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Quina de les activitats de Nadal no s'acostuma a perdre?

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
quina de les activi tats del programa de Nadal que organitza
l 'Ajuntament els l l içanencs i l l içanenques no s'acostumen a per-
dre mai . El resu l tat ha estat que, de les 44 persones que han
participat a l 'enquesta, un 1 6% ha contestat la Fira de Nadal ;
un 20% ha dit el Parc Infanti l i Juveni l de Nadal ; un 1 4% ha
contestat el Concert de Cap d'Any; un 5% ha dit la Visi ta del
Patge Xumet; un 0% ha triat l 'opció del Cinema infanti l ; un 39%
ha marcat l 'opcio de la Cavalcada de SM Els Reis Mags d'Ori-
ent; i un 7% 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 ciutada-
na es publiquen al mateix web i en el butl letí municipal. Aquests resultats es
presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

Ja som al mes de febrer, un mes de fred i de moltes dites i refranys, com la
de “Pel febrer, Carnestoltes ve!”. El Carnaval o Carnestoltes (carns soltes)
és una de les festes més consol idades en els darrers anys en el nostre
poble. Sempre ha estat la festa que ha desagradat més als règims
autoritaris, pel que té de transgressora, de disbauxa i d’arrauxament. Per
això, l ’obscur règim franquista va prohibir-la durant tants anys. És la festa
del poble, que et permet ser un altre per un dia, que permet l ’abrandament
des de l ’anonimat.
Per acompanyar al Rei Carnestoltes, Ll içà d’Amunt i la seva ciutadania
deixen volar la seva imaginació i es transformen per unes hores en multi tud
de personatges que donen vida i color a la Rua. Durant unes hores cedeixo
el manament municipal al Rei dels Poca-soltes perquè faci i desfaci al seu
gust pel nostre municipi i encomani l ’alegria i la disbauxa a la nostra gent.
Us esperem a tots el proper dissabte dia 6 a dos quarts de sis de la tarda a
la Bibl ioteca de Ca l ’Ol iveres, en el que ja es pot avançar que serà un
Carnaval molt dolç. Des d'al là, Sa Majestat farà lectura del seu pregó i
donarà inici a la Rua de la disbauxa, que culminarà al Pavel ló d’Esports on
es farà l ’entrega dels premis del concurs de disfresses.
Vul l agrair de forma molt especial a la Comissió de festes la feina que
desenvolupa per haver aconseguit tornar i donar al nostre municipi una festa
com el Carnaval i per la capacitat de convocatòria i participació que any rere
any aconsegueixen.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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Tornen els Instants musicals
Amb el doble objectiu de
dinamitzar l’àrea de música
de la Biblioteca Ca l'Oliveres i
de donar a conèixer els joves
intèrprets del municipi, a partir
del mes de febrer, l’Escola de
Música de la Vall del Tenes
tornarà a oferir, com l’any
passat, petites audicions mu-
sicals a la planta baixa de la
biblioteca, a l’àrea de música i
imatge. S'hi podrà escoltar

música en directe de la mà
dels alumnes d'aquesta es-
cola de música.
Els “Instants musicals”, d'una
durada d'uns 20 minuts,
tindran lloc un cop al mes a la
tarda.
La primera sessió d’aquesta
temporada serà el proper 1 6
de febrer a les 1 8:30h i
podrem escoltar l'alumne
Àlex Jaumà a la guitarra.

Exposició fotogràfica de
voluntariat internacional
La primera planta de la Bi-
bl ioteca Ca l'Oliveres aco-
l l irà, del 1 5 al 29 de febrer,
una exposició fotogràfica
sobre voluntariat internacio-
nal a càrrec del Servei Civi l
Internacional de Catalunya.
Aquesta associació presenta
l 'exposició de la següent
manera: "La nostra tasca
com a entitat és promoure el

voluntariat internacional
com a eina de transformació
i canvi social i per això fem
camps de voluntariat i altres
programes d'intercanvi. De
les experiències de les
persones voluntàries ens
han arribat moltes imatges
dels camps i amb elles vam
elaborar una exposició de
fotos".

Hora del conte en anglès a
Contes al vol
La sessió de Contes al vol
de la Bibl ioteca Ca l'Oliveres
del divendres 26 de febrer a
les 1 7:30h comptarà amb
l’Hora del conte en anglès a
càrrec de l’Escola d’Anglès.
En aquesta ocasió,
s’explicarà el conte The
Gruffalo. L'argument
d'aquest conte és el
següent: "Un ratolí va
caminant pel bosc i es troba
amb animals grans que se’l
volen menjar. El l s’ inventa

Festa de Carnaval
L'Ajuntament i la Comissió de Festes han organitzat la Festa de
Carnaval, que tindrà l loc el dissabte 6 de febrer.

que ha de dinar amb un
“gruffalo” (un animal
imaginari que fa molta por i
que és amic seu). Però, al
cap d’una estona, es troba
un “gruffalo” de veritat i ,
perquè no se’l mengi, l i diu
que el segueixi i veurà la
por que ell (el ratolí) fa als
altres animals".
En acabar la sessió, es farà
una manualitat: unes titel les
de pal amb els personatges
del conte.

Primer espectacle del nou MUDA'T 2.0
Recordem que arriba una
nova edició del cicle
d'espectacles MUDA'T 2.0
amb una programació bi-
mensual.
El primer espectacle progra-
mat és "Comedy Naits", amb
monòlegs a càrrec dels hu-
moristes José Corbacho i
Xavier Deltell, presentats per
l'Enric Company.
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 fins al diven-
dres 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
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.

La Festa de Carnaval, orga-
nitzada per l'Ajuntament i la
Comissió de Festes, tindrà
lloc el dissabte 6 de febrer i
comptarà amb un concurs de
disfresses amb diferents ca-
tegories i la tradicional rua pel
centre urbà. El Carnaval
d'aquest any serà "molt lla-
miner".
Els participants estan convo-
cats a les 1 7.30h a la Biblio-
teca Ca l'Oliveres, on, a les
1 8h des del balcó, el Rei Car-
nestoltes farà el Pregó i, se-
guidament, s'iniciarà la Rua,
que recorrerà el centre urbà.
La rua finalitzarà al Pavelló
d'Esports, on es farà lliura-
ment dels premis del concurs
de disfresses i, per acabar, hi
haurà diferents actuacions.
El concurs de disfresses
tindrà diferents categories i
premis consistents en vals de
compra per a bescanviar a les

botigues del poble adherides
a l'Associació de Comerci-
ants:
- Individual o parella infantil:
val de 1 00€
- Individual o parella adult: val
de 1 00€
- Entitat local: val de 200€
- Grup: val de 1 50€
- Comparsa: val de 200€
- Carrossa: val de 400€
I, abans de la Festa de Car-
naval, de dilluns a divendres,
seguiu els Manaments del Rei

Carnestoltes:
- Dilluns: Surt amb el cabell
pintat o engominat
- Dimarts: Posa't un barret o
pinta't la cara
- Dimecres: Avui en pijama
- Dijous: Posa't unes ulleres
divertides
- Divendres: Cadascú dis-
fressat com vulgui
Trobareu les bases del con-
curs de disfresses al web de
l'Ajuntament i al blog de la
Comissió de Festes.
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Recull fotogràfic de la programació de Nadal 201 5-201 6
En el web municipal trobareu la galeria de fotos completa.

Concert de Nadal de la Coral l'Aliança a l'Església Visita al Pessebre Vivent de Corbera de LlobregatQuinto de Nadal del Grup d'Esplai a l'ateneu L'Aliança

Parc Infantil i Juvenil de Nadal Parc Infantil i Juvenil de NadalParc Infantil i Juvenil de Nadal

Concert de Cap d'Any a càrrec de la Bandeltenes Campaments del Patge XumetCampaments del Patge Xumet

Cinema infantil Visita de SM Els Reis Mags d'OrientVisita de SM Els Reis Mags d'Orient

Visita de SM Els Reis Mags d'Orient Visita de SM Els Reis Mags d'OrientVisita de SM Els Reis Mags d'Orient



> 5Notícies de l'Ajuntament

Febrer de 201 6

Actuació de millora en un tram del riu Tenes
Per reduir el risc d’inundaci-
ons, l 'Ajuntament ha fet una
actuació en el tram del riu
Tenes que va del pont de la
carretera BV-1 432 al Camp
de futbol.
L’actuació ha consistit a
retirar arbres de la l lera,
desbrossar el canyar del
marge esquerre, tal lar
arbres morts dels talussos i
aprofitar soques i branques
de salzes i gatel ls per
plantar-los a la base dels
talussos.
El cost ha estat de 1 5.000
euros, dels quals 1 2.000

han anat a càrrec de
l’Agència Catalana de

Recordatori per a les famílies
que fan compostatge
domèstic

Les famíl ies que facin
compostatge domèstic de la
fracció orgànica (restes de
la cuina i del jardí) poden
obtenir una bonificació sobre
la taxa de residus del 1 5%,
que es pot sumar al 1 5% de
la bonificació per ús de la
deixal leria.
És important recordar que
tant les famíl ies que vulguin
començar a fer-ho com les
famíl ies que ja ho estan fent,
cada any han de sol•l icitar
per escrit la bonificació a
l ’Organisme de Gestió Tri-

butària, situat al primer pis
del número 8 del carrer de
Rafael de Casanova (horari:
de dil luns a divendres de
8’30 a 1 4 hores). El període
per sol•l icitar-la acaba el 29
de febrer.

Recordatori sobre la targeta
de la deixalleria i la bonificació
de la taxa de residus

Gràcies a la targeta
d’usuari/ària de la
deixal leria, implantada l’any
2011 , ja no és necessari
anar a l ’Ajuntament ni a
l ’Oficina de Gestió Tributària
per gaudir de la bonificació
del 1 5% sobre la taxa de
residus.
Cada vegada que la
persona usuària ha visitat la
deixal leria s’ha registrat
informàticament. Això
permet a l ’Ajuntament
comprovar el compliment de
les condicions d’apl icació

del descompte (anar un
mínim de 8 vegades a la
deixal leria de manera
repartida durant l ’any).
Les persones que vulguin
obtenir la targeta cal que la
sol•l icitin a l ’OAC de
l’Ajuntament abans del 29
de febrer. Les dades que
heu d’aportar són:
• Nom i cognoms del titular
de la taxa de residus
• Còpia del rebut de la taxa
de residus de l’any anterior
• Adreça exacta del domici l i
de residència

l ’Aigua i 3.000 de
l’Ajuntament.

Per celebrar aquesta efemèride, durant aquest any s'organitzaran
diferents actes commemoratius.

El primer testimoni gràfic
d'una entitat de cant coral a
Lliçà d'Amunt el trobem en
una fotografia de l'Orfeó Llis-
saní de l'any 1 91 6, ara fa cent
anys. Més endavant, l'any
1 928, aquest orfeó va derivar
en la Secció Coral Societat
L'Aliança, que va passar per
diferents etapes i que va
acabar anomenant-se Asso-
ciació Cor Claverià L'Aliança
de Lliçà d'Amunt. L'any 1 980,
dins de l'Ateneu L'Aliança,
també es va crear una secció
de cant coral, anomenada
Coral L'Aliança. Per comme-
morar aquest centenari del
cant coral a Lliçà d'Amunt,
durant aquest any l'Ajunta-
ment i l'Associació Cor Cla-
verià L'Aliança, successora
d'aquella primera entitat de
cant coral, organitzaran dife-
rents actes commemoratius.
La majoria tindran lloc el mes
de juny, quan hi haurà una
trobada de corals amb una
cantada multitudinària, una
conferència sobre els benefi-
cis de cantar i una exposició.
Aquest mes de febrer, però,
el nostre poble serà l'escenari
de l'assemblea general de la
Federació de Cors de Clavé;
serà el diumenge 28 de fe-
brer, al matí, a l'ateneu
L'Aliança, amb la participació
d'una quarantena de corals.

Orfeó Llissaní (1 91 6)

Cent anys de Cant Coral a Lliçà d'Amunt Preparats per recitar?
La Biblioteca Ca l'Oliveres
està començant a preparar la
3a edició del Recital Poètic
Popular que es farà el dil luns
1 d’abril i que s’organitza per
donar la benvinguda a la
primavera amb poesia.

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 ac-
tius.
Recordem que "Catalunya, princesa meva" es va estrenar l 'any 201 3 per Sant Jordi i , ca-
da any, en el marc de la festivitat del Patró de Catalunya, hi participen més de 1 50 perso-
nes, 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@ll icamunt.cat.

Per això, us animem a tots
aquells i aquelles que us
vingui de gust llegir un
poema, sigueu petits, joves o
grans, a que us inscriviu a la
biblioteca. Teniu temps fins el
1 9 de febrer.

Associació Cor Claverià L'Aliança (2016)
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A principis de desembre, la
Brigada municipal va fina-
l i tzar la instal · lació d’una
cuneta per a la canal i tzació
de les aigües a l ’entrada de
la Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres.
Aquesta cuneta s’ha fet al
costat del paviment existent
a l ’entrada amb l ’objectiu

de recol l i r i reconduir les
aigües pluvials i evitar la
formació de reguerots de
terra en aquesta zona.
Properament, es
complementarà l ’obra
ampl iant la zona
d’enjardinat fins a la
cuneta.

Cuneta per a la recollida
d'aigües a l'entrada de la
Biblioteca

A finals de desembre, es va
canviar una part del terra
del pati de l ’escola bressol
municipal Nova Espurna.
El terra de cautxú de la
zona del pati destinada als
més petits es trobava en
condicions de deteriorament
i això va motivar el canvi de
paviment. El terra que s'ha
col· locat també és de

cautxú, ja que aquest
material és ideal per a
zones lúdiques d’ infants per
la seva flexibi l i tat i la
capacitat d’absorbir els
impactes.
Les obres es van adjudicar
per Junta de Govern Local a
l ’empresa Benito Urban per
un import de 4.973,1 0
euros, iva inclòs.

Canvi del terra de cautxú a
l'escola bressol Nova Espurna

Èxit de participació a les xerrades sobre
educació per a famílies

Des del mes de novembre,
les Regidories d’Educació i
Salut i la Biblioteca Ca
l’Oliveres treballen
conjuntament per oferir un
cicle de xerrades per a
mares i pares que aborda els
temes que preocupen sobre
l’educació dels nostres fil ls i
fi l les. L’objectiu és dotar
d’eines a les famílies en
aquest camí de l’educació
entenent que de fer de mare
i de pare se’n pot aprendre.
Aquestes xerrades
representen un espai de
vivència, reflexió i consulta, i
es desenvolupen de manera
activa per tal de fer
reflexionar i participar als
assistents.
El mes de novembre, amb la
xerrada “Qui t’entengui que
et compri” es va tractar
l’educació a les famílies amb
fil ls de 1 2 a 1 8 anys, mentre
que al desembre es va fer
“Educar sense cridar” per a
famílies amb nens i nenes de
3 a 1 2 anys.
Aquestes xerrades van
comptar amb una
participació molt positiva i
tant els assistents com els
formadors van sortir-ne molt
satisfets.
La regidoria d'Educació
agraeix la participació de tots
els assistents i espera trobar-
vos en d’altres xerrades que
l’Ajuntament està organit-
zant. Les properes xerrades
seran:
- “Aula família. 0-6 anys”, l '1 1
i el 1 8 de febrer a les 1 8h a
l’Escola Rosa Oriol (Places
limitades). Inscripcions
abans del 5 de febrer.
- “Els canvis a
l’adolescència”, el 7 de març
a les 1 8.30h a l’Escola
Miquel Martí i Pol. Inscripci-
ons abans del 4 de març.
- “Educació emocional. El vi-
atge comença a casa. 0-1 6
anys", el 1 4 d’abril a les
1 8.30h a la Biblioteca.
És important que ompliu el
formulari d’inscripció que tro-
bareu al web municipal
www.ll icamunt.cat.
Donat l’èxit d’assistència i
d'implicació de la població,
posem a l’abast de les famí-
lies una adreça electrònica
per tal que proposeu
activitats, xerrades o
formacions que siguin del
vostre interès:
educacio@llicamunt.cat.

Terra d'abans

Terra d'ara
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Novetats en el web de
Transparència

Medalla centenària per a la lliçanenca
Antonia Moruno
La General itat i l 'Ajuntament homenatgen l 'àvia l l içanenca Antonia
Moruno, que el passat 1 de desembre va fer 1 00 anys.

Una representant de la Se-
cretaria de Famíl ia del De-
partament de Benestar
Social i Famíl ia de la Gene-
ral itat de Catalunya, junta-
ment amb l'Alcalde, Ignasi
Simón, i el regidor de Be-
nestar i Famíl ia, Fran
Sánchez, i la regidora de
Gent Gran. Mariona Pedre-
rol, es van trasl ladar, el pas-
sat 1 3 de gener, a la
residència Bell Indret del
municipi, per retre homenat-
ge a Antonia Moruno, una
àvia l l içanenca que el passat
1 de desembre va fer 1 00
anys.
La General itat l i va l l iurar la
medalla centenària "Cent
Anys de Vida". Per la seva
part, l 'Ajuntament l i va fer
l l iurament d'un ram de flors.
L'Antonia, emocionada, va
estar acompanyada de la
seva fi l la i de professionals i

usuaris de la residència,
que no es van voler perdre
aquest moment.
Antonia Moruno Gómez va
néixer a Valldetorres
(Badajoz) l '1 de desembre

Pròximes eleccions agràries
Les eleccions per a la
renovació de les Cambres
Agràries de Catalunya tin-
dran l loc el 28 de febrer,
entre les 1 1 i les 1 8 hores. A
Ll içà d'Amunt el l loc on se
celebrarà la votació serà
l 'Edifici Municipal de la
Pol icia Local i Serveis Soci-
als, al número 8 del carrer
de Rafael Casanova. En
aquest l loc, hi haurà una
mesa electoral , on toca vo-
tar als electors de Ll içà
d'Amunt, Ll içà de Val l i Pa-
rets del Val lès, un total de
25 persones.
La campanya electoral

tindrà l loc entre el 1 3 i el 27
de febrer.
El vot per correu es pot
sol · l ici tar a qualsevol
Oficina Comarcal del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Al imentació fins el 6 de fe-
brer.
El cens electoral definitiu
està disponible a l ’apartat
corresponent de la pàgina
web del DARP:
http: //agricultura.gencat.cat/
ca/departament/dar_estadis
tiques_observatoris/ele
ccions-agraries/cens-
electoral/

Paviment a l'entrada de la
Piscina municipal

El passat mes de desem-
bre es va formigonar un
tram de carrer de 1 60 me-
tres quadrats que uneix
l 'avinguda dels Països Ca-
talans amb l 'entrada de la
Piscina municipal , que era
de sorra. També s'h i va
col · locar una reixa per a la
recol l ida de les aigües de
plu ja, que seran reconduï-
des fins al riu .

L'Antonia, la seva filla i els representants de les administracions

de 1 91 5. Té estudis
primaris. Enviudà l’any
2001 . Va tenir dues fi l les: la
Manuela (que va morir l ’any
2007) i l ’Andrea. Té 5 néts i
3 besnéts.

Matrícula gratuïta al gimnàs del Pavelló
aquest mes de febrer

Amb el triple objectiu de
fomentar la pràctica de
l 'esport, ajudar econòmi-
cament a les persones que
vu lgu in practicar-lo i pro-
moure el g imnàs del Pa-
vel ló, la reg idoria d 'Esports
torna a oferi r la matrícu la
gratuïta a totes aquel les
persones que s'apuntin i
comencin al g imnàs durant
el mes de febrer i , per tant,
en pagu in la primera quota
durant aquest mes. Et pots
estalviar fins a 27 euros.
El preu bàsic de l 'abona-
ment al g imnàs és el
següent:
- Abonament mensual : 27€
quota mensual i 27€ quota
de matrícu la.
- Abonament per a majors
de 60 anys empadronats:
1 3,50€ quota mensual i
1 3’50€ quota de matrícu la.
- Abonament per a majors
de 60 anys no empadro-
nats: 21 € quota mensual i
21 € quota de matrícu la.
Recordem que l 'abona-
ment al g imnàs inclou to-
tes les activi tats d irig ides
(aeròbic, steps, GAC,
ton i ficació, manten iment,
pi lates, zumba, TBC. . . ), la
sala de fi tness amb asses-
sorament i la zona de rela-
xament amb bany de vapor
i h idromassatge.

Les persones que s'apuntin i comencin al gimnàs del Pavelló
d'Esports durant el mes de febrer no hauran de pagar la matrícula.

Altres descomptes

A part de la matrícu la
gratuïta amb les inscripci-
ons de febrer, la Regidoria
d 'Esports ofereix al tres
descomptes per abonar-
se al g imnàs al l larg de
l 'any, adreçats a les per-
sones empadronades al
municipi :
- Per a membres d ’una
mateixa famíl ia: 25% de
descompte en la quota
mensual .
- Per a famíl ia nombrosa:
descompte en la quota
mensual d ’un 25% un
membre i del 50% dos o
més membres.
- Per a aturats: 50% de
descompte en la quota
mensual .

- Per a majors de 60 anys:
50% de descompte en la
quota mensual .

Entrada puntual

També hi ha la possibi l i tat
de pagar una entrada
puntual de 6€ i gaud ir d ’un
d ia al g imnàs del Pavel ló.
Podràs acced ir a les
classes d irig ides i a la
zona de relaxament.

Per a més informació: Pa-
vel ló d 'Esports (c. de Jau-
me I , 30) o telèfon 93 860
70 25, de d i l luns a d iven-
dres, de 8h a 1 3h i de
1 6.30h a 22h; també a
través del correu electròn ic
esports@l l icamunt.cat.
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En Comú Podem va ser la
força més votada a Ll içà
d’Amunt, amb 2.386 vots,
un 29,48% del total . La
segona força més votada va
ser Ciutadans amb 1 .341
vots (1 6,56%). En tercera
posició es va situar el PSC
amb 1 .274 vots (1 5,74%).
El PP va ocupar la quarta
posició amb 1 .01 4 vots
(1 2,52%), seguits d’ERC-
CATSI amb 992 vots
(1 2,25%) i Democràcia i
Ll ibertat amb 668 (8,25%).
Pel que fa a la resta de
candidatures, PACMA va
aconseguir 1 1 9 vots
(1 ,47%), UPyD 111 vots
(1 ,37%), Unió 92 (1 ,1 4%),
Recortes Cero-Els Verds 29
(0,36%) i PCPC 22 (0,27%).
Del total de vots emesos,
45 van ser en blanc i 50
nuls.
En les anteriors eleccions a
Corts Generals de 2011 , la
participació es va situar en
el 65,93% de l ’electorat,
gairebé 5 punts menys que
en les eleccions d’enguany.

Congelació de preus i
rebaixes en alguns títols de
transport per al 201 6

L’Autoritat Metropolitana del
transport (ATM) va acordar
el passat 23 de desembre,
la congelació dels preus
dels títols de transport
(integrats, bitl let senzil l . . . )
per a l ’any 201 6, i la rebaixa,
fins a un 9%, d’alguns títols
com les targetes T-Mes, T-
Trimestre i T-Jove de 2 a 6
zones per afavorir la
mobil itat sostenible en els
desplaçaments interurbans.
Aquest descomptes també
s’apl icaran a tots els
abonaments associats per a
les famíl ies monoparentals i
nombroses.
En el cas de la targeta T-
Mes (de 2 a 6 zones), l ’ajust
a la baixa del seu preu
absorbeix els antics usuaris
de la targeta T-50/30 de més
d’una zona, títol que
desapareix (només es
manté la targeta T-50/30
d’una zona). El descompte
és d’entre el 2% i el 9%. Per
a les persones usuàries del

nostre municipi, que es
desplacen diàriament entre
Lliçà d’Amunt i Barcelona,
l ’adquisició de la T-Mes
reduirà, considerablement,
el cost dels desplaçaments,
ja que es disposarà d’una
targeta amb "tarifa plana"
sense límit de validacions,
que es podrà uti l i tzar també
pels desplaçaments urbans
dins la seva mateixa corona
(en el cas de Lliçà d'Amunt-
Barcelona 3 zones).
El Consell d’Administració
de l’ATM també va acordar
ampliar la validesa de l’ús
de la targeta T-1 2 fins els 1 4
anys (inclosos) a tot l ’àmbit
del sistema tarifari integrat.
Actualment, la val idesa de
la targeta T-1 2 és fins a la
data en què el nen o la nena
titular fan 1 4 anys. Amb
aquets canvi, es prorroga un
any més el temps de
gratuïtat del transport públic
per als nens i nenes, fins a
la data en què fan 1 5 anys.

En Comú Podem, la força més votada
El 70,98% de la ciutadania l l içanenca, 8.1 43 electors d’un cens de
11 .472, va votar el 20 de desembre per les Eleccions Generals 201 5.

Caducitat dels títols de
transport comprats el 201 5

Continua l'increment de passatgers a la línia
exprés.cat e7

TLA tanca el 201 5 amb gairebé el mateix
nombre de passatgers
Després de 2 anys de lleus
pèrdues de passatgers, Trans-
ports de Lliçà d'Amunt (TLA) va
tancar el 201 4 amb un
increment del 3,92%, arribant
als 1 93.827 passatgers
transportats, 7.306 més que al
201 3. Un cop finalitzat el 201 5
veiem que aquestes xifres gai-
rebé s'han mantingut, només
han baixat un 1 ,03%, amb
191 .836 passatgers transpor-
tats, 1 .991 menys que al 201 4.
Els resultats d’aquests quatre
darrers anys s’han vist minvats
per la reducció del servei al
mes d’agost, cosa que dóna
més valor als resultats.

El 201 5 la línia exprés.cat
e7 ha continuat creixent,
amb 1 4.680 passatgers més
transportats respecte al
201 4, assolint així els
1 58.01 9 passatgers en un
sol any.
Una altra xifra que diu molt
de la consolidació que va
assolint l ’e7 és l 'ocupació
mitjana per expedició, que,
des de la posada en servei
fins ara, s'ha més que dupli-
cat, passant dels 11 ,3 als
25,6 passatgers de mitjana
per expedició.
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Evolució del web i les xarxes socials municipals
El 201 5 ha estat un any positiu per la presència institucional a Internet. Les visites al web municipal han augmentat al
voltant d’un 46%. Aquesta tendència també es pot aplicar a les xarxes socials, que han registrat un augment del
nombre de seguidors sense precedents des de la seva posada en marxa.

FacebookWeb

El web municipal ha experimentat un augment notable del nombre de visites, un
46,2% en un any, passant de 1 90.51 77 a 278.471 a 31 de desembre de 201 5. El
nombre de visitants diferents també ha augmentat respecte a l'any anterior, situant-se
en 1 55.395. Les estadístiques recullen les visites que es fan a tots els webs
municipals i, per tant, amb la creació de nous sites (web de l’Alcalde, web de Joventut
i web de Transparència) el nombre de visites s’incrementa considerablement. Les
xarxes socials també constitueixen una important font d’accés a continguts webs.
El passat any, els mesos que van experimentar un major nombre de visites van ser
febrer, març i setembre, visites relacionades amb la publicació de continguts sobre la
multinacional Mango i relatius a la Festa Major.
Per altra banda, la tramitació telemàtica amb l'administració, que havia anat augmen-
tant de forma progressiva des de la seva estrena l'any 2007, aquest darrer any ha
experimentat una davallada. Durant el 201 5 s’han fet 485 tràmits en línia, 1 65 menys
que el 201 4. Els tràmits més utilitzats per la ciutadania continuen sent la instància
genèrica (346 tràmits), seguit del tràmit de Queixes, suggeriments i propostes (60).

El darrer any, la pàgina de Facebook municipal ha experimentat el major
creixement, pel que fa al nombre de seguidors, des de la seva posada en marxa,
l’any 2011 . A 1 de gener, comptava amb 1 .1 33 fans, 377 més que fa un any.
El 61% dels seguidors del la pàgina són dones i el 39% homes. La franja d’edat
principal dels fans es situa entre els 35 i els 44 anys (30%). Més del 80% dels fans
es connecten diàriament a la pàgina municipal i no hi ha diferències substancials pel
què fa als dies de la setmana. En relació als horaris de connexió, la major part dels
usuaris es connecta a partir del migdia i es registra un nombre major de fans a partir
de les 9 del vespre.
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Twitter

Evolució del web i les xarxes socials municipals

Youtube i Instagram
El compte de Twitter de l'Ajuntament va finalitzar l’any 201 5 amb 1 .241 seguidors, el
major increment des de la seva estrena l'any 201 2.
L'Ajuntament ha publicat més de 5.000 tuits, la major part enllaços a continguts del
web municipal, però també ha retuitat informacions d'interès ciutadà d'altres fonts
com mitjans de comunicació, administracions públiques, entitats o ciutadania.
Pel que fa a la interacció en aquesta xarxa, els quatre indicadors analitzats (nombre
de seguidors, mencions, retuits i favorits) han experiment un gran increment en el
darrer any 201 5. Maig i setembre són els dos mesos que registren un major nombre
de visites al perfil, 1 .062 i 1 .227 respectivament, aquestes xifres estan relacionades
amb la publicació del resultat de les eleccions municipals al maig i les informacions
relatives a la Festa Major al setembre.

El Canal de Youtube municipal es va estrenar a finals del 201 3, inicialment per publicar
els vídeos de les sessions del Ple municipal, però també s’hi han publicat continguts
més festius. Dels 45 vídeos publicats, el més vist ha estat el de la Cavalcada de Reis
d’aquest gener, amb 207 visualitzacions i 463 minuts de visualització.
El compte d’Instagram municipal compta amb 1 56 seguidors. Aquesta xarxa s’ha
utilitzat, principalment, durant les festes majors, des de la seva posada en marxa l’any
201 3.
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Centenari de la inauguració de l'actual edifici de l'Ajuntament
El febrer de l 'any 1 91 6 es va inaugurar amb la presència d'autoritats civi ls i eclesiàstiques.

"El municipi de Ll içà
d 'Amunt no obtingué la se-
va independència munici-
pal fins a mitjan segle XIX,
concretament a partir de
1 835, any en què les desa-
morti tzacions de béns del
govern l iberal espanyol van
l iqu idar la baronia de
Montbui com a ens polític i
admin istratiu . Des del se-
gle XI , aproximadament, la
parròquia de Ll içà va
pertànyer a l 'esmentada
baronia, junt amb les de
Caldes, l 'Ametl la, Bigues,
Santa Eulàl ia i Palaudàries,
bo i tenint una participació
activa en la gestió del seu
govern.
En dissoldre's la baronia,
cada parròquia s' indepen-
d i tzà i es crearen els propis
ajuntaments, amb data va-
riable segons els l locs, es-
sent Josep Artigas Catafau
el primer alcalde l l içanenc
el 1 848. Entre la d issolució
i la creació del nou Ajunta-
ment, tot i la desaparició
formal de la baronia,
aquesta seguí operativa
durant encara uns anys.
Durant aquesta part del se-
gle XIX i fins a la data de
construcció de l 'actual ed i-
fici consistorial -el 1 91 5-,
els regidors l l içanencs es
reunien a Santa Eulàl ia de
Ronçana, en un indret
conegut com el Casalot,
immoble actualment remo-
delat, al camí del Rieral .
H i ha notícia, també, que
s'usà el local conegut com
la presó, a la plaça de
l 'Església, que també havia
servi t d 'escola abans de
constru ir-se l 'ed ifici del

carrer del Bosc. Poc més
tard, els regidors, en veure
els inconvenients d 'una si-
tuació atípica, optaren per
reunir-se a can Carnisser
Vel l , al carrer Major, esta-
bl iment que des del final
del segle XIX feia les fun-
cions de dispesa, cafè, bo-
tiga, estanc o sala de
festes. Es donà la cir-
cumstància que a Can
Carnisser també hi féu es-
tada el doctor Pere Bonet
abans que se l i construís la
casa just al costat de
l 'Ajuntament el mateix any
1 91 5.
Els tràmits per a la cons-
trucció del nou Ajuntament
començaren el febrer de
1 91 4, quan l 'alcalde Joan
Sala Rocaries* constata "el
poco decente y mal condi-
cionado" local que els acul l
i la necessi tat d 'un edifici
propi atès el creixement
d 'activi tat del municipi . Si
bé en un principi s'havia
d 'aixecar en terrenys de
can Mortori , la fal ta d 'acord
final amb els propietaris féu
que es demanés a Joan
Sala Ambròs si estava dis-
posat a cedir un terreny al
costat d 'on es feia la casa
del doctor Bonet, petició
que fou acceptada sense
problemes. La superfície
del nou Ajuntament hauria
d 'ocupar "un cuartán y un
picotín" en el mateix em-
plaçament que ocupa en
l 'actual i tat
La Comissió que havia
d 'endegar el projecte fou
encapçalada pels regidors
Josep Cladel las i Josep
Deupi , i Josep Xiol Bosch

fou nomenat facul tatiu
d 'obres i encarregat d 'aixe-
car els plànols, tasca que
acomplí amb encomiable
d i l igència i en pocs mesos.
Se l i encomanà una planta
baixa amb sala de sessions
"relativamente espaciosa",
arxiu i despatxos de secre-
taria, alcald ia i jutjat. La
part del darrere era un pati ,
avu i ed ificat amb altres de-
pendències. Al pis es pro-
jectà l 'habi tatge per al
secretari Josep Val ls.
Com que el pressupost
només arribava per a la
compra de materials però
no per començar a rebaixar
terrenys, es decidí recórrer
a les prestacions personals
establertes per l lei . Es fi-
xaren en quatre el nombre
de jornals per cada veí que
faria de peó, i en quatre
més els de transport per
carro d 'animals. Si hom
vol ia redimir-se'n hauria de
pagar tres i nou pessetes,
respectivament.
S'ad jud icà l 'obra al paleta
Genís Barni ls, l 'ún ic que es
presentà a concurs. Durant
tot l 'any 1 91 5 s'estigué tre-
bal lant en l 'obra, que
s'acabà al desembre
superant el pressupost
aprovat, raó per la qual
Magí Anglès féu un donatiu
que acabà de tapar els fo-
rats. Tot i això, l 'ed ifici no
fou operatiu fins al febrer
de l 'any 1 91 6, moment en
què s'inaugurà amb la
presència d 'autori tats civi ls
i eclesiàstiques. El pressu-
post total de l 'obra fou de
1 4.708 pessetes, reparti t
entre les quasi quaranta

L'edifici de l'Ajuntament poc després de ser inaugurat el 1 91 5

Croquis de la façana (1 91 5)

Plànol de l'habitatge (1 91 5)

persones que hi van inter-
venir: paletes, fusters, car-
reters, rajolers, pintors,
ferrers i al tres, la immensa
majoria de Ll içà d 'Amunt.
Hom gastà disset pessetes
en el refresc inaugural ,
servi t per Joan Sanromà,
de can Carnisser Vel l .
Amb el nou edifici , Ll içà
d 'Amunt encetà una nova
etapa municipal . A partir de
l 'alcalde Sala Sanromà, se
succeïren, fins a mitjan
anys setanta, onze alcal-
des diferents, encara que
alguns repetiren en el càr-
rec. El vel l Ajuntament, que
tenia la data gravada amb
pedra al frontispici , junt
amb l 'escut trad icional , la
torre de dos l leons, el l lorer
i la grael la que representa
el martiri del patró sant Ju-

l ià, fou, des d'aleshores, el
centre de les trad icionals
serenates ofertes per Festa
Major i punt de partida dels
regidors cap als oficis so-
lemnes en les diades més
assenyalades".

(text i fotos extretes del l l i-
bre "L'Abans")

* Segons el d iccionari bi-
ogràfic "Alcaldes i alcal-
desses del Val lès Oriental",
el nom correcte de l 'alcalde
de Ll içà d 'Amunt l 'any 1 91 4
és Josep Sala i Sanromà.
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Alcaldes de Lliçà d'Amunt
XIOL I QUINTANA, JOAQUIM 1 895 - 1 901
POU I ROCA, ANDREU 1 901 - 1 904
ARTIGAS I PAGÈS, PATRICI 1 904 - 1 909
RELATS I IGLÉSIAS, FÈLIX 1 909 - 1 909
MANENT I VIÑETA, JOSEP 1 91 0 - 1 91 2
SALA I SANROMÀ, JOSEP 1 91 2 - 1 920
ARTIGAS I RIERA, JOSEP 1 920 - 1 922
RELATS I PADRÓ, PERE 1 922 - 1 923
SALA I SANROMÀ, JOSEP 1 923 - 1 930
PUIG I XIOL, JOSEP 1 930 - 1 933
MARTÍ I POU, JULIÀ 1 933 - 1 935
PARERA I BELLONCH, ANTONI 1 935 - 1 936
MARTÍ I POU, JULIÀ 1 936 - 1 939
BONET I SERRAT, PERE 1 939 - 1 945
MANENT I TORRAS, PERE 1 945 - 1 953
RELATS I PADRÓ, PERE 1 953 - 1 958
SALA I ROCARIAS, JOAN 1 958 - 1 965
RIERA I NADAL, PERE 1 965 - 1 975
CLADELLAS I CLADELLAS, JOSEP 1 975 - 1 979
BALLESTER I TORRAS, ISIDRE 1 979 - 2003
FERRIOL I TARAFA, JOAQUIM 2003 - 2007
SIMÓN I ORTOLL, IGNASI 2007 - 201 9

(extret del Diccionari biogràfic "Alcaldes i alcaldesses
del Vallès Oriental (des de 1 901 fins a l 'actual itat)".
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Centenari de la inauguració de l'actual edifici de l'Ajuntament

L'edifici de l'Ajuntament (1 929)

Publicitat

Actual edifici de l'Ajuntament Actual edifici de l'Ajuntament



Lliçà d'Amunt augmenta la
població en un 0,31%

Publicitat

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu
fi l l /a a través del butl letí, poden ll iurar 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
butl leti@ll icamunt.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 ful l d’autorització per a la publicació
d’imatges de menors en els mitjans de comunicació municipals.

La població de Ll içà
d 'Amunt ha crescut un
0,31 % en un any. La xi fra
oficial del Padró Municipal
corresponent a l '1 de ge-

ner de 201 4 ind ica 1 4.696
habi tants i , un any des-
prés, l '1 de gener de 201 5,
se si tua en 1 4.742 habi-
tants.

El nombre d'aturats al nostre
poble baixa més d'un 1 3%
Segons les dades oficials
d'ocupació, a Ll içà d'Amunt
tancant el 201 5 hi havia més
d'un 1 3% de persones que
havien deixat d'estar a les
l l istes de l 'atur, 1 46 menys

que les que hi havia el
desembre de 201 4. La xifra
oficial d'aturats el desembre
de 201 4 era de 1 .1 11 perso-
nes i el desembre de 201 5
havia baixat a 965.

El jugador de bàsquet lliçanenc Joel Juárez,
plata amb la Selecció Catalana
El jugador de bàsquet ll içan-
nec Joel Juárez, va guanyar
la medalla de plata, el passat
6 de gener, a Huelva, en el
Campionat d'Espanya
d'Autonomies, formant part
de la Selecció Catalana In-
fantil Masculina.
Juárez va ser el màxim ano-
tador del seu equip a la final
contra el Madrid, que va
guanyar per 76-60. El juga-
dor de bàsquet ll içanenc, que
juga al Joventut de Badalo-
na, va reeditar així el sub-
campionat de l'any passat.

Selecció Catalana Infantil Masculina

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
N. Salayet (Santa Eulàl ia): del 29 de gener al 4 de fe-
brer M. Sayós (Ll içà d'Amunt): del 5 a l '1 1 de febrer
P. Lozano (Bigues): del 1 2 al 1 8 de febrer
A. Galcerán (Ll içà d'Amunt): del 1 9 al 25 de febrer
R. Mas (Ll içà d'Amunt): del 26 de febrer al 3 de març
Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viña-
mata (Granollers).
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges
matí: N.Salayet (Santa Eulàl ia), J. Torras i P. Lozano
(Bigues).

Figueras subministra butaques per un centre de
conferències sobre una antiga mina de carbó
L'empresa ll içanenca Figue-
ras International Seating ha
subministrat butaques al nou
centre de conferències de la
ciutat de Katowice, a Polòni-
a, on abans hi havia una mi-
na i la seva inevitable
montanya de residus miners.

Després de tres anys de
contrucció, aquest centre de
conferències mostra unes
dimensions colossals. Les
butaques, 600, s'han situat
en el teatre auditori d'aquest
centre i s'adapten a cadas-
cun dels seus diversos usos.
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PER QUÈ HEM ENTRAT AL GOVERN?
A Convergència de Lliçà estem immersos en un procés de renovació i canvi generacional. És per això que, mitjançant la regidoria d’esports, volem arribar a la gent
de manera més directa. Perquè se’ns conegui sense necessitat d’ intermediaris. Que els ciutadans no facin cas del que els diuen altres, sinó que puguin valorar-nos
pel que veuen que fem cada dia.
Tradicionalment la regidoria d’esports no ha funcionat gaire bé. Molta gent que ens coneix pels nostres vincles personals amb diverses entitats esportives ens han
demanat que agaféssim aquesta regidoria i comencéssim d’una vegada per totes a solucionar els seus problemes.
El tarannà dialogant del nostre regidor en Manel Busquets és l ’ ideal per aconseguir el consens entre els diferents actors que conformen l’ampli i divers espai de
l ’esport a Ll içà d’Amunt.
L’educació dels nostres infants és un assumpte que ens preocupa per damunt de tot. Pensem introduir, d’acord amb els clubs esportius, mecanismes innovadors
per a la gestió de las capacitats dels nostres esportistes, que donin a tothom una veritable igualtat d’oportunitats. I que això serveixi per potenciar les habil itats
innates dels nens, que alhora poden ajudar-los a mil lorar el seu rendiment escolar.
Finalment, en aquest procés de pactes entre els partits polítics del nostre poble, hem volgut ser els primers a oferir la nostra confiança a tots el ls. Hem entrat al
govern sense por, per encoratjar als demés a fer-ho també. Sembla ser que la vella política encara continua fent mal i provoca recel entre algunes persones.
Nosaltres partim de zero i per això ens podem entendre amb facil itat amb tothom. Mà estesa. Ll içà us necessita a tots.
Comencem aquest nou any amb un brindis compartit amb els companys de feina del PSC, d'ERC i d'EUiA. Salut.

Grups Municipals

Hom no és del tot conscient de la gran importància que té pel vianant o conductor fer petits arranjaments dels espais públics i, a vegades, ens omplim massa
la boca de grans inversions com si aquestes fossin les úniques que valora la gent, però no és així ni de molt l luny.
Estem molt contents de l’explícita resposta que ens ha donat la ciutadania de les petites obres d’arranjament que hem fet darrerament i que no deixarem de
fer en tot aquest mandat. Canviar el terra dels vestidors del Camp de Futbol, canalitzar les aigües pluvials de l ’entrada a la bibl ioteca o fer la rampa d’accés a
l’aparcament de la piscina municipal són tres clars exemples.
Entre mans tenim tot un seguit d’arranjaments que també mil loraran la qualitat de vida dels nostres vilatans. Així, la mil lora de la rampa d’accés des del carrer
Torrent Mardans a l’esplanada de l’ IES, apuntalar la Costa de Can Puig, la mil lora en la seguretat de les parades del bus davant de l’ Institut Ll içà, l ’acabament
del camí de vianants a tocar de la rotonda de la Variant del Camí de la Serra, en el barri de Sant Joan, asfaltar l ’esplanada de davant del carrer Aliança,
mil lorar la seguretat en la cruïl la entre el Passeig Sant Valerià i el carrer Ramon Llul l , la mil lora dels vestuaris de la Piscina municipal o la mil lora en la
i l · luminació de l’esplanada de l’ IES, són clars exemples, no els únics, d’aquesta clara aposta.

Decía un nazi al final de la Segunda Guerra Mundial que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” y parece que a ésa es la receta que se han apuntado varios actores
municipales para introducir el tema Mango en este municipio. El último capítulo vivido sobre este asunto fue el artículo escrito por el PP en el último Informa’t, donde nos llegaban a
asegurar que con el proyecto de Mango se crearían más de 2000 empleos. Por otras vías, en la misma publicación, se hablaba de 400 puestos de nueva creación y fuentes cercanas
a la Empresa nos aseguraban que el empleo “nuevo” creado no pasaría de los 60, ya que el resto serían traslados de personal de almacenes cercanos de la misma marca para
llegar a una plantil la que rondaría las 500 personas.
Aparte de las cifras, que el tiempo dará o quitará razones, se trata de evaluar hasta que punto un gobierno municipal puede llegar a influir en la toma de decisiones de una
multinacional, tanto para lo bueno (instalarse) como para lo malo (deslocalizar). En el caso de Mango como en otras empresas por el estilo, las decisiones se toman en consejos de
administración y la influencia de los gobiernos estatal o autonómico es puramente testimonial, no queramos ya hablar de la decisión municipal. Por lo tanto, méritos políticos en el
tema de que venga una multinacional a instalarse en nuestro territorio, los que cada uno se quiera autoproclamarse.
Lamentablemente, con el actual sistema capitalista neoliberal, cada vez los gobiernos tienen menos poder para crear empleo y menos poder para mantenerlo. Es por eso que desde
EUiA siempre hemos estado en contra de la privatización de las empresas, ya que eso hace que el Estado no tenga ningún poder para influir en el mantenimiento del empleo. Esto
contribuye a la volatil idad de los puestos de trabajo y con ello generamos una tasa de paro estructural en el país que se ve en aumento con las deslocalizaciones de Empresas.
Ante este problema lo único que se le ocurrió al gobierno del PP fue crear un país de sueldos basura y condiciones laborales despreciables para hacer atractivo el país a los
inversores, y por eso hicieron la reforma laboral. Lo que no sabemos es su suelo, porque para competir con países como la India, tendríamos que llegar a cobrar 1 ,5 euros la hora o
3 en el caso de China. Nosotros apostamos por crear empleo, pero que éste sea digno y de calidad, y la forma de hacer atractivo el país para nuevas inversiones es ganar valor
añadido invirtiendo en Investigación y Desarrollo, ya que para nosotros los referentes a los que nos queremos parecer son Francia o Alemania.

A Lliçà d'Amunt les coses estan canviant. La política està canviant. La societat evoluciona i demana noves maneres. Des d'ERC hem fet un pas endavant i
hem deixat de banda els temes del passat. Això ens ha permès seure a una taula de negociació amb altres partits municipals amb qui estem propers
programàticament. Després de grans esforços per part de tots, hem aconseguit fer un ful l de ruta, un pla de treball conjunt consensuat per 4 grups polítics
municipals: PSC, ERC, EUlA i CDC. Ens hem posat d'acord en què cal fer en els propers anys a Lliçà d'Amunt.
Ara ens falta veure si som capaços de fer un nou govern. Un nou govern on tots els grups estiguin representats d'una manera proporcional a qui representen.
ERC estem fet tot el possible per aconseguir-ho. És més, entenem que hem d'acceptar un alcalde del PSC dins d'un nou organigrama que permeti dur a
terme el projecte comú. Ara mateix estem intentant tancar aquest nou organigrama, aquest nou govern plural.
És molt probable que en el proper número d'aquesta publicació us puguem explicar com ha acabat tot plegat.

A tots aquests als que els agrada tant recordar contínuament coses del passat, els volem dedicar molt especialment aquest article. I és que nosaltres també volem fer un
exercici de memòria històrica i refrescar-los un fet del passat del nostre municipi per tal que així no es torni a repetir mai més.
El fet és el següent: des de l’any 1 979 fins el 2003, a Ll içà d’Amunt va governar un alcalde que es va creure que era el Rei. I com a rei, es va pensar que enlloc de treballar
pels interessos de tots els veïns del municipi, com li correspondria a un alcalde, podria dedicar-se únicament a atendre les seves coses amb final itats polítiques. Així,
aquest alcalde irresponsable es va dedicar a organitzar festes i festetes amb els seus amics mentre que descuidava completament els diferents barris, que en aquella
època molts d’el ls eren encara urbanitzacions en desenvolupament i, per tant, no tenien la majoria de serveis bàsics que els feien falta. Però l ’alcalde, enl loc de pensar en
els veïns, va preferir gastar-se els diners municipals i deixar l ’Ajuntament amb un deute cada vegada més elevat. Un deute, per cert, que només el Partit Popular va ser
capaç, amb molt d’esforç, de reduir a nivel ls tolerables.
Però és que resulta que, a sobre, aquest alcalde tampoc tenia cap interès en fer prosperar el municipi, i durant molt de temps, quan sentia parlar del projecte de
desenvolupament de Can Montcau, s’hi oposava. Les coses no van canviar quan va entrar la coalició d’ERC i ICV-EUiA, que des del govern van seguir posant els mateixos
pals a les rodes del projecte de Can Montcau. Per sort, per la gent de Lliçà d’Amunt, amb les eleccions del 2007 les coses van canviar. La gent, cansada de veure que el
nostre municipi no evolucionava, va votar una opció diferent. Amb el Partit Popular al govern, es va poder desencallar per fi el projecte del sector de Can Montcau. Un
projecte que avui ja és una realitat, amb la instal· lació de les plantes de Biokit i Mango, dues empreses en desenvolupament que aportaran riquesa i progrés a Lliçà.
Creiem, sincerament, que cal recordar els fets tal i com van passar. Volem que els veïns de Lliçà d’Amunt sàpiguen com han anat les coses al municipi i , sobretot, volem
que l’actual equip de govern no es deixi seduir pels cants de sirena d’aquell alcalde que durant tants anys es va creure que era un Rei.
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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.

Opinió

Entitats

IV Mostra de Cant Coral a Llinars
El dissabte 20 de febrer a
l 'Auditori de Llinars tindrà
l loc la IV Mostra de Cant
Coral. Hi intervindran quatre
corals: Lavínia de Barcelo-
na, La Girada de Vilafranca,
Turó del Vent de Llinars i la
Coral L'Al iança de Lliçà
d'Amunt.

Coral L'Al iança

Proper espectacle infantil a L'Aliança
El dissabte 6 de febrer a les
1 7h a l 'ateneu L'Aliança,
Jaume Barri ens oferirà un
espectacle d'animació, "De
tots colors", per a tots els
públics, amb motiu de la
festa de Carnestoltes.
Jaume Barri, des del seu
món apassionat on no es
cansa mai de veure les ca-
res de fel icitat de nens i ne-
nes, ens porta el seu
espectacle d'animació per-
què tots plegats passem
una bona tarda de Carnes-
toltes.
Veniu disfressats, us garan-
tim que tant els grans com
els petits passareu una es-
tona molt i molt divertida.
En aquesta ocasió, l 'entra-
da serà gratuïta.
Us esperem!

Ateneu L'Aliança

Remuntada a peu del riu Tenes
La Remuntada a peu del riu
Tenes és una caminada
matinal, tipus travessa, no
competitiva, que consta de 5
etapes, programades per al
tercer diumenge de cada
mes de gener a maig,
organitzada conjuntament
amb entitats excursionistes i
associacions de respecte a la
natura i fauna, amb la col-
laboració i suport
d'Ajuntaments i entitats pri-
vades. Consisteix a remuntar
el riu Tenes, caminant per la
seva llera, alternant el marge
dret i esquerra, aprofitant part
del camí fluvial del Tenes i
corriols i camins ramaders
pròxims, que van des de
l'aiguabarreig del riu Tenes
amb el Besòs, a Mollet del
Vallès, fins a una de les
seves capçaleres, en el l loc
denominat la Callada, en el
terme de Balenyà i les
proximitats del terme de
Collsuspina.
En aquest recorregut del riu
Tenes, caminant, trobarem
tot tipus de patrimoni ge-
ològic, històric, natural,
faunístic, etc.
Els participants han de dur
calçat i roba adequada per
caminar unes 4 hores,
esmorzar i líquid per hidratar-
se.
Amb els preus d'inscripció
per etapa, l 'organització faci-
l ita als participants que no en
disposin del següent: un
servei de transport d'autocar
de retorn, una assegurança
d'accidents temporal d'un dia
per La Remuntada per als no
federats i avituallament de
líquids a l'arribada de cada
etapa.
La trobada en els llocs
establerts és a les 7:45h i la
sortida, a les 8h.
La primera etapa, de l'Aigua-
barreig Tenes-Besòs a Lliçà
d'Amunt, es va fer el passat
1 7 de gener.
La següent etapa, de Lliçà
d'Amunt a Riells del Fai, de
1 4,54 km i 436 m de desni-
vell, tindrà lloc el diumenge
21 de febrer. En aquesta
ocasió, el l loc de sortida serà
el Pinar de la Riera de Lliçà
d'Amunt.

Qui ho vulgui també hi ha la
possibil itat del Repte Run-
ning, de remuntar tot el re-
corregut el mateix dia;
individual o per relleus.
Cal fer la inscripció
anticipada al compte de
!'oficina del BBVA: ES29
01 82 3561 0202 01 65 891 9 i
enviar el full d'ingrés i les
dades següents (nom i
cognoms, i nº de DNI) a
l'adreça electrònica:
uecvalltenes@gmail.com.
Les inscripcions de cada
etapa és tanquen els dijous
abans de la sortida.
Imprescindible haver fet
l 'ingrés pertinent i/o confirmar
l'assistència dels
participants, amb les dades
sol. l icitades, a un correu
electrònic facil itat per l'orga-
nització
Els menors de 1 6 anys han
d'anar acompanyats pel pare
o tutor.
Els preus d'inscripció per
participant i etapa són els
següents:
Adults (+1 8 anys): 5€ (trans-
port BUS + Asseg.); 3€ (Fe-
derats FEEC 201 6 +
transport BUS); 1 € (Federats
FEEC 201 6 sense transport
BUS); 2€ (no federats (+ As-
seg.) i sense transport).
Menor (- 1 8 anys): 3€ (trans-
port BUS + Asseg.); 2€ (Fe-
derats FEEC 201 6 +
transport BUS); 1 € (Federats
FEEC 201 6 sense transport
BUS); 2€ (no federats (+ As-
seg.) i sense transport).
Els participants que disposin
de la tarja federativa FEEC
201 6, cal que la portin i
presentin el dia de La
Remuntada.
Següents etapes:
Etapa 3: Riells del Fai-Sant
Quirze Safaja (20/03)
Etapa 4: Sant Quirze Safaja-
Castellcir (1 7/04)
Etapa 5: Castellcir-La Co-
llada-Collsuspina (1 5/05)
Per a més informació: UEC
Vall del Tenes (carrer Barce-
lona, 25 de Lliçà d'Amunt;
dijous, de 20.30h a 22h;
uecvalldeltenes@gmail.com)

UEC Vall del Tenes

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.

Iniciem l'escola de Running l'Aliança
Cursos d'iniciació, millora i
perfeccionament en l'esport
de córrer, a partir de 1 6 anys.
Es farà els dimecres de 1 9:30
a 20:30h.
Cursos de 1 0 sessions:
- SESSIÓ DE PROVA
GRATUÏTA: 3 de febrer
- CURS FEBRER-ABRIL: 1 0,
1 7 i 24 de febrer, 2, 9, 1 6 i 30
de març, 6, 1 3 i 20 d'abril (1 0
sessions).
- CURS ABRIL-JUNY: 27
d'abril, 4, 11 , 1 8 i 25 de maig,
1 , 8, 1 5, 22 i 29 de juny (1 0
sessions).
* Si l'horari proposat no us va
bé però hi esteu interessats,
apunteu-vos i indiqueu-ho a
l'apartat Observacions. Si hi

ha prou demanda es podria
obrir un altre grup segons les
necessitats i la possibilitat.
Preu curs 1 0 sessions: socis
ateneu 20eur / no socis
30eur.
Preu curs febrer-juny (20
sessions): socis 35eur / no
socis 55eur (5eur de
descompte si us apunteu als
2 cursos de cop).
Pagament: en efectiu a
l'Oficina (de dilluns a
divendres de 1 0 a 1 3h i
divendres de 1 7 a 20h) o per
transferència bancària al
número de compte ES82
01 82 3561 0300 1 01 0 0085,
indicant al concepte
RUNNING + NOM I

COGNOMS.
Més informació a:
http://www.running.lalianca.cat
www.facebook.com/runningali
anca
www.instagram.com/running_
lalianca

Ateneu L'Aliança



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
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
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
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
93 841 58 1 2

Activitats per a la gent gran

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.

Organitza: Ajuntament

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

Tardes creatives
Dimarts 2 i dimecres 3 de
febrer
Taller de gorres. Personalitza la
teva gorra com més t’agradi!

Forma't +1 6
Dijous 4 de febrer
Taller de recerca de feina per Inter-
net. Es recomana portar un
Pendrive amb el CV.
Hora: 1 0.30h
Lloc: sala d'ordinadors de la Biblioteca

Si ets jove, mou-te!
Divendres 5, 1 2, 1 9 i 26 de fe-
brer
Vols formar part d’un grup de joves
per decidir les activitats de l 'espai
jove, proposar idees, organitzar
sortides, projectes. . . Vine al Gall iner
totes les tardes dels divendres i
mou-te!

Tardes creatives
Dimarts 9 de febrer
Taller de costura. Vine i aprèn a fer
un coixinet en forma de cor, per
regalar a aquella persona que més
estimes!

Tardes creatives
Dijous 11 de febrer
No saps què regalar pel Dia dels
enamorats? Vine i fes la teva
Fofucha personalitzada.
Sorprendràs segur!
Hora: 1 7h

Cuina jove
Dimarts 1 6 de febrer
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tal lers de cuina jo-
ve, receptes fàcils i ràpides per cui-
nar sense pares!

Tarda de jocs de taula
Dimecres 24 de febrer
Vine a passar la tarda al Gall iner
amb els teus amics i juga amb els
nous jocs que tenim: Catan,
Abalone, Munchkin, Bang! , Juego
de tronos. . .

- La majoria d'activitats comencen
a les 1 7.30h i per participar-hi cal
inscriure's prèviament; les places
són limitades i la inscripció és gra-
tuïta.

Telèfons Agenda

Campanya de donació de
sang
Dijous 11 de febrer
Horari: de 1 7h a 21 h
Lloc: Centre d'Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Taller d'iniciació a la pintura
(roba i quadres)
Dimecres
Horari: de 1 0h a 1 2h o de 1 6h a
1 8h
Lloc: Casa dels mestres del Ga-
l l iner
Informació i inscripcions: Montse
(93 841 71 23)
Organitza: Associació Dones del
Tenes

Espai Jove El Galliner

Ajuntament:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Tai-txi/chi-kung
Divendres
Horari: de 1 0.30h a 1 2h
Preu: 1 0€ mensuals

Català de conversa
Dia i horari per concretar.
Preu: gratuït

Coro Rociero
Dia i horari per concretar. Vols formar
part del nou Coro Rociero del Casal
de la Gent Gran? Vine i apunta't!

Associació del Casal d'Avis:
Carnaval Cultural
Cap de setmana del 20 i 21 de
febrer
Dissabte: Esmorzar, dinar en un ho-
tel de l 'Estartit, visita al Museu Dalí
de Figueres, sopar i bal l amb músi-
ca en directe i concurs de disfres-
ses a l 'hotel, i nit a l 'hotel.
Diumenge: Esmorzar i dinar a
l 'hotel, i visita al Jaciment arqueolò-
gic d'Empúries.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 1 35€ (suplement per habitació
individual: 1 8€). El preu inclou l'auto-
car, l'estada d'una nit a l'hotel en rè-
gim de pensió completa, el ball i el
concurs de disfresses, les entrades
al museu i el jaciment, un guia acom-
panyant i assegurança.
Més informació i Reserves: Casal
de la Gent Gran

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres 5,
1 2, 1 9 i 26 de febrer 1 6.30 h

Bingo: dissabtes 6, 1 3, 20 i
27 de febrer 1 6.30 h
Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de mes
(28 de febrer) de 1 7h a 20h

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:
Carnaval
Dissabte 1 3 de febrer
En el bal l dels dissabtes. Amb pre-
mis.

Calçotada
Diumenge 21 de febrer
En el bal l dels dissabtes. Amb pre-
mis.
Lloc: per confirmar
Preu: 39€
Més informació: despatx de l'asso-
ciació

Comptabilitat per a asso-
ciacions
Dilluns
Comença el 22 de febrer.
Horari: de 1 9h a 20.30h
Preu: gratuït, excepte el material

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dissabte 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
(1 4 de febrer) 1 7h

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 4 de febrer
La Conquesta de l'imperi (Sanada 1)
d'Esteban Martín. 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

Club de lectura per a adults
Dimarts 9 de febrer
Sota les llambordes, un jardí de Carme
Barbany. A càrrec de Lola Treserras.
Visita de l'autora. Obert a tothom! Si
vols participar a les tertúlies del Club de
Lectura posa’t en contacte amb la
Biblioteca.
Hora: 1 8.30 h

Contes al vol
Dissabte 1 3 de febrer
Laboratori de lectura. "La nit estrellada"
a càrrec de Sergi Portela. Laboratori
familiar conduit per l’il· lustrador Sergi
Portela que se centrarà en l’àlbum
il· lustrat La nit estrellada de Jimmy Liao.
Mostrarà altres obres de l’autor i es
realitzarà un taller participatiu reproduint
la portada del llibre, que acabarà amb
un mural. Sessions adreçades a
famílies amb infants a partir de 4 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de febrer. Places limitades.

Exposició
Del 1 5 al 29 de febrer
Exposició fotogràfica de voluntariat
internacional a càrrec del Servei Civil
Internacional de Catalunya.
Lloc: primera planta

Taller creatiu
Dimarts 1 6 de febrer
"Anem a pescar" a càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. Farem un joc
molt divertit amb una ampolla i
pescarem un peixet. Adreçat a nens i
nenes de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de febrer. Places limitades.

Instants musicals
Dimarts 1 6 de febrer
Petita audició musical d’una durada de
20 minuts a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Àlex Jaumà, guitarra.
Hora: 1 8.30h

Niu de paraules
Dissabte 20 de febrer
"Les formigues també ballen” a càrrec
d'Ada Cusidó. La formiga Pruna és
mandrosa de mena: li fa mandra
aixecar el cul de bon matí, li fa mandra
posar-se a recollir blat i ametlles com
fan totes les formigues. Però, no li fa
mandra ballar amb el cargol, mirar la
lluna dansar entre les estrelles.. . Una
sessió per a menuts on els pares
participaran i aprendran cantarelles,
moxaines i jocs de falda per als petits.
Sessions adreçades a famílies amb
infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de febrer. Places limitades.

Contes al vol
Divendres 26 de febrer
Hora del conte en anglès i manualitat.
The Gruffalo a càrrec de l'Escola
d'Anglès. Un ratolí va caminant pel bosc
i es troba amb animals grans que se’l
volen menjar. Ell s’inventa que ha de
dinar amb un Gruffalo (un animal
imaginari que fa molta por i que és amic
seu). Però al cap d’una estona es troba
amb un Gruffalo de veritat. A partir de 4
anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 de febrer. Places limitades.
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