26 1 8h
Ball: Segon diumenge de mes

Inscripcions: Inscripció prèvia a partir

Dimarts 19 de gener

Dissabte 30 de gener

Associació del Casal d'Avis:
Calçotada a Valls i visita al
Castell d'Escornalbou
Preu:

Dimarts i dijous, del 26 de gener al 25 de febrer

Club de lectura per a adults

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Sopar de gala

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

Cuina jove

Dimarts 1 9 de gener

Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tallers de cuina jove, receptes fàcils i ràpides per cuinar sense pares!

Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca
Inscripcions: Inscripció prèvia. Places

Tardes creatives

Dimarts 26 de gener

Vine i aprèn a fer-te el teu original
clauer.

Tardes creatives

Dimecres 27 de gener

Taller amb la tècnica del scrapbooking. No t'ho perdis!

- La majoria d'activitats comencen
a les 17.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; les places
són limitades i la inscripció és gratuïta.
- Fins al 7 de gener el Galliner
estarà tancat per vacances de Nadal.

Organitza: Ajuntament

Policia Local
93 860 70 80

Protecció Civil
93 841 65 41

Recollida de trastam a domicili
93 841 52 25

Registre Civil
93 860 72 1 4

Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34

Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes

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.

93 841 58 1 2

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

