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Segueix la tradició de comprar llibres i roses per Sant Jordi?

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si
els ll içanencs i l l içanenques segueixen la tradició de comprar ll ibres
i roses per Sant Jordi. El resultat ha estat que, de les 79 persones
que han participat a l'enquesta, un 86% ha contestat afirmativa-
ment; un 1 4% ha dit que no; i ningú ha triat l 'opció No sap/No con-
testa.

*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 presen-
ten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta ciutadana

En el nostre municipi hi ha persones i entitats que s’han guanyat un espai en la nostra
història local, ja sigui per la feina que desenvolupen en la nostra societat o perquè han
portat el nom de nostre poble al là on han estat, en qualsevol punt del món.
Des de l’Ajuntament vàrem proposar a una Comissió vinguda del món de la cultura, de
l ’esport, de la fotografia, etc. que es pensés i trobés entitats o persones il · lustres i
destacades del nostre poble que pels seus mèrits fos mereixedora de ser
homenatjada. Amb aquesta premissa, tenim l’orgul l de poder anunciar que neix en el
nostre municipi el premi “Ll içanenc de l’any”, un premi on la ciutadania, a través dels
seus vots, escoll irà qui creu que pot representar mil lor els valors d’una societat com la
nostra, la l l içanenca. En aquest butl letí podreu trobar més informació, que us convidem
a llegir amb atenció, perquè tots i totes, d’una manera o altra, formem part d’aquest
premi.
Fruit d’aquesta font de riquesa en entitats i persones que treballen de forma altruista
per al nostre poble va néixer ara ja fa quatre anys “Catalunya, princesa meva”. Una
obra itinerant on hi participen gairebé dues-centes persones i durant una tarda ens
transporten a l 'època medieval per reviure la l legenda del nostre més il · lustre cavaller i
Patró: Sant Jordi.
Cada any ens sorprenen amb noves escenes, nous personatges i diferents sorpreses.
Aquest any també serà així, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi el proper 23
d’abri l . Apunteu-vos-ho a l’agenda i no us ho perdeu.
La importància de preservar les nostres arrels, els costums més de casa nostra, i
saber-ho ensenyar als més petits és la garantia que la nostra societat futura sabrà
conservar al lò que ens identifica com a persones, com a col· lectiu. En definitiva, com
un sol poble.

Salutació de l'Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

2 >



> 3

3r Recital Poètic Popular
Un any més, per celebrar el
Dia mundial de la poesia i
l ’arriba de la primavera,
amics de la bibl ioteca,
narradors locals i tot el
voluntariat s’uneixen per

recitar poesia.
El 3r Recital Poètic Popular
es farà el divendres 1 d'abril a
les 1 8h a l’era de la biblioteca.
Després del recital hi haurà
un petit refrigeri.

Lliçà d'Amunt celebra la festivitat de
Sant Jordi
D'entre totes les activitats organitzades, destaca la representació de
l 'obra de teatre itinerant "Catalunya, princesa meva".

L'activitat principal d'aquesta
edició de la Festa de Sant
Jordi serà, com en els darrers
anys, la representació de Ca
talunya, princesa meva, l 'obra
de teatre al carrer sobre la
llegenda de Sant Jordi que es
va estrenar fa quatre anys,
escrita per la lliçanenca As-
sumpta Regales i interpretada
per entitats i persones del po-
ble, més de 1 50. La direcció
ha anat a càrrec, com l'any
passat, de l'actriu i directora
teatral Mònica Luchetti.
En aquest espectacle,
diferents entitats locals s’en-
fronten al drac, elaborat pels
nenes i nenes de les escoles
del poble sota la direcció de
l'ateneu L'Aliança, en
diferents escenaris, decorats
per la Comissió de Festes i
sonoritzats per la Banda de

l’Escola de Música de la Vall
del Tenes. Es tracta d'un
espectacle itinerant, que va
des de la plaça de l'Església
fins a l'esplanada dels pisos
de l'Aliança, on la colla de Di-
ables de Lliçà és l'encarre-
gada de la cremada del drac.
Enguany, la representació
tindrà lloc el mateix dissabte
23 d'abril, a partir de les 1 9h, i
mantindrà els quatre escena-
ris de la darrera edició: la
plaça de l’Església,
l’esplanada del carrer de
Mossèn Blancafort, el parc
infantil del Quiosc i
l’esplanada del carrer de
l’Aliança. Però, hi haurà nous
personatges amb papers im-
portants i més participants.
També s'ha incorporat la lec-
tura de textos tipus rondalla i
poesia que aniran a càrrec

del Club de Lectura de la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres, i hi ha
canvis importants en la banda
sonora, i més sorpreses que
només es podran desvelar
assistint a la representació.
Les entitats que hi participen
són: Ball de Gitanes, Colla de
Gegants, Escola de Música,
Colla del Ritme, Diables de
Lliçà, Comissió de Festes,
Ateneu l’Aliança, Bandeltenes
i el Club de Lectura de la Bi-
blioteca Ca l'Oliveres.
La representació de Catalu
nya, princesa meva ja és es-
perada per la ciutadania i
cada any compta amb més
participació activa, d'actors i
actrius, però també d'espec-
tadors, tant del municipi com
vinguts d'altres pobles veïns,
atrets per la singularitat
d'aquest acte.

Presentació del nou llibre de
Lluís Oliván
L’escriptor ll içanenc Lluís
Oliván, autor de capçalera de
la Biblioteca Ca l'Oliveres,
presentarà, el divendres 1 5
d'abril a les 1 9h a la sala
d'actes de la biblioteca, la
seva darrera novel· la, "La
banda de l'embut", publicada
per editorial Cruïlla, col· lecció
El Vaixell de vapor, sèrie
taronja.
Aquest és l’onzè ll ibre que
publica Oliván i el segon
destinat al públic infantil i
juvenil.
L'argument diu així: "El
Javier, el Guil lem, el Manel i
la Laia formen una colla
d'amics que ha decidit passar
a l'acció per evitar que
tanquin l'escola del poble on
estudien tots quatre. Per
mirar d'aconseguir-ho
comptaran amb l'ajuda del
senyor Genís, un veí del
poble una mica estrany i un
autèntic apassionat del
cinema, que té un munt de
pel· lícules que recullen la
història del poble i la seva
escola. Aprofitant tot aquest

material, el grup s'empesca
la idea de fer una pel· lícula
que, a més, acompanyaran
creant un grup de música".
Es tracta d'una història amb
la mateixa colla protagonista
del seu anterior ll ibre infantil i
juvenil "El castell del doctor
Franchini" i amb fets que
ens poden recordar alguns
ocorreguts al nostre poble.

Un Sant Jordi ple de faules
Per commemorar la
festivitat de Sant Jordi , per
la tarda del divendres 22
d’abri l la Bibl ioteca Ca l 'Ol i-
veres té organitzada una
ruta de contes molt
especial . De la mà de les
narradores locals Eva
Chao, Carme Castany,
Maite Mompart i Joana
Moreno ens aproparem a
les faules més destacades
de la l i teratura popular en
commemoració de l ’Any
Llul l (201 5-201 6). La sessió
s’ in iciarà amb la narració de

la l legenda de Sant Jordi i ,
tot seguit, de la mà de la
Princesa s’anirà circulant
per diferents espais de la
bibl ioteca on s’hi expl icaran
les faules.
La tarda de contacontes
final i tzarà amb un berenar a
l ’era i es farà un tal ler dedi-
cat als protagonistes de la
l legenda de Sant Jordi .
L’activitat està recomanada
per a infants a partir de 3
anys i es poden fer les
inscripcions a partir de l ’1
abri l .

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.



4 > Notícies de l'Ajuntament

lII Concurs de Dibuix i Pintura per a Joves i Adults
Recordeu que el divendres 8
d’abri l és l ’últim dia per pre-
sentar-se al I I I Concurs de
dibuix i pintura per a joves i
adults, organitzat per la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres i
l ’Espai Jove El Gall iner.
El dimecres 1 3 d’abri l es
comunicarà el guanyador
mitjançant el web i

personalment per telèfon.
El premi consisteix en un
curs de còmic o de manga
intensiu, durant el mes de
jul iol , impartit per l 'Escola
Joso, i un val de 1 00€ per
gastar a la l l ibreria-papereria
La Gralla de Granollers.
El dibuix guanyador s’haurà
de plasmar en un dels vidres

IV Concurs infantil i juvenil de Punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de
Cultura ha convocat el IV
Concurs de punts de ll ibre.
Aquest concurs consta de
quatre categories: una per a
participants d’entre 5 i 8
anys, una altra per a
participants d’entre 9 i 1 1
anys, una tercera per a par-
ticipants de 1 2 a 1 7 anys i
una quarta per a partici-
pants de 1 8 a 30 anys.

La temàtica d'aquesta quar-
ta edició és "Sant Jordi del
segle XXI , una nova versió
del cavaller d'avui dia".
El termini per presentar els
dibuixos final itza el
divendres 8 d'abri l . Els par-
ticipants poden ll iurar els di-
buixos a la Bibl ioteca Ca
l'Oliveres, l 'Espai Jove El
Gall iner i l 'Ajuntament.
Els guanyadors obtindran
entrades per a diferents

parcs d'atraccions i els seus
dibuixos seran punts de
ll ibre que es donaran en el
servei de préstec de la
Bibl ioteca Ca l’Oliveres.
Amb tots els punts presen-
tats es farà una exposició
que es podrà veure del 22
d'abri l al 6 de maig a la Bi-
bl ioteca Ca l'Oliveres.
Trobareu les bases del
concurs al web municipal
www.l l icamunt.cat.

L'Ajuntament, amb la col· la-
boració del fotògraf ll içanenc
Màrius Gómez i amb el pa-
trocini de Casanova Foto, ha
convocat la 1 2a edició del
concurs fotogràfic Memorial
Joan Soley. La novetat d'a-
questa edició és la introduc-
ció com a premi als
guanyadors de cada catego-
ria de la cessió gratuïta de la
sala d'actes de la Biblioteca
Ca l'Oliveres per fer una ex-
posició individual a partir de
setembre de 201 6 i fins a ju-
liol de 201 7. També s'ha re-
novat la imatge del concurs.
El Concurs de Fotografia
Memorial Joan Soley consta
de tres temàtiques: Lliçà
d’Amunt i la Vall del Tenes,
Ciutats i pobles del món, i
Muntanya i paisatge.
A més del premi introduït
enguany, es mantenen els
premis habituals: diners, vals
econòmics per bescanviar
per cursos de fotografia i
inscripcions al Casanova
Foto Club.
Cada participant pot
presentar un màxim de 3
fotografies per cada catego-
ria, tot i que no podrà
guanyar més d’un premi.
La mida és ll iure, però cada
fotografia s'ha de ll iurar
muntada en un suport rígid
de 40x50 cm, en sentit
vertical i sense vidre.
Els autors han de signar les
obres en el revers indicant:
categoria a la que es

presenta (en la categoria
Lliçà d’Amunt i la Vall del
Tenes s’haurà d’indicar
també el lloc on s’ha fet la
fotografia), nom i cognoms
de l’artista, títol de l’obra,
adreça, telèfon de contacte i
adreça electrònica.
Els treballs presentats
hauran de ser inèdits i no
poden ser, en cap cas,
derivats de cap altre
exposició anterior.
El termini de recepció de les
obres acaba el divendres 1 3
de maig. Les obres s'han de
ll iurar al mostrador principal
de la Biblioteca Ca l’Oliveres,
de dil luns a divendres, de

L'Ajuntament convoca el 1 2è Concurs de
Fotografia Memorial Joan Soley
La novetat d'aquesta edició del concurs, que ha renovat la imatge, és
la cessió gratuïta de la sala d'actes de la bibl ioteca perquè exposin
els guanyadors de cada categoria a títol individual.

1 6h a 20.30h, i de 1 0h a 1 4h
els dimecres, divendres i
dissabtes.
El jurat estarà integrat per
persones relacionades amb
el món de la fotografia.
L’ajuntament farà una
exposició amb totes o part de
les fotografies seleccionades.
El veredicte i el l l iurament de
premis es farà el divendres
27 de maig, a les 1 9.30h, a
la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres,
coincidint amb l'obertura de
l'exposició.
Si esteu interessats a partici-
par-hi, consulteu les bases a
l’apartat de cultura del web
municipal www.ll icamunt.cat.
En Joan Soley i Farrés
(1 956-2001 ) va ser una per-
sona molt estimada a Lliçà
d'Amunt i una peça clau en
molts àmbits de la Vall del
Tenes. La seva mort, en un
malaurat accident de munta-
nya, va causar molt d'impac-
te. La seva passió per la
fotografia li va permetre gua-
nyar diversos concursos, im-
partir cursets i seminaris,
elaborar audiovisuals de
muntanyisme i omplir el seu
despatx amb dotzenes d'ar-
xius de fotografies i diaposi-
tives dels llocs més
meravellosos del planeta. El
concurs de fotografia Memo-
rial Joan Soley és un petit
però sincer homenatge per a
una persona que va deixar
una petja inesborrable.

Curs de mecanografia per a
nens i nenes
La Biblioteca Ca l’Oliveres
organitza un curs de
mecanografia per a nens i
nenes que es portarà a terme
tots els dimecres del mes
d’abril, de 1 7’30h a 1 8’30h.
Aquest curs va adreçat a
nens i nenes d'entre 8 i 1 3
anys, independentment del

seu nivell de mecanografia
(també per a no iniciats), ja
que són classes pràctiques i
s’adequaran al nivell de ca-
dascú.
Per participar-hi cal ins-
criure's prèviament. Les
places són limitades. La ins-
cripció és gratuïta.

de la bibl ioteca, on hi l luirà
durant un mes, com a
mínim. I amb totes les obres
presentades al concurs es
farà una exposició que es
podrà veure del 22 d'abri l al
6 de maig a la bibl ioteca.
Podeu consultar les bases
d'aquest concurs al web
municipal.

Exposició "Selecció poètica"
L'exposició del mes d'abri l
de la Bibl ioteca Ca l 'Ol ive-
res porta per títol "Selecció
poètica" i és d'Andrea Wei-
rather Valentí. L’autora ens
presenta un recul l de 6
poesies de poetes catalans
de principis i mitjans del
segle XX. Les obres
s’exposen en estructures de
paper anomenades Pop-up,
on es juga amb les formes i
els temes de les poesies.
Passeu a veure-la a la
primera planta de la

bibl ioteca a partir de l ’1 d’a-
bri l ; hi serà durant tot el
mes.

Coaching, tècniques per
desenvolupar el lideratge
Després d’un primer tast
sobre aquesta tècnica a la
sessió de Coaching en
femení del passat 8 de
març, la Bibl ioteca Ca l'Oli-
veres ofereix ara unes
sessions de coaching grupal
més concretes i
personalitzades. El tal ler,
dividit en tres sessions,
estarà orientat a detectar i
desenvolupar les habil itats
del l ideratge a través d’un
procés d’autoconeixement,
adquirint habil itats de
coaching pel l ideratge tant
en l ’àmbit personal com
professional.
El coaching és un diàleg
orientat a l ’assoliment
d’objectius concrets i
mesurables. Es basa en el
diàleg, explorant l ’estat

desitjat de la persona, la
realitat i creant un pla
d’acció per tal d’aconseguir
la mil lor versió d’un mateix.
El contingut de les tres
sessions passa per la
definició de lideratge, esti ls
de l ideratge, qualitats d’un
líder coach, claus per
comunicar mil lor, amb més
eficàcia, i l ideratge i
intel· l igència emocional.
Les tres sessions grupals
tindran una durada de 90
minuts cadascuna, els
di l luns 11 , 1 8 i 25 d’abri l , de
1 8:30h a 20h. El preu del
tal ler per les tres sessions
és de 6€. Les places són
limitades i les inscripcions
es poden formalitzar a partir
de l ’1 d’abri l a la pròpia
bibl ioteca.

Formació d'eBiblio
eBibl io Catalunya és un
servei que ofereix el
Sistema de Lectura Públ ica
de Catalunya que fa
possible el préstec de
documents digitals a tots
els usuaris que disposin del
carnet de les bibl ioteques
públ iques catalanes.
L’accés a aquests
continguts es pot fer a
través de diversos
dispositius: tablets, telèfons
intel · l igents, ordinadors
personals o lectors de
l l ibres electrònics.
A partir del mes d’abri l , la

Bibl ioteca Ca l ’Ol iveres
oferirà sessions formatives
de curta durada per faci l i tar
l ’accés a la plataforma
eBibl io i , així, poder
real i tzar préstecs on-l ine.
La primera sessió tindrà l loc
el proper 1 2 d’abri l a les
1 8:30h a l ’aula multimèdia.
Si la persona interessada
no pot assistir a l ’horari
proposat, es pot adreçar al
taulel l de la bibl ioteca o
trucar i proposar dia i hora.
És recomanable portar el
d ispositiu de lectura que
s’uti l i tzi per l legir.
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Abril de 201 6

Aplec de Sant Valerià
El segon cap de setmana
després de la primera Pas-
qua o Pasqua Florida arriba
l 'Aplec de Sant Valerià
(abans se celebrava el se-
gon diumenge després de
Pasqua i era un dels aplecs
més populars de la comar-
ca).
Així doncs, l 'Aplec de Sant
Valerià s'enguany se cele-
brarà el diumenge 1 0 d'abri l ,
a l 'ermita de Sant Valerià i el
seu entorn.
L'aplec començarà a les 1 2h
amb un concert de duos i
solos per guitarra a càrrec
dels alumnes de l'Escola de
Música de la Vall del Tenes
Àlex Jaumà, Alejandro Ló-
pez, David Martínez i El io
Mendieta. A les 1 2.30h, el

Cor Claverià L'Aliança
oferirà una cantada de Ca-
ramelles. La missa en honor
a Sant Valerià tindrà l loc a
les 1 3h. Seguidament, s'o-
ferirà un aperitiu popular.
L'ermita de Sant Valerià està
situada dins el recinte de
Can Coscó, situada a l'oest
del terme municipal. Uns
quants segles enrere, esta-
va situada unes feixes més
avall , però durant la guerra
contra Felip V, l 'ermita va
quedar força malmesa i, per
protegir-la, es va trasl ladar
dins del recinte del mas
Coscó. Així, la nova cons-
trucció data de principi del
segle XVI I I . Sant Valerià i
Santa Cecíl ia presideixen
l 'altar.

La crisi dels 40 anys en el proper MUDA'T 2.0
"Petits montres" serà el segon espectacle del cicle MUDA'T 2.0 d'enguany.

El segon espectacle progra-
mat dins de l'edició
d'enguany del cicle MUDA'T
2.0 és l'obra de teatre "Petits
monstres", una comèdia rà-
pida, intel· l igent i molt diver-
tida sobre la crisi dels 40
anys. Aquest espectacle està
dirigit per Maril ia Samper i
interpretat per Vanessa Se-
gura (Anna), Marta Aran/Mi-
reia Piferrer (Marta) i David
Vert/Jordi Andújar (David).
La sinopsi d'aquesta obra de
teatre diu així: "Tots vivim
rodejats de pors, però
intentem superar-les o, al-
menys, amagar-les de la
vista dels altres. L’Anna, en
canvi, ha decidit conviure
amb tots els seus temors i
paranoies i ensenyar-los
sense complexos, acceptant
així, públicament, que la
seva vida és i serà una
veritable merda. A punt de
fer els 40 anys, artista
conceptual a l’atur i vivint de
nou a casa dels seus pares,
l ’Anna s’ha convertit en un
molest espantall que no
suporta el món en el qual
viu, i el món tampoc la
suporta a ella. I la seva
idíl· l ica vida de merda es
veurà amenaçada per la
intenció de la seva germana
Marta de separar-se del seu
xicot –vegà i practicant de
ioga– i tornar a la llar
paterna. La guerra esclatarà
entre les dues germanes per

conquerir un mateix espai i,
en aquesta batalla delirant,
s’enfrontaran dues maneres
radicalment oposades i
irreconcil iables de veure el
món i viure’l , dues maneres
d’enfrontar-se al buit i a les
pors, i dues maneres de
salvar-se a un mateix quan
tot va malament, però que
molt malament.
Aquest espectacle tindrà lloc
el divendres 22 d'abril , a les
21 h, a l'ateneu L'Aliança. El
preu de les entrades és de
1 0 euros si es compren
anticipadament i per als
socis de l'ateneu, i de 1 2
euros si es compren a la
taquil la. Les entrades
anticipades es poden
adquirir fins al mateix diven-

dres 22 d'abril a les 1 3h on-
line, a través del web muni-
cipal, o a l'OAC de
l'Ajuntament. La taquil la
s'obrirà el mateix divendres
22 d'abril 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.

Premi Lliçanenc de l'Any
L'Ajuntament vol distingir anualment aquelles persones físiques o
jurídiques que, per la seva trajectòria, honorin la població.

El procediment per elegir el
Lliçanenc de l'Any 201 6 es va
iniciar, el passat febrer, amb
la constitució d'una Comissió,
formada per representants de
diferents àmbits del municipi i
un representant de l'Ajunta-
ment, la qual s'ha reunit per
avaluar i proposar tres candi-
dats a Lliçanenc de l'Any.
La presentació de les tres
candidatures finalistes es farà
en un acte públic que tindrà
lloc el divendres 22 d'abril, a
les 1 9h, a la sala d'actes de
la Biblioteca Ca l'Oliveres.

A partir d'aquí, s'obrirà un
període de votacions presen-
cial, en diferents equipaments
municipals, i on-line, obert a
tota la població. El període de
votacions s'iniciarà el dilluns
25 d'abril i finalitzarà el diu-
menge 8 de maig.
En el proper butlletí us pre-
sentarem les tres candidatu-
res que opten al Premi
Lliçanenc de l'Any.
El resultat de les votacions o
el nom del Lliçanenc de l'Any
també es donarà a conèixer
en un acte públic el divendres

1 3 de maig, a les 1 9h, a la
sala d'actes de la Biblioteca
Ca l'Oliveres, on la Comissió
anomenarà els atributs de la
persona física o jurídica es-
collida i l'Ajuntament li farà
lliurament d'una distinció
acreditativa.
La persona guardonada amb
aquest reconeixement ho-
norífic serà l'encarregada de
dur a terme el Pregó de la
Festa Major i ocuparà un lloc
preferent en diferents actes
organitzats pel Consistori lo-
cal durant l'any en curs.

L'Alcalde amb el President
de la Generalitat
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
saludar, el passat 25 de fe-
brer, el President de la Ge-
neral itat, Carles
Puigdemont. El motiu de la
visita de l 'Alcalde al Palau
de la General itat va ser un
projecte que l 'Ajuntament
està preparant. L’Alcalde va
aprofitar per saludar el
President i l i va fer l l iura-
ment d'un l i lbre sobre el
nostre poble, "Descobrim
Lliçà d'Amunt" del Grup
l 'Abans.

Busquem artistes, artesans
i professionals del municipi
relacionats amb les arts
La regidoria de Cultura de
l 'Ajuntament vol crear una
base de dades d'artistes,
artesans i professionals del
municipi relacionats amb el
món de les arts en
qualsevol dels seus àmbits,
amateurs o professionals,
per tal de tenir-los presents
en futures activitats que
s'organitzin (exposicions,
fires, espais de relació,
conferències, etc) i oferir-los
com a professionals del
sector quan empreses,
persones físiques o des del
propi Ajuntament es
requereixen treballs o
elements de tipus artístic.

Àmbits:
Arts plàstiques (pintura,
escultura, dibuix, gravat,
ceràmica, orfebreria,
artesania, pintura mural), Art
urbà (graffiti o altres
expressions artístiques de
carrer), Cine i vídeo, Dansa i
teatre, Fotografia, Literatura,
Música i Altres.
Si formes part d’algun
d’aquests col· lectius i
t’ interessa estar en aquesta
base de dades, pots
inscriure’t a través del
formulari que trobaràs al web
www.l l icamunt.cat o bé
demanar-lo a l ’OAC de
l’Ajuntament.

Escena de l'espectacle
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Propera xerrada sobre
educació per a famílies
Donat l ’èxit de participació a
les xerrades sobre educació
per a famíl ies organitzades
per les Regidories
d’Educació i Salut i la
Bibl ioteca Ca l’Ol iveres,
l ’Ajuntament continua
trebal lant per proporcionar
eines i recursos a les
famíl ies a través de tal lers i
conferències. Aquest mes
d'abri l us ofereix la següent
xerrada amb torn de debat i
preguntes:
- “Educació emocional. El
viatge comença a casa"
(xerrada per a pares i mares
amb fi l ls i fi l les de 0 a 1 6
anys), el 1 4 d’abri l de les
1 8.30h a les 1 9.30h a la Bi-
bl ioteca Municipal Ca l 'Ol i-
veres. Per participar-hi és
important que ompliu el
formulari d’ inscripció que
trobareu al web municipal
www. l l icamunt.cat; fins al 1 3
d'abri l .
Ens visitarà Eva Martínez,
mestra, pedagoga sistèmica
i formadora de formadors,
especial ista en Educació
Emocional i l i teratura infan-
ti l ; és co-autora del l l ibre
Educació emocional i
família. El viatge comença a
casa (Ed. Graó).
Aquesta xerrada té per
objectiu donar a conèixer
les dinàmiques emocionals
en el sistema famil iar i
donar pistes per actuar de
manera respectuosa i

assertiva per tal d’enfortir la
vida emocional dels nostres
fil ls i fi l les, i també la nostra.
Com a adults educadors,
ens movem constantment
entre dues energies: aquella
que cuida, que ofereix
ll igam, afecte i amor
incondicional, i la que -amb
una mirada de confiança-
ofereix l’empenteta
necessària per a fer créixer
l’autonomia i la força cap a la
vida. La bona combinació
entre totes dues contribuirà a
fer infants amb un bon vincle
amorós i amb confiança en
si mateixos per fer un pas
endavant i viure la vida tan
bé com sàpiguen. En
definitiva, el nostre repte és
aquest, preparar-los per al
viatge de les seves vides. I
d’això, n’aprenem cada dia,
grans i petits.

Dos alumnes de Batxillerat de l'Institut Lliçà
exposen els seus treballs de recerca
Dos alumnes de 1 r de Bat-
xi l lerat de l 'Institut Ll içà van
exposar en públic els seus
treballs de recerca el passat
1 8 de febrer a la tarda a la
Bibl ioteca Ca l'Oliveres.
Aleix Garriga va presentar el
seu treball sobre les 24
Hores de Ciclomotors a Lliçà
d’Amunt i Lluís Moa va
presentar el seu treball
sobre l ’Efecte Doppler.
Dintre del Programa
d’Activitats Educatives
(PAE) que l 'Ajuntament ofe-
reix als centres educatius
del poble, es dóna l'oportu-
nitat als alumnes de 1 r de
Batxi l lerat de fer la
presentació dels treballs de
recerca que hagin obtingut
una bona puntuació.
Aquesta presentació, que té
caràcter voluntari, es fa en
un acte obert al públic amb
l’objectiu de donar a
conèixer a la població els
diferents temes que han es-
tat objecte dels treball de
recerca mereixedors de
mil lor nota.
A l’acte, el regidor
d’Educació, Fran Sánchez,
va fer l l iurament d’un
reconeixement a aquests
dos alumnes que,
voluntàriament, van com-
partir els seus treballs de
recerca.

Jornada de portes obertes a les escoles
bressol

Recordem que les escoles
bressol municipals Nova
Espurna i Palaudàries faran
una jornada de portes
obertes el d issabte 1 6
d'abri l , de 1 0h a 1 3h, per
tal que aquel les famíl ies
que vulguin fer la
preinscripció al primer cicle
d’educació infanti l puguin
visi tar les instal•lacions i
rebre la informació ne-
cessària (el projecte de ca-
da escola i tot el relacionat
amb el procés de preins-
cripció).
A les escoles bressol de
Ll içà d'Amunt es pretén po-
tenciar el desenvolupament
màxim de les capacitats
dels infants, tot respectant
la diversitat i les possibi l i-
tats dels diferents alumnes.
Així, doncs, s'entén per es-
cola bressol un espai on és
possible relacionar-se per
tal de créixer dins d'aques-
ta dinàmica. Per això, són
espais organitzats estratè-
gicament per posar els in-
fants en situacions

d'aprenentatge que els
permetin anar desenvolu-
pant tot el seu potencial . El
joc és la base de l 'apre-
nentatge en aquestes edats
i , per aquest motiu , s' inten-
ta que les propostes de joc
o diferents racons de la
classe siguin atractius i es-

timulants, tot aprofi tant el
seu interès natural per in-
vestigar, conèixer i apren-
dre. L'afectivi tat també
forma part important de l 'a-
prenentatge, ja que dóna
als infants seguretat i això
els ajuda a moure's i triar
en l l ibertat.

Les escoles bressol municipals faran una jornada de portes obertes
el dissabte 1 6 d'abri l .

Els infants de l'escola
bressol no volen trepitjar
caques de gos

Als nens i nenes de
l’Escola Bressol ens
agrada molt sortir a
passejar pels voltants de
l’ escola.
Agafem les nostres serps
de passeig i caminem
xino-xano. Un dels
caminets que més ens
agrada és el que ens
porta al Pinar de la Riera.
És un camí que des de
l’era de la Biblioteca ens
porta fins molt a prop del
riu i que és ple de
meravelles per nosaltres.
Els camps són plens de
colors d’herba i de flors.
Pel camí hi ha formigues i
molts ocells que
observem mentre les
mestres ens canten
cançons i ens expliquen
moltes coses.
Però avui estem molt
tristos, perquè hem sentit
que les mestres parlaven

entre elles i deien que no
podem anar-hi més. Es
veu que els nostres veïns i
veïnes que tenen gossos
també els agrada aquest
caminet i hi porten els ani-
mals a passejar perquè
facin caca, però després,
en comptes de treure les
caques del camí, les
deixen allà. Les mestres
deien que és impossible
portar nens i nenes de dos
i tres anys sense que les
trepitgem o les toquem.
Per això, demanem als
nostres veïns i veïnes que,
si porteu els vostres
gossos per aquest
fantàstic caminet, recoll iu
les caques dels vostres
gossos i, així, nosaltres
podrem sortir a passejar-
hi.

Els infants de l'Escola
Bressol Nova Espurna

Aleix Garriga amb el seu treball sobre les 24H

Lluís Moa amb el seu treball sobre l'Efecte Doppler
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Dates de preinscripció per al
curs escolar 201 6-201 7
Els terminis de presentació
de sol· l icituds per a la
preinscripció escolar del curs
201 6-201 7 són els següents:
- Per al segon cicle
d'educació infanti l , educació
primària, centres integrats i
educació secundària obli-
gatòria, tal i com avançàvem
en l'anterior butl letí, el termi-
ni va començar el passat
30 de març i acabarà el 7
d'abril .
- Per als ensenyaments pro-
fessionals de música i dan-
sa, el termini també va
començar el passat 30 de
març i s'allargarà fins al 1 5

d'abril.
- Les dates de preinscripció
per a les llars d'infants seran
del 2 al 1 3 de maig .
- I , per al batxil lerat i els
cicles formatius de grau
mitjà de formació
professional i d'arts
plàstiques i disseny, en el
moment de tancar l 'edició
del butl letí, encara no havia
sortit publicada la resolució
en el DOGC.
Per fer la sol· l icitud de
preinscripció cal trucar al
centre de preferència i de-
manar dia i hora per portar la
documentació corresponent.

Abril de 201 6

Rutes Saludables per l'entorn del poble
L'Ajuntament ha definit cinc rutes adaptades a tothom per ajudar a
activar-nos de forma saludable i, alhora, conèixer els encants del
nostre poble.

A Ll içà d’Amunt som
privi legiats per l ’entorn que
tenim, amb gran quantitat
de senders, camins i
corriols habi l i tats per poder
desenvolupar-hi tot tipus
d’activitat esportiva.
Fins ara, degudament se-
nyal i tzades, disposavem de
quatre senders de petit re-
corregut (PR- C32, PR-
C32-1 , PR-C32-2 i PR-C34)
i també travessa el nostre
municipi el GR-97 direcció a
Sant Celoni o a Abrera.
A partir d 'ara, també tin-
drem cinc rutes saludables.
Les Regidories de Salut i
d ’Esports de l ’Ajuntament
han impulsat el programa
PAFES (Pla d’Activitat
Física, Esport i Salut) i han
definit cinc rutes de curta
l largada, de baixa dificultat,
adaptades a tot tipus de
perfi ls, que ens ajudaran a
activar-nos de forma
saludable i , alhora, a
conèixer més els encants
del nostre municipi .
L’Ajuntament vol senyal i tzar
aquestes rutes amb la
nomenclatura internacional
de senders municipals i , per
això, està en contacte amb
la FEEC (Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya) i , de ben segur,
en poc temps quedarà
final i tzada aquesta
senyal i tzació.
La primera de les rutes surt
des del Centre Cívic de
Palaudàries, passa per part
del bosc de Palaudàries i
torna al Centre Cívic pel
barri de Can Roure.
La segona parteix del
Centre Cívic de Ca l 'Arti-
gues, puja fins ben bé
l ’entrada del bosc de
Palaudàries i torna per

darrere de les cases del
carrer de l 'Empordà fins
acabar novament al Centre
Cívic.
La tercera surt del Pavel ló
d’Esports, puja fins a
l ’ermita de Sant Baldiri i a
l ’entrada del camí de Can
Bosc, des d'on torna cap al
centre i al Pavel ló.
La quarta comença i acaba
al Pavel ló d'Esports però,
aquest cop, passant pel
Pinar de la Riera i el centre
del poble.
Per últim, una ruta que con-
sisteix a seguir un dels
camins que més es fan
servir, es tracta de la ruta
des del centre fins a la
Cruïl la.
Per altra banda, la
Regidoria d’Esports, amb
els objectius de fomentar la
pràctica esportiva i el
coneixement d'aquestes ru-
tes, ha organitzat una
activitat gratuïta, anomena-
da "Vine a caminar", basa-
da en l ’acompanyament de
totes aquel les persones que

vulguin fer servir les rutes.
Aquesta activitat tindrà l loc
els di l luns, els dimecres i
els divendres a partir de les
1 5 hores. Un dia se sortirà
de Palaudàries, un altre de
Ca l 'Artigues i un altre del
centre. "Vine a caminar"
començarà el proper 4
d'abri l . Per apuntar-s'hi , cal
d irig ir-se al Pavel ló
d'Esports o als Centres Cí-
vics de Palaudàries i Ca
l 'Artigues.
El proper dimecres 6 d’a-
bri l , amb motiu de la
celebració del Dia Mundial
de l ’Activitat Física, tindrà
l loc la presentació oficial
d 'aquestes Rutes Saluda-
bles, a les 1 1 h, a la
Bibl ioteca de Ca l ’Ol iveres,
i es farà una caminada per
un petit tram d’un dels
senders.
La presentació anirà a càrrec
de la doctora Judit Dalmau,
que també oferirà una petita
xerrada sobre la importància
de l’activitat física per gaudir
d’una bona salut.

Les cinc rutes saludables

Publicitat
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Fira Guia't 201 6
Recordem que la setena
edició de la Fira Guia't, la
fira dels ensenyaments
postobligatoris
professionalitzadors que
s'ofereixen al Vallès Orien-
tal, tindrà l loc el dimecres 6
(de 9h a 1 4.30h), el di jous 7
(de 9h a 1 4.30h i de 1 6.30h
a 1 9h) i el divendres 8 d’abri l
(de 9h a 1 3h) a l 'Espai Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
de Granollers.
La Fira Guia't està
organitzada pel Consell
Comarcal conjuntament amb
els municipis membres de la
Xarxa Transició Educació
Treball (TET) del Vallès
Oriental i l 'Ajuntament de
Granollers, i compta amb el
suport de la Diputació de
Barcelona.

L'objectiu és orientar i
informar als joves de la
comarca que estan
final itzant els estudis
obligatoris, que han
abandonat els estudis o que
no han obtingut l 'ESO sobre
el circuit formatiu i/o
professional més adequat a
cada persona.
La Fira Guia't també ofereix
diferents tal lers d'orientació i
xerrades formatives sobre

Novetats en el web de
Transparència

Millora del clavegueram a l'Institut Hipàtia
L'Ajuntament ha finalitzat les
obres de reconnexió dels
desguassos del clavegueram
de l’Institut Hipàtia
d’Alexandria. Sota les escales
d’accés a l’institut i al Casal
de la Gent Gran hi havia dues
fosses sèptiques molt
antigues que era necessari
eliminar i connectar la
claveguera directament a la
xarxa del carrer.

Reparació del clavegueram del torrent de Can
Quaresma
Una vegada més, la
col· laboració ciutadana ens
ajuda en la localització de
punts d’abocament d’aigües
residuals.
El transcurs del temps i els
gasos derivats del sofre
ataquen els compostos del
formigó de les canonades i
provoquen que aquestes es
trenquin i s'enfonsin. Això és el
que va passar a la canonada
que passa soterrada pel
torrent de Can Quaresma.
L'Ajuntament ja hi ha fet les
reparacions oportunes.

No estudies ni treballes?
Informa't del Pla "Millorem l'ocupació"
L’Ajuntament atén, de
manera personalitzada,
aquelles persones que
tenen entre 1 6 i 35 anys,
que no estan ni estudiant ni
treballant, amb la final itat
d’oferir-los la informació i
l ’orientació necessàries a
nivel l acadèmic i laboral,
tant si tenen escassa
formació acadèmica com si
estan altament qualificades.
Per inscriure’s a aquest

programa i rebre aquest
acompanyament només cal
trucar al telèfon de
l’Ajuntament 93 841 52 25.
També es treballa amb la
Garantia Juvenil , una
iniciativa a nivel l europeu
per reduir l 'atur juvenil en
què, si es compleixen una
sèrie de requisits,
s’ofereixen pràctiques o
formació. La Garantia
Juvenil està destinada a les

Control de velocitat
A principis de març es va
instal · lar un sistema de
control de velocitat a la
intersecció del carrer
d'Anselm Clavé amb el car-
rer de la Indústria, al
semàfor existent, que fa la
lectura de la velocitat dels
vehicles que circulen pel
carrer d'Anselm Clavé. Si
se sobrepassa la velocitat
màxima permesa de 50
km/h, el semàfor canvia la
fase a vermel l i , per tant, el
vehicle s’ha d’aturar.
El control i la disminució de
la velocitat dels vehicles
que circulen per aquesta

via té per objectius pacificar
el centre urbà i augmentar-
hi la seguretat viària.

Desestimat el recurs
d'apel· lació interposat per
l'exregidora María Marcos

L'Audiència Provincial de
Barcelona ha desestimat el
recurs d'apel· lació interposat
per l 'exregidora de l'Ajunta-
ment María Marcos contra
l'auto de 4 de maig de 201 5
dictat pel Jutjat d'Instrucció
número 4 de Granollers que
disposava el sobreseïment
provisional i l 'arxiu de les ac-
tuacions.
Recordem que María Mar-
cos va interposar una quere-
l la contra l'Alcalde, Ignasi
Simón, per un presumpte
delicte de prevaricació i con-
tra els drets individuals. Se-

gons la sentència, el cessa-
ment de María Marcos com
a representant de l'Ajunta-
ment de Lliçà d'Amunt en
diferents organismes que va
ser resolt per Decret d'Alcal-
dia i ratificat pel Ple Munici-
pal, l 'òrgan competent,
s'ajusta a la normativa. I , el
fet de denegar-l i un espai a
l 'apartat d'Opinió dels Grups
Municipals en el butl letí In
forma't per ser regidora no
adscrita i no pertànyer a cap
grup municipal, també és un
argument compartit pels
magistrats.

diferents aspectes que es
consideren estratègics en el
context econòmic i formatiu
actual (di jous a la tarda).
L'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt, com a membre de
la Xarxa TET, col· labora en
l 'organització i faci l itant
persones per atendre la gent
jove a la Fira Guia't fent
d'orientadors i
acompanyant-los a visitar
l 'exposició.

persones amb més de 1 6 i
menys de 30 anys.
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Abril de 201 6

Treballa a l'estiu
com a monitor/a

Vols treballar com a monitor/a per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
a l'estiu (juny i juliol)?

REQUISITS:
Regidoria d’Esports. Activitats esportives o ball d’estiu (jazz,
hip-hop, funky...):
Requisits:
- Presentació de currículum. Amb la disponibilitat horària.
- Fotocòpia de DNI.
- Certificat d’antecedents penals. Treball amb menors.
- Major de 1 6 anys.
- Titulacions: Monitor/a de lleure o titulacions relacionades amb el
món esportiu (CFGM/S en activitats esportives, grau en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport), o entrenador/a esportiu de
qualsevol modalitat.
Mèrits a valorar:
- Titulacions relacionades amb el món educatiu (CFGS en
educació infantil), Monitor/a d’activitats dirigides (aeròbic,
aquagim, steps, etc.), Titulacions relacionades amb la dansa i
Idioma (Anglès).
Regidoria de Joventut. Casal d'Estiu:
Requisits:
- Presentació de currículum. Amb la disponibilitat horària.
- Fotocòpia de DNI.
- Certificat d’antecedents penals. Treball amb menors.
- Titulacions: Monitor/a de lleure.
- Experiència mínima amb joves de 6 mesos.
Mèrits a valorar:
- Titulacions relacionades amb el món educatiu i Experiència amb
nens i nenes.
Regidoria de Joventut. Casal Jove:
Requisits:
- Presentació de currículum. Amb la disponibilitat horària.
- Fotocòpia de DNI.
- Certificat d’antecedents penals. Treball amb menors.
- Titulacions: Monitor/a de lleure.
- Experiència mínima amb joves de 6 mesos.
Mèrits a valorar:
- Titulacions relacionades amb el món educatiu.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
A l’OAC de l’Ajuntament. En el full de sol· licitud s’haurà
d’especificar en quin Casal/Activitat està interessat/ada a treballar
com a monitor/a. Totes les fotocòpies presentades han d’estar
degudament compulsades.
Termini de presentació: del 4 al 22 d’abril

PROCÉS DE SELECCIÓ:
- Persones que compleixin els requisits.
- Pre-selecció segons currículum i mèrits. Si es considera adient,
es podran dur a terme entrevistes.
El resultat es comunicarà a tothom via correu electrònic.

Per qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb la regidoria
de Recursos Humans de dilluns a divendres de 1 3h a 1 4h.

Publicitat

Els animals de companyia originen una
elevada despesa pública

La Llei de protecció dels
animals regula, entre altres
aspectes, la protecció de gats
i gossos com a animals de
companyia i en prohibeix
l’eutanàsia, excepte per
motius sanitaris o psicològics.
El cost de l’Ajuntament en
aquesta matèria va ser de
36.31 6€ l’any 201 5.
Aquest cost va estar causat
sobretot per la recollida de
gossos extraviats (11 0), dels
quals el 68% no tenia
microxip. D’aquests, 76 ningú
els va reclamar i s’han hagut
de posar en un programa
d’adopció, sumant-se als de
l’any anterior que encara no
han estat adoptats. Malaura-
dament, no hi ha prou
famílies adoptants i els costos
continuaran creixent.
Aquesta situació té un origen
molt senzill: els gossos no
estan identificats i molts
propietaris no coneixen les
seves obligacions i actuen
irresponsablement. A més
dels costos que significa la
recollida i el manteniment
dels animals, no podem
oblidar el seu patiment pel fet
d’estar fora del domicili.
L’Ajuntament vol anar a la
font del problema i farà una
campanya obligant tots els
propietaris de gossos a
identificar-los amb microxip i
censar-los al Registre
municipal. Aquesta mesura
s’espera que redueixi tant el
nombre d’animals recollits
com el nombre dels que no
es troba propietari.
La col· locació del microxip
amb registre a la base de
dades Anicom, a iniciativa de
l’Ajuntament des de l’any

201 5, té un cost de 20 euros i
compta amb la col· laboració
de les dues clíniques
veterinàries del municipi.
Els propietaris de gossos de
races potencialment perilloses
o encreuaments d’aquestes, a
banda d’identificar-los, han
d’estar en possessió de la
Llicència administrativa de
tinença i conducció. Aquesta
llicència es tramita a
l’Ajuntament i per obtenir-la
cal complir una sèrie de
requisits, com disposar d’un
certificat d’aptitud psicològica,
d’una assegurança de
responsabilitat civil i no tenir
determinats antecedents
penals.
Per altra banda, s’incidirà
novament a informar de les
mesures que han de prendre
els propietaris per evitar la
fugida dels seus animals i
també per evitar que embrutin
la via pública, fenomen que
cada vegada és pitjor. Es
preveu la imposició de
sancions, tal com preveu
l’ordenança municipal de
tinença d’animals de compa-
nyia.
Per altra banda, les colònies
de gats de carrer és un altre
dels aspectes complexos al
municipi, on actualment
considerem que hi ha entre
500-800 gats de carrer, dels
quals uns 1 50 estan en
colònies controlades. Una
colònia controlada de gats de
carrer té tots els individus
esterilitzats i hi ha una
persona voluntària que
s’ocupa d’alimentar-los i
avisar l’Ajuntament quan hi
ha nous individus o quan
estan malalts. El cost de

controlar una colònia és molt
elevat i l’Ajuntament ho
realitza gradualment.
Les persones interessades
en ser voluntàries de colònies
controlades de gats de carrer
es poden posar en contacte
amb la Regidoria de medi
ambient al telèfon
93.841 .52.25

Crida urgent a voluntaris
per a l’alletament de
camades de gats
Cada primavera apareixen
camades de gats acabats de
néixer, alguns recuperats
dels contenidors
d’escombraries, que
necessiten alimentació
especial durant algunes
setmanes. Des de
l’Ajuntament no tenim mitjans
per atendre’ls i ens caldria la
col· laboració de voluntaris
per fer aquesta tasca. Es
facilitarà formació, estris i
aliments. Si penses que pots
ajudar aquests animals,
posa’t en contacte amb la
Regidoria de medi ambient.

Campanya de la fundació
FAADA d’identificació i
esterilització d’animals de
companyia
La campanya “Sóc
responsable” facilita la
identificació i esterilització
d’animals de companyia a
preus molt econòmics. La
campanya es desenvolupa
entre l'1 de febrer i el 30
d’abril i cal inscriure’s al web
“www.socresponsable.org” o
trucar al telèfon 93.624.55.38
Els veterinaris col· laboradors
més propers estan a
Granollers i Santa Eulàlia.

L'Ajuntament farà una campanya per incidir en la identificació i el cens
dels gossos, a més d'informar sobre les mesures per evitar la fugida
dels animals i que embrutin la via pública.
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Obres a l'edifici de l'Esplai

Arranjament de voreres a Ca l'Oliveres
A finals de febrer, l 'Ajunta-
ment va començar a arren-
car les soques dels arbres
que es van tal lar a una part
del barri de Ca l 'Ol iveres i a
refer voreres. Després,
gradualment, es plantaran
nous arbres, d istribuïts i
d isposats d'una altra ma-
nera.
Recordem que aquesta ac-
tuació, reclamada i consul-
tada amb els veïns, és fruit
de diversos problemes que
provocaven els ti l · lers plan-
tats a les voreres: aixeca-
ven panots i havien arribat
a trencar murets dels jar-
d ins dels domici l is, a més
de tapar els fanals. També
molestava al veïnat els re-
brots de soca que envaïen
la vorera, la caiguda de fu-
l les i de flors, i les plagues
de pugó que requerien
tractament fi tosanitari .

Per solucionar els proble-
mes d'humitat que pateixen
les parets de la planta baixa
de l’edifici on s’ubica
l ’Esplai, al carrer d’en Bosc,
l 'Ajuntament va decidir
sanejar les parets interiors
fins a una alçària d’un me-
tre, picant el guix en mal
estat i revestint-les amb
morter de c.p. Com a aca-
bat, en unes parts es va
col· locar una rajola imitació
fusta i en altres es va canvi-

ar el sòcol i es pintarà.
Aquestes obres es van fer a
finals de febrer.
Les obres van anar a càrrec
de l'empresa Claudi Olivan
Construccions SL. La Junta
de Govern Local va atorgar-
l i aquests treballs per consi-
derar-la la proposta més
avantatjosa i ajustada a les
condicions tècniques de
l'estudi d'entre els pressu-
postos demanats a dues
empreses.

Estat abans de les obres

Estat després de les obres

Enjardinat a l'entrada de la Biblioteca
A finals d'any, la Brigada
Municipal va fer una cuneta
per recol l ir i reconduir les
aigües pluvials al costat del
paviment existent a l 'entra-
da de la Bibl ioteca Ca l 'Ol i-
veres, amb l 'objectiu
d'evitar la formació de re-
guerots en aquesta zona.
Aquest principi d 'any, l 'obra
s'ha complementat amb
l 'ampl iació de la zona
d'enjardinat fins a la cuneta.

Més seguretat davant de l'institut Lliçà
Les parades de les tres lí-
nies de Transports de Lliçà
d'Amunt (TLA) ubicades da-
vant de l 'INS Lliçà, a l 'avin-
guda dels Països Catalans,
es van desplaçar, a finals de
febrer, uns metres més
enllà, a la mateixa avinguda
però davant de l 'entrada del
Camp de futbol municipal. El
motiu va ser la col· locació
de tanques fixes de segure-
tat en aquestes parades
com a mesura per evitar
possibles incidents, princi-
palment, en els trajectes
d'horaris escolars.
Per altra banda, també es
va instal· lar un nou pas de
vianants, amb semàfors,
davant de l 'Institut Ll içà. La
Junta de Govern Local del

passat 22 de febrer va adju-
dicar aquesta actuació, que
respon a una necessitat
sorgida en la reunió del Pla

L'Ajuntament acorda amb
Mango la recollida de residus
L'Ajuntament ha aprovat un
conveni amb l'empresa Punto
Fa SL (Mango) per a la reco-
llida de residus assimilables a

domèstics que es generin per
l'empresa en la seva activitat
logística al Polígon Industrial
de Can Montcau.

Estudi geotècnic per al projecte del Casal
Per continuar amb el pro-
jecte de construcció d'un
Casal de la Gent Gran a
Palaudàries és necessària
la real i tzació d'un estudi

geotècnic del terreny. La
Junta de Govern Local va
acordar adjudicar aquests
trebal ls a l 'empresa Grano-
l lers 2002 Estudis Geolò-

gics SCP per un import de
927,42€ més IVA per consi-
derar-la l 'oferta més avan-
tatjosa de les dues
demanades.

Tanques fixes de seguretat i pas de vianants amb semàfors

Local de Seguretat Viària
del passat 1 4 de gener, a
l 'empresa Aluvisa per un im-
port de 3.768,24€ més IVA.

Arranjament de les façanes
de l'Ajuntament

La Junta de Govern Local del
passat 22 de febrer va adju-
dicar les tasques de neteja i
pintura de les façanes de
l'edifici de l'Ajuntament a
l'empresa Servicios JAF SA
per un import de 11 .376€
més IVA, al considerar-la
l'oferta més avantatjosa de
les tres demanades. Aques-
tes parets presenten una de-
coloració general i a la
façana principal hi ha algu-
nes pintades. També es res-

patllaran i es pintaran els
ferros de totes les balcone-
res.
Per altra banda, la mateixa
Junta va acordar atorgar la
creació i instal· lació d'un rètol
identificatiu amb les paraules
"Casa de la Vila" per a la
façana principal de l'edifici de
l'Ajuntament a l'empresa
TecniRètol per un import de
1 .545€ més IVA, al conside-
rar-la l'oferta més avantatjo-
sa de les dues demanades.
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El lliçanenc Miguel Ángel Muñoz recorre la
costa catalana nedant
El l l içanenc Miguel Ángel
Muñoz, mecànic de profes-
sió i nedador d'afició, és ex-
pert en travesses de llarga
distància i fa dos anys va
emprendre el projecte de
recórrer tota la costa catala-

na nedant (no l inealment,
sinó per fragments solts). Es
tracta d'un projecte a tres
anys i fa una etapa d'entre
3,5 i 1 0 km cada 1 5 dies a
una distància d'entre 200 i
400 metres de la costa. Ara

ja ha fet gairegé tota la cos-
ta Brava. Muñoz s'entrena
una hora la dia en una pis-
cina i quan fa el recorregut
porta una barca amb un
metge o un ATS per si passa
alguna cosa.

Un 2n Premi de la Lotería, consignat a Lliçà
En el sorteig de la Lotería
Nacional celebrat el passat
11 de febrer, el segon premi,

El lliçanenc Alfredo Corralero farà corrent la
volta a Espanya en 60 dies
El lliçanenc Alfredo Corralero,
Mosso d'Esquadra de pro-
fesió i aficionat a les curses
d'ultrafons, farà aquest estiu
la volta a Espanya en 60 dies
corrent. Un total de 3.600

quilòmetres (del cap de Tarifa
(Andalusia) al de Touriñán
(Galícia), d’allà a Hondarribia
(Guipúscoa) i fins al cap de
Creus al llarg de tots els Pi-
rineus), amb un objectiu soli-

dari: col· laborar en la creació i
posada en marxa d'un centre
de salut a Bisselanca (Guinea
Bisau), projecte impulsat per
la Fundació Ivan Mañero,
amb seu a Granollers.

L'empresa l l içanenca Fi-
gueras International Seating
ha equipat l 'ampl iació del
petit museu Govett Brewsler
Art Gal lery de New Ply-
mouth (Nova Zelanda), que
acul l l 'obra de l 'artista Len
Lye ((Nova Zelanda 1 901 -
Nova York 1 980), un projec-
te que ha anat a càrrec de
l 'estudi Pattersons Associa-
tes.
L'edifici ha estat concebut

com un temple, ja que a
Len Lye l i fascinaven
aquests edificis clàssics.
L'edifici inclou un auditori
que es pot fer servir com a
sala de cine, de conferènci-
es, de concerts i de dansa.
La butaca servida per Fi-
gueras, la 6036 Flex, encai-
xa amb aquesta proposta i ,
a la vegada, s'adapta a les
dimensions corporals de la
població neozelandesa.

Figueras equipa l'auditori
d'un museu de Nova Zelanda

El lliçanenc Joel Juárez, subcampió de la
Minicopa Endesa
El lliçanenc Joel Juárez, que
juga a bàsquet amb l'Infantil A
del Fiatc Joventut, va dispu-
tar, el passat 21 de febrer al
Coliseum de la Corunya, la
final de la Minicopa Endesa
contra el Reial Madrid, que es
va programar guanyador.
Després de superar el Cenar
Obradoiro i el Gran Canària,
la Penya va perdre contra el
València Basket, però l’equip

entrenat per David Jimeno va
aconseguir la classificació i va
acabar subcampió de la Mi-
nicopa Endesa. L’última
vegada que el conjunt verd-i-
negre va aixecar el títol va ser
l’any 2011 .
La Minicopa Endesa reuneix
els millors jugadors d'Espa-
nya de 1 3 i 1 4 anys. Juárez
va ser un dels màxims ano-
tadors del seu equip.
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L'Institut Hipàtia amb el riu Tenes
En el marc del Servei
Comunitari que ha encetat
aquest any l'Institut Hipàtia
d'Alexandria i de
l’Apadrinament del tram del
riu Tenes al seu pas per Lliçà
d’Amunt, un petit grup
d’alumnes participa de
manera voluntària en la
conservació i manteniment
del riu amb la col· laboració de
membres de Protecció Civil.
El professor Santi Llorà ha
dissenyat el projecte “El
Tenes riu” per planificar la
intervenció de l’alumnat
durant les hores del servei
comunitari.
Per altra banda, per tal de
continuar treballant i
aprofundint en la relació de

l’Hipàtia amb el riu Tenes, el
passat 1 5 de febrer, es va
signar la documentació
necessària perquè l’institut
sigui membre voluntari de
l’Associació Hàbitat i pugui
desenvolupar la tasca
d’inspecció dins el seu
Projecte rius.

La iniciativa ha sortit del
professor de Física i Química,
Ivan Sangenís, que farà servir
el projecte per treballar las
seva matèria a 2n i 4t d’ESO.
A més, hi ha altres matèries
que s’han afegit a la iniciativa,
de manera que el treball serà
en clau interdisciplinar.

El Consorci convoca el I
Premi de Treballs Acadèmics
El Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs ha
posat en marxa la primera
edició del Premi de Treballs
Acadèmics Consorci Besòs-
Tordera, adreçat a alumnes
de Batxillerat i Cicles
formatius que hagin dedicat
els seus treballs de recerca i
de curs, respectivament, a
temes relacionats amb la
conca del Besòs, ja sigui dins
l’àmbit de l’aigua o dels
espais fluvials.
El jurat atorgarà dins de cada
categoria (treball de recerca i
treball de curs) un primer

premi dotat amb un xec regal
per import de 1 50 euros i dos
accèssits, amb xecs de 1 00
euros cadascú. També es
premiarà als centres
educatius d’on procedeixin els
estudiants guardonats amb el
mateix import. El termini per
presentar els treballs
finalitzarà el 1 5 d’abril.
El veredicte i el lliurament de
premis es farà al juny, per vin-
cular-ho a la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient, que
té lloc el 5 de juny.
Per a més informació:
www.besos.cat.

Col·laboració intergeneracional
L’institut Hipàtia d'Alexandria i
l’Associació del Casal d’Avis
van signar un conveni de
col· laboració per dur a terme
l'activitat “Taller d’ús del mòbil”,
que forma part del projecte
“Gent gran en xarxa” impulsat
per aquest institut.
Aquest projecte ha consistit a
formar els alumnes de l'institut
en diferents usos de xarxes
socials i hardware que permet
l’accés a aquestes xarxes
(smarphones, phablets,
tauletes, ordinadors). I, una
vegada els alumnes han fet
aquesta formació, entre els
mesos de gener i febrer, han
participat setmanalment en
acompanyaments individuals
a persones majors de 60 anys

usuàries del Casal de la Gent
Gran interessades a aprendre
els usos dels seus telèfons
mòbils.
Cada dilluns i dimecres, una
quinzena de joves i una quin-
zena de persones grans s'han
trobat per ensenyar i aprendre
respectivament les diferents
opcions i aplicacions dels seus
mòbils. Ha estat una
experiència molt enriquidora
per als dos col· lectius. La
relació inter generacional, el
foment de l’hàbit d’ajudar i el
fet d'obtenir nous
aprenentatges sobre la
tecnologia i les possibilitats
dels telèfons mòbils han estat
els objectius principals
d’aquest activitat.

el núm. 50.689, va estar
consignat al punt de venda
de Lliçà d’Amunt situat al

carrer de Pompeu Fabra s/n,
al centre urbà.



Camí del Tenes
A mitjan febrer van començar
els treballs de condiciona-
ment del tram final del camí
fluvial del riu Tenes, a Parets,
tot just abans de l'aiguabar-
reig amb el riu Besòs. El

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
N. Salayet (Santa Eulàl ia): de l '1 al 7 d'abri l
M. Sayós (Ll içà d'Amunt): del 8 al 1 4 d'abri l
P. Lozano (Bigues): del 15 al 21 d'abril
A. Galcerán (Lliçà d'Amunt): del 22 al 28 d'abril
R. Mas (Lliçà d'Amunt): del 29 d'abril al 5 de maig
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).

camí fluvial del riu Tenes fa
30,9 quilòmetres des de Sant
Quirze fins al Besòs, a
Montmeló. Passa pels ter-
mes de Sant Feliu, Bigues i
Riells, Santa Eulàlia, Lliçà

d'Amunt, Lliçà de Vall i Pa-
rets. A més del tram final de
Parets, hi ha pendents trams
en finques de Sant Feliu i
Lliçà d'Amunt i a l'alçada de
la carretera BV-1 432.

Carretera compartida entre vehicles i ciclistes
El Departament de Terri tori
i Sostenibi l i tat ha senyal i t-
zat com a carretera com-
partida entre vehicles i

cicl istes una ruta circu lar
entre els dos Val lès. Al
Val lès Oriental , passa per
la C-1 41 5b, de Granol lers

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.

Júl ia Garcia Iglesias,
nascuda

el 27 de gener de 201 6

Foment anuncia la licitació d'un nou estudi
informatiu del quart cinturó entre Terrassa i
Granollers

El govern espanyol in iciarà
el procés de l ici tació per
encarregar la redacció
d 'un nou estud i informatiu
del tram del quart cin turó
que ha d 'un i r Terrassa

amb Granol lers fins a con-
nectar amb l 'autopista de
Mataró (la C-60), a la Ro-
ca. Amb la nova l ici tació,
caldrà veure si es manté el
mateix traçat que l 'any

201 0 es va fixar que pas-
saria pels termes munici-
pals de Caldes, Ll içà
d 'Amunt, Santa Eu làl ia,
l 'Ametl la, Canovel les, les
Franqueses i la Roca.

a Caldes; la BP-1 432, de
Sant Fel iu a la Garriga, i la
BV-1 435, entre Bigues i
Ll içà d 'Amunt.

Ingrid Perez Nares,
nascuda

el 1 2 de febrer de
201 6

L'exgerent de la Mancomunitat, sentenciat
La sentència del tribunal
condemna Francesc Del-
gado, exgerent de la Man-
comunitat de la Val l del
Tenes, a una pena de sis
anys de presó per un del ic-
te continuat de malversació
de fons públ ics en concurs
medial amb un del icte con-

tinuat de falsificació de do-
cument públ ic. La resolució
també estableix una pena
de deu anys d'inhabi l i tació
absoluta i la necessitat de
retornar els 523.482,20 eu-
ros defraudats més els
interessos corresponents a
la Mancomunitat. Delgado

també hauria de fer front
als costos del procediment,
inclosos els de l 'acusació
particu lar.
L'exgerent de la Val l del Te-
nes recorrerà la sentència
davant del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalu-
nya.

L'escola Lliçà d'Amunt, en un programa de
televisió
"Val lès Educa" és un
programa de televisió de
Val lès Oriental TV que té
com a objectiu posar en
valor i donar visibi l i tat als
projectes educatius que
real i tza la Comunitat
Educativa del Val lès.
El passat 23 de febrer, en
dues franges horàries
(1 8:30/22:30), es van eme-

tre tres nous reportatges
de la bona tasca educativa
que es fa a les escoles i
insti tuts de les dues
comarques del Val lès.
Aquests reportatges també
es van emetre aquest ma-
teix d ia (1 8:30/21 :30) a
Canal Terrassa.
Un dels reportatges ens va
portar a l 'Escola Ll içà

d 'Amunt del nostre munici-
pi per conèixer una
pràctica educativa de més
de 25 anys: impartir
classes de francès als
alumnes de cicle superior.
Es va expl icar com ha anat
evolucionant la matèria i
per què és bo potenciar
l 'aprenentatge de l lengües
estrangeres.
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Consell d'Alcaldes
Sant Antoni de Vilamajor va
acoll ir el passat 24 de febrer
una sessió del Consell
d'Alcaldes del Vallès Orien-
tal. A la sessió van assistir
30 dels 39 alcaldes i alcal-
desses de la comarca, entre
els quals l 'Alcalde de Lliçà
d'Amunt, Ignasi Simón, que
van poder conèixer i debatre
la proposta de l 'entitat Fem
Vallès "El Vallès, nou encaix
territorial". Entre altres te-
mes, també cal destacar la
presentació de la Fundació
Oncovallès.

Unió de Pagesos es va im-
posar amb un 56,77% a les
eleccions per a la renova-
ció de les Cambres Agràri-
es de Catalunya
celebrades el passat 28 de
febrer. JARC va obtenir un
27,60% i Asaja un 1 2,7%.
En el nostre poble, la
votació va tenir l loc a
l 'Ed ifici Municipal de la
Pol icia Local i Serveis
Socials, entre les 1 1 i les
1 8 hores, on van exercir el
seu dret a vot 1 4 electors
d ’un cens de 25, dels

municipis de Ll içà d 'Amunt,
Ll içà de Val l i Parets del
Val lès.
En aquesta mesa electoral ,
el repartiment de vots entre
les tres candidatures
presentades va ser el
següent:
- Unió de pagesos de
Catalunya - 8 vots
- Joves agricu l tors i
ramaders de Catalunya
(JARC) – zero vots
- Asociación agraria –
Jóvenes agricu l tores
(ASAJA) – 6 vots

Resultats de les eleccions
agràries

Els assistents al Consell d'Alcaldes



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

Grups Municipals

El passat juliol es va aprovar la ILP d’habitatge al Parlament de Catalunya, la llei més progressista en relació al dret a l’habitatge i la pobresa energètica que hem tingut mai a
Catalunya. Aquesta llei, que canvia el paradigma, comporta nous drets i deures, ja que coresponsabilitza al gran tenidor d’habitatge i a les empreses subministradores i, a la
vegada, dóna eines als ajuntaments per aconseguir que la ciutadania tingui un accés garantit a l’habitatge. La llei 24/201 5 està vigent des de l’agost i tots els Ajuntaments,
alhora que la Generalitat, hauríem d’estar utilitzant totes aquestes eines que la llei proporciona per tal de garantir el dret a l’habitatge. El nostre ja l’ha posat en marxa i estem
treballant sense descans i de manera coordinada per tal que la nostra gent no pateixi cap tall de subministrament ni es quedi al carrer.
Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, compartim també la intenció de millorar els acords als quals l’Ajuntament havia arribat amb les empreses subministradores,
que fins al moment es basaven en el pagament per part del Consistori de les factures impagades a aquestes empreses. El que es planteja en la llei 24/201 5 és la
coresponsabilitat de les empreses subministradores en la pobresa energètica i, per tant, en els nous convenis s’ha de buscar la seva implicació econòmica en el problema, no
només facilitar els tràmits perquè l’Ajuntament els pagui, com ha estat fins ara. És prioritari, ara que les nits són fredes, que es reforcin les mesures contra la pobresa
energètica i s’apliqui el principi de precaució que estableix la llei 24/201 5 per evitar els talls de subministrament. No podem permetre que cap família es quedi sense accés als
subministraments bàsics.
Però no és fàcil i, per aquest motiu, l’Ajuntament també ha posat en marxa uns altres plans, com la treva hivernal dotant d'aparells calefactors i, en alguns casos, la mediació
política amb les empreses per tal de paralitzar talls indiscriminats a la famílies.
El PSC ho té clar, amb nosaltres, els veïns han de tenir una vida digna i, per aquest motiu, tirarem endavant totes les accions necessàries per assegurar que cap família de
Lliçà d’Amunt passi precarietats.

TRES MESOS AL GOVERN
Després d'aquest període treballant dins de la dinàmica de l'Ajuntament, podem començar a fer palesa la difícil tasca que tenim per endavant.
La primera valoració a fer des de l'Àrea d'Esports és la insuficiència d'instal· lacions que tenim en el nostre municipi; moltes ja velles i d'altres incapaces d'absorbir la
demanda que tenen. Dins d'aquest apartat, hauríem de potenciar el manteniment de les mateixes, cosa que fins ara, per les raons que sigui, no s'ha dut a terme amb
la assiduïtat necessària. Aquest fet, possiblement és comú en altres regidories. Per aquest motiu, el més assenyat és, per una banda re-dreçar la situació i bolcar els
nostres esforços a conservar el que ja tenim, i per l'altra, portar a terme els nostres objectius d'ampliar el nombre d'instal· lacions segons siguin les necessitats.
La segona cosa que proposarem als nostres companys polítics és la creació de la figura de Coordinador de Regidories. Totes elles tenen franges de connexió on
s'ha de treballar en comú. I, per tant, certes partides pressupostàries s'han de compartir, així com el personal adient, ja que considerem que el sistema actual de
funcionament del nostre Ajuntament és massa horitzontal.
Aquets és un deis aspectes que ens ha portar a defensar l'acord aconseguit entre els quatre partits polítics. Sense la suma de totes les forces és impossible tirar
endavant aquest poble. Volem introduir l'autocrítica com a forma de millora contínua; evidentment, amb esperit constructiu, no es tracta de demonitzar a ningú, sinó
de prevenir i corregir.
Tot això ho fem amb la intenció de millorar el nostre municipi; només volem posar damunt la taula els problemas que detectem, perquè pensem que tenim per sobre
de tot, un compromís amb la veritat i també amb els nostres ciutadans.

El pasado día 1 8 de febrero, en un pleno extraordinario, se puso en marcha un nuevo equipo municipal. Después de varios meses de trabajo intenso, debatiendo sobre temas referentes al
futuro que deseamos para Lliçà, l legamos a un acuerdo que -a nuestra opinión- es muy beneficioso para dicho futuro. Se trataron temas tan importantes como: la apertura de la empresa
Mango y Biokit, el desarrol lo del nuevo POUM (Plan Ordenación Urbanístico Municipal) para iniciar las mejoras del centro urbano, la aceptación de Can Malé como equipamiento municipal y
planes de servicios municipales. Además y como prioridad de los muchos puntos que se trataron es el que hace referencia a LOS CIUDADANOS. No dejaremos sin servicios básicos a
ningún vecino/a de Lliçà. Queremos que las ayudas no sólo sean económicas, sino de oportunidades para salir de esta estafa (l lamada crisis) que nos está agobiando a todos; y no sólo eso,
sino que recogimos toda una lista de cosas relevantes a realizar, al respecto. En estos primeros días de trabajo conjunto, la verdad que sin ser fácil , todo el nuevo equipo de gobierno nos
estamos poniendo las pilas.
Hay personas en Lliçà que no entienden este acuerdo (que en breve explicaremos ampliamente), algunos piensan que un ayuntamiento sin oposición no tiene sentido, otros que se realiza
por dinero^ Desde EUiA de Lliçà creemos que remar y acordar cosas para nuestro municipio no es malo, pero el tiempo dará o quitará razones.
Y por último, quisiéramos responder al escrito que el partido popular de Lliçà leyó en el pleno.
Primero. Es tan democrático dejar al PP en la oposición, como lo era cuando ellos dejaban a otros grupos.
Segundo. Sobre los cordones sanitarios, los dejamos para las políticas de sanidad que su partido ha aplicado en el conjunto del estado con un objetivo claro: LIQUIDARLA.
Tercero. Recordarles que fueron ellos quien pusieron la querel la contra el anterior equipo de gobierno ERC-EUiA, que por cierto, no estaría muy bien justificada cuando el juez no la aceptó a
trámite. Recordarles también, que el coste de dicha querel la la pagó el pueblo y que no la retiraron, la perdieron.
Cuarto. Darles las gracias por sacar a Lliçà a flote, ¿o ha sido el dinero de Mango?
Quinto. Recordarles finalmente a los señores del PP, que el nuevo equipo de gobierno no supera económicamente al que estaban ustedes; a lo mejor es que echan de menos esos sueldos
de supervivencia, a los que se refieren, y les gustaría ir corriendo a buscarlos.

Cada día te levantas con experiencias nuevas. Como ver un Gobierno Municipal de 1 5 Concejales, y una oposición de solo 2 concejales. Resultado de las reuniones privadas en casa de los concejales de los partidos
que ahora integran el equipo de gobierno: PSC, CIU, ERC i ICV-EUIA.
El cordón sanitario. Un pacto de todos dejando fuera solo a unos, que da vergüenza verlo en Lliçà. Menospreciar a los que precisamente hemos sacado del agujero las cuentas municipales después de muchos años de
malbaratamiento del dinero.
Estamos ante el ataque más grave contra la democracia de toda la historia de este municipio.
O tienen memoria de pez los que olvidan ocho años de trabajo en conjunto para sacar a flote a Lliçà de los difíci les momentos que nos ha hecho pasar esta crisis económica. ¿Tanto frío hace fuera del Ayuntamiento para
algunos?. . .
Habéis cerrado el paso de la forma más vergonzosa el derecho de los vecinos de Lliçà d'Amunt a tener unas instituciones municipales gobernadas por los más capaces, y controladas por los concejales de la oposición.
Como ha sido siempre.
Pero no. Vosotros no tenéis ningún reparo en repartiros los fondos públicos que tantos esfuerzos nos ha costado ahorrar en los últimos años con el gobierno en coalición con el PP.
Con nosotros, y en unos tiempos en que teníamos mucho más trabajo en el ayuntamiento, entre ocho concejales sacamos adelante el pueblo, y ahorramos dinero.
Ahora necesitáis quince concejales, cuarenta mil euros más al año, para nada. ¿Se puede saber que "gran proyecto l leváis os traéis entre manos que justifique ponerle un sueldo al doble de concejales que hasta
ahora?
Ah! O, quizás es mucho más sencil lo y lógico. Para entender que hacéis todos juntos al otro lado de la mesa de la sala de plenos, solo hemos de hacer un poco de repaso de las querel las criminales que os habéis
puesto los unos contra los otros. . . Y ver como han acabado archivadas cuando os ha interesado.
Lo cual supone un fraude para todos los ciudadanos que os confiaron su voto en la creencia de que denunciaríais en nombre del Ayuntamiento a todos aquellos que supuestamente hicieron mal uso del dinero municipal.
Y no se esperaban que, al final, serviríais solo a vuestros pequeños intereses, y a vuestras pequeñas sil las.
¿Tanto dinero gastado en abogados, . . . para después dejarlo correr?
Quizás en la oposición tendremos más trabajo del que os pensáis.
Id corriendo a cobrar vuestros sueldos de supervivencia política. . . Que el trabajo ya lo haremos nosotros. . . Como siempre.
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Entitats

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

La Botiga Solidària continuarà oberta
Un any més, volem agrair a
totes les persones que han
fet donació d’articles i roba a
la nostre Botiga Solidària.
S'ha fet una bona campanya
i s'ha pogut ajudar a Càritas
de Lliçà amb l’aportació de
650€ per a la campanya
"Nadal per a tothom". S'ha
fet donació de roba a
persones que ho requerien i
1 2 lots de joguines per a
famílies que ho necessita-
ven, entre altres estris.
Gràcies!
Per altra banda, donem les
gràcies a la família Ballester
que ens ha ofert el seu local,
si no li surt un llogater, i això
ens ha fet decidir a demanar
els permisos adequats per
continuar amb la botiga
oberta i ampliar-la amb tot
allò que la gent ens faci do-
nació: mobles, roba estris,
etc. El local també
s’adequarà per la venda de
roba de segona mà.

La botiga oberta ens ajudarà
a recaptar fons per als
nostres projectes i per poder
ajudar al nostre municipi a
través de Càritas, amb qui
Lliçà Peruanitos té un
conveni firmat de
col· laboració mútua. També
per a necessitats que surtin
d’emergències de caire hu-
manitari.
Agraïm la col· laboració tant
als que donen com als que
compren.

Lliçà Peruanitos

Càritas Parroquial tanca els comptes de la
Campanya "Nadal per a tothom"
Càritas de Lliçà, la gestora
del Banc d’Aliments amb la
col· laboració de
l 'Ajuntament de Lliçà, fa un
especial de Nadal, conegut
com a “Campanya Nadal
per a Tothom”. Podem dir
que estem molt contents.
Aquet any hem fet l l iurament
de 1 20 cistel les; Mn Aaron
les va ll iurar a cada famíl ia,
juntament amb els volunta-
ris, als locals parroquials.
Les cistel les consistien en
assortit de carn, productes
nadalencs i l let.
La campanya ha tingut un
cost de 5.600 €.
Agraïments:
Especials: empreses i
comerços de Lliçà, Casal de
la Gent Gran pel berenar
solidari, Comissió del Sopar
de les Àvies i Benestar
Social pels tiquets-regal per
comprar joguines.
Per la Fira de l’escudella:
Pep Salsetes per les ol les,
Ajuntament de Lliçà per la
infraestructura, Associació

Dance Fintnes, Associació
Amunt Dones, Grup de La
Comissió de Festes, ANC de
Lliçà, Associació Amunt
Dones per la Manta so-
l idària, Colla dels Carretons
de Lliçà, Ll içà Peruanitos,
Botiga Solidària,
Cooperativa agrària La
Lliçànenca, Supermercat

Esclat, Voluntaris de Càritas,
Pastisseria Molinet,
Gràfiques Forte.
I agraïm a totes les persones
que varen comprar les 600
racions d’escudella, aportació
destinada a la Campanya.

Càritas Parroquial de Lliçà
d'Amunt

Enhorabona campiona!
La ll içanenca Ariadna
Barbero es consolida com a
tercera classificada a la
primera ronda de la Ll iga

Espanyola de Bmx a El
Campello (Alacant). Va de-
fensar el podi els dos dies
en una competicio d'alt ni-

Opinió

Parròquia viva

La Parròquia de Sant Jul ià,
aquests passats mesos de
febrer i març, ha ofert a la
comunitat i a les persones
que han volgut compartir
amb nosaltres, d iverses
sortides.
El passat 27 de febrer es
va fer la segona sortida per
visi tar la Sagrada Famíl ia;
50 persones cada vegada
han pogut gaudir d ’aquesta
visi ta guiada.
El diumenge 28, tarda de
cinema amb la pel · l ícu la
"La vida del Papa Fran-
cesc", amb 60 persones.
El 2 de març vam anar a la
Parròquia de Santa Eulàl ia
de Ronçana a escoltar una
conferència sobre els refu-

giats sirians a càrrec del
periodista de Ll içà Xavier
Marí, que ens va expl icar la
seva experiència com a
voluntari a Grècia amb els
refugiats sirians que arriben
a les costes de Grècia.
Prendre consciència del
dolor del món.
El 1 3 de març, 1 50
persones vam gaudir de la
Passió de Ll inars del
Val lès.
US CONVIDEM A TOTHOM
el pròxim dia 8 maig a la
propera sessió de cinema
a les 5 de la tarda als locals
parroquials.

Parròquia Sant Jul ià de
Ll içà d'Amunt

vel l .
Enhorabona campiona!

BMX Vallès Club

L'AMPA Hipàtia d'Alexandria
participa a la BML

El passat diumenge 28 de
febrer l ’AMPA va participar
en la caminada de BML
(Barcelona Màgic Line).
Com ja sabeu, aquest
esdeveniment anual és per
recaptar fons per als
malalts de l 'Hospital de St.
Joan de Déu.
Des de l ’ INS Hipàtia, la
professora Carme Solé
(responsable del
departament d’educació
física) va animar els
alumnes de 4t, pares, AMPA
i professorat a participar en
aquesta activitat, i cal d ir
que va ser tot un èxit. El
recorregut escol l i t va ser el
de 1 0 km, per uns indrets i
paratges de Barcelona
desconeguts per a molts de

nosaltres: el Jardí Botànic,
el Poble Espanyol , el
Museu de l ’esport, l ’ interior
de l ’Estadi Olímpic. . .
L’ambient durant tot el
recorregut va ser molt
agradable i d istès, fins i tot
vàrem comentar entre
alguns dels assistents que
la Carme es podria animar
a organitzar alguna altra
sortida d’aquesta mena per
poder compartir més
moments pares, professors
i alumnes.
Des de l ’AMPA volem
fel icitar a l ’ INS per aquesta
activitat. Va ser una jornada
en què tots vam ser un
gran equip.

AMPA Hipàtia d'Alexandria
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Activitats per a la gent gran

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

Ajuntament:

Taller de pintar mandales
Divendres 22 d'abril
Per als usuaris del Casal de la Gent
Gran.
Horari: de 9h a 1 2h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: gratuït

Associació del Casal d'Avis:

Excursió a Aranda de Du-
ero, Soria i El Ventorro
Del 3 al 7 d'abril
1 r dia: Origen-Aranda de Duero; 2n
dia: Soria (el cañón del río Lobos)-
El Burgo de Osma-Gumiel de Izan;
3r dia: Peñaranda del Duero-Roa-
Hontangas; 4t dia: Laguna Negra-
Necrópolis de Revenga; 5è dia:
Aranda de Duero-Alfajarin-Origen.
Hora de sortida: 6h
Lloc de sortida: Casal de la Gent
Gran
Preu: 398€
Més informació i Reserves: Casal
de la Gent Gran

Activitats fixes:
Lloc: Casal de la Gent Gran

Ball de saló: divendres
1 6.30 h

Bingo: dissabtes 1 6.30 h

Cafè-ball (música grava-
da): Darrer diumenge de mes
de 1 7h a 20h

Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries:

Assemblea ordinària
Diumenge 1 7 d'abril
Ordre del dia: Lectura i aprovació
de l 'acta anterior; informació i apro-
vació de l 'estat de comptes de
l 'exercici 201 5; informació de l 'estat
actual de l 'afi l iació de socis; l l iura-
ment de nous estatuts; informació
general; i propostes i preguntes.
Després, hi haurà una dinar (cata
de formatges, paella mixta i postre).
Hora: 1 0.30h, 1 a convocatòria; 1 1 h,
2a convocatòria
Preu del dinar: 6€
Més informació: despatx de l'asso-
ciació

Activitats fixes:
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Ball en línia:
nivell 1 : Dimecres 1 7h

nivell 2: Dimecres 1 8h

nivell 3: Dimarts 1 8h

Bingo-aliment: Divendres
1 7.1 5 h

Ball de saló: Dissabte 1 7h

Ball: Segon diumenge de mes
(1 0 d'abril) 1 7h

Remuntada a peu del riu Tenes

UEC Vall del Tenes

Les gitanes: exhibició i competició
Un any més, el dia 1 0 d’abril
a les 5 de la tarda al Pavelló
Municipal d'Esports, podrem
gaudir d’una excel· lent tarda
de ball de gitanes. Aquest
any, a més de contemplar
les colles del nostre poble,
tenim la sort d’acoll ir també
les colles de Cerdanyola,
Castellar i Polinyà.
Podrem gaudir d'una gran
exhibició i alhora tindrem
l’oportunitat de seguir una de
les darreres novetats que
s’estan portant a terme per
tal de posar al· l icient al ball
de gitanes, la competició.
Cada una de les colles del
ball de gitanes, petits,
mitjans, joves i grans,
concursa amb les altres
colles de la mateixa
categoria per aconseguir ser
la millor en la peça de ball
que li ha tocat. Els petits
concursen amb la catxutxa,
els mitjans ho fan amb la
jota, els joves amb el xotis i

els grans i veterans amb les
contradanses.
Les nostres colles lluitaran
per ser les millors i
necessiten els ànims de tot
el poble per poder-ho
aconseguir. Veniu a donar-
los suport i a animar-los
perquè se sentin forts per la
lluita.
El premi a la colla que

Comptabilitat per a entitats i associacions
El passat 22 de febrer va
començar al Centre Cívic de
Palaudàries un curs de
comptabil itat per a entitats i
associacions. Aquesta
iniciativa ha estat impulsada i
organitzada per l’Associació
de Jubilats i Pensionistes de
Palaudàries. La nostra entitat
compta amb un soci expert
en aquest tema i amb un
llarg recorregut professional
en aquest àmbit durant la
seva etapa laboral activa.
Actualment està jubilat i ha
volgut dedicar part del seu
temps ll iure a treballar
voluntària i
desinteressadament per a
l’associació.
El voluntariat és una de les
constants de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de
Palaudàries oferint un variat
ventall d’activitats dirigides a
la gent gran.

En aquesta ocasió, hem
volgut anar més enllà i oferir
a les entitats del nostre
municipi aquest curs amb
l’objectiu de facil itar eines i
coneixements perquè puguin
millorar les seves gestions
en l’àmbit de la comptabil itat.
Al curs participen una
quinzena de persones i es
preveu una durada d’uns sis

mesos. S’alternen conceptes
teòrics amb exercicis pràc-
tics, amb la finalitat que des-
prés ho puguin aplicar a les
seves associacions.
El curs es fa al Centre Cívic
de Palaudàries, els dil luns de
les 1 9h a les 20:30h.

Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de Palaudàries

A la Sagrera n'estem preparant
una de grossa!
Si ets gran o jove, alt o baix,
noia o noi, si tens els ulls
clars o foscos, si ets una
persona sola o una colla
d’amics. . . Necessitem gent
amb inquietuds artístiques
(pintura, escultura, costura,
fotografia. . .), que tinguin
relació amb Lliçà d’Amunt i
amb ganes de mostrar el seu
treball. A la Sagrera volem
crear un esdeveniment únic,
que estem preparant els
veïns, perquè tothom qui
vulgui redescobreixi aquest
barri tan genuí i autèntic del

nostre poble des d’una òptica
diferent.
T’hi animes?
Si vols participar-hi, envia’ns
les teves dades a
barrilasagrera@gmail.com
amb el nom i cognoms,
telèfon i e-mail, i explica’ns
què saps fer. En breu ens
posarem en contacte amb tu
per explicar-te la nostra
proposta.
T’hi esperem!

Comissió de Festes del barri
de la Sagrera

guanya en acabar la
temporada és poder ballar
sols a la plaça de Montserrat,
davant de totes les altres
colles i del públic en general.
L'any passat, la nostra colla
de petits va ser la
guanyadora de la seva
categoria.

Ball de Gitanes

Curs de "Low Pressure Fitness"
L’Associació de Veïns de
Palaudalba organitza un curs
de "Low Pressure Fitness"
(exercicis hipopresius).
Aquesta activitat aporta
beneficis importants en les
dones. Durant el curs es
treballen aspectes com:
-Tonificació de la musculatura
abdomino-perineal.
-Reeducació postural.

-Reducció del perímetre de la
cintura.
-Prevenció de la incontinència
urinària.
Les sessions aniran a càrrec
d’una fisioterapeuta titulada
amb experiència en aquest
camp.
El preu de l’activitat serà de
1 5 euros mensuals.
L’activitat es farà al Centre

Cívic de Palaudàries. El dia i
horari s’acordarà amb les
persones inscrites, tenint en
compte la disponibilitat del
centre cívic.
Per inscripcions i informació,
cal trucar al telèfon: 637 243
399 (Laia Martinez).

Associació de Veïns de Pa-
laudalba

Agenda



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
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països Ca-
talans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
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 M. Sayós
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
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 Organitza: Ajuntament

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

Si ets jove... Mou-te!
Divendres 1 , 8, 1 5, 22 i 29
d'abril
Vols proposar noves activitats al Ga-
l l iner? Tallers, xerrades, sortides,
festes, projectes. . . Participa a l’Espai
Jove totes les tardes dels divendres i
mou-te!

Taller de Windows Movie
Maker
Dilluns 4 i dimecres 6 d'abril
Vols aprendre a fer un vídeo de
fotografies de les teves vacances de
Setmana Santa? Donc, no t’ho perdis!
Porta un pen drive amb les teves
imatges de les vacances i la música
que t’ha acompanya’t aquets dies.

Curs de dinamitzadors i
dinamitzadores
Dimarts 5, 1 2, 1 9 i 26 d'abril
Tens idees d’activitats? Vols saber
com dur-les a terme? Vine a fer el
curs i sigues tu mateixa o mateix qui
dinamitzi activitats per joves. Cal una
assistència del 80% de la formació i
superar una pràctica final per a
obtenir el diploma.

Horari: de 1 6h a 20h

Dia Mundial de la Salut
Dijous 7 d'abril
Tarda de l’esport. Vine i participa a la
divertida gimcana que t’hem preparat
a l ’era de la Bibl ioteca Ca l’Oliveres.
Després de l’esforç, et convidem a un
berenar per carregar piles.

Exposició
De l'1 1 al 29 d'abril
Arriba Sant Jordi i el Gall iner us vol
oferir, dins de l’Espai Jove, una
exposició plena de ll ibres, novel· la
juvenil , còmic, manga, revistes. . . Si
t’agrada llegir, no t’ho perdis! Amb la
col· laboració de la Bibl ioteca
Municipal Ca l’Oliveras.

Cuina jove
Dimecres 1 3 d'abril
Vols aprendre a cuinar? Un cop al
mes realitzarem tal lers de cuina jove,
receptes fàcils i ràpides per cuinar
sense pares!

Tarda de jocs
Dijous 1 4 d'abril
Jugarem al Bang i a diferents jocs de
cartes. A càrrec de Tricric.

Telèfons Agenda

Presentació de Rutes Salu-
dables
Dimecres 6 d'abril
Hora: 11 h
Lloc: Bibl ioteca
Organitza: Ajuntament

Aplec de Sant Valerià
Diumenge 1 0 d'abril
Hora: a partir de les 1 2h
Lloc: ermita de Sant Valerià
Organitza: Ajuntament

Ballada de la Roda de gita-
nes
Diumenge 1 0 d'abril
Hora: 1 7h
Lloc: Pavelló d'Esports
Organitza: Ball de Gitanes

Xerrada sobre educació
Dijous 1 4 d'abril
"Educació emocional. El viatge co-
mença a casa".
Horari: de 1 8.30h a 1 9.30h
Lloc: Bibl ioteca
Organitza: Ajuntament

Portes obertes a les esco-
les bressol
Dissabte 1 6 d'abril
Horari: de 1 0h a 1 3h
Organitza: Ajuntament

Remuntada a peu del riu
Tenes
Diumenge 1 7 d'abril
4a etapa: Sant Quirze Safaja-Castel l-
cir.
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: Aparcament Esco-
la St. Quirze, ctra BV1 341 , Km 0.83
de Sant Quirze de Safaja.
Més informació: UEC Vall del Te-
nes
Organitza: UEC Vall del Tenes

Premi Lliçanenc de l'Any
Divendres 22 d'abril
Presentació de candidats.
Hora: 1 9h
Lloc: sala d'actes de la Bibl ioteca
Ca l'Oliveres
Organitza: Ajuntament

Espectacle MUDA'T
Divendres 22 d'abril
"Petits monstres".
Hora: 21 h
Lloc: ateneu L'Aliança
Organitza: Ajuntament

"Catalunya, princesa meva"
Dissabte 23 d'abril
Hora: 1 9h
Lloc: i tinerant
Organitza: Ajuntament

Concert
Dissabte 23 d'abril
En homenatge als ex-cantaires.
Hora: 1 9h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Cor Claverià L'Aliança

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

Sant Jordi 201 6
Abril
Programació:
- Divendres 1 d’abri l , 23:30h: “20
años escozios”. Concert de
temporada amb els Mojinos Escozi-
os.
- Divendres 8 d’abri l , 1 9h: Xerrada
sobre alimentació de nadons.
Ponent: doctor Carlos González.
- Dissabte 9 d’abri l , 23h: All iance
Reggae Corner. Sound System
night! Romesco selectors + Coll ie
Weed + Dub Soul Sound System.
- Divendres 1 5 d’abri l , 23h: David
Carabén (Mishima). Concert de
temporada.
- Dissabte 1 6 d’abri l , 1 5:30h:
Tapadalejada 201 6. Sortida en btt
per la Vall del Tenes amb 6 parades
amb tapa i beure.
- Diumenge 1 7 d’abri l , 1 2h:
“L’ inventor d’i l · lusions”. Espectacle
infanti l .
- Dijous 21 d’abri l , 20h: Xerrada
científica sobre ones gravitacionals,
organitzada pel Grup d’Ornitologia
del Tenes.
- Dissabte 23 d’abri l , 1 2h: Entrega
de premis del XI I Lletraferit. Vermut
i actuació de combos de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes.
- Dissabte 23 d’abri l , 1 9h: La
Llegenda de Sant Jordi, amb la
participació del Drac de l’Al iança.
- Dijous 28 d’abri l , 20h: “Amb bull i
renou, l ’ol la cou”. Contes per a
grans narrats per Para Bé l’Orel la.
- Divendres 29 d’abri l , 22:30h: Nit
de swing amb música enllaunada.
Lloc: Ateneu L'Aliança
Més informació: Ateneu L'Aliança
Organitza: Ateneu L'Aliança.

Espai Jove El Galliner

Exposició "Selecció poèti-
ca"
De l'1 al 31 d'abril
A càrrec d’Andrea Weirather. Recull de
6 poesies de poetes catalans de
principis i mitjans del s.XX. Les obres
s’exposen en estructures de paper
anomenades Pop-up, on es juga amb
les formes i els temes de les poesies.
Lloc: primera planta

III Recital Poètic Popular
Divendres 1 d'abril
Un any més, per celebrar el Dia
mundial de la poesia i l’arribada de la
primavera, amics de la biblioteca,
narradors locals i tot el voluntariat
s’uneixen per recitar poesia. Després
del recital hi haurà un petit refrigeri.
Hora: 1 8h
Lloc: era i sala d'actes

Mecanografia per a infants
Tots els dimecres d'abril (6, 1 3,
20 i 27)
Curs on-line de mecanografia. 4
sessions al mes d’una hora de durada
cadascuna. Adreçat a infants de 8 a 1 3
anys.
Hora: 1 7.30h
Lloc: aula multimèdia
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.
Preu: gratuït

"Deixa'm llegir!" Club de
lectura per a joves
Dijous 7 d'abril
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
Dissabte 9 d'abril
"Toc, toc. Vols un massatge?” A càrrec
d'El meu baldufeta. Contes, cançons,
moixaines, jocs de falda... per regalar a
la pell. Sessions adreçades a famílies
amb infants fins als 3 anys.
Hora: 11 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.

Coaching. Tècniques per
desenvolupar el lideratge
Dilluns 11 , 1 8 i 25 d'abril
A càrrec d’Antònia Medel. Sessions de
coaching grupal, adreçades a adults,
concretes i personalitzades. Taller dividit
en tres sessions orientat a detectar i
desenvolupar les habilitats de lideratge
a través d’un procés
d’autoconeixement, adquirint habilitats
de coaching pel lideratge tant en l’àmbit
personal com professional.
Horari: de 1 8.30h a 20h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.
Preu: 6€

Instants musicals
Dimarts 1 2 d'abril
Petita audició musical d’una durada de
20 minuts a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música de la Vall del Tenes.
Luca Paniagua, piano.
Hora: 1 8h

Formació eBiblio
Dimarts 1 2 d'abril
A càrrec de Carme Romero. Formació
de curta durada del servei eBiblio per
poder realitzar préstecs on-line. És
recomanable portar el dispositiu de
lectura que cadascú utilitzi per llegir.
Sessió adreçada a majors de 1 4 anys.
Hora: 1 8.30h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.

Club de lectura per a adults
Dimecres 1 3 d'abril
Bones intencions de Maria Mercè Roca.
Si vols participar a les tertúlies del Club
de Lectura posa’t en contacte amb la
Biblioteca.
Hora: 1 8.30h

Presentació de llibre
Divendres 1 5 d'abril
L’escriptor lliçanenc Lluís Oliván i Sibat
presenta el llibre infantil La banda de
l’Embut, història amb la mateixa colla
protagonista del seu anterior llibre El
castell del doctor Franchini.
Hora: 1 8.30h

Contes al vol
Dissabte 1 6 d'abril
"Contes il· luminats" a càrrec d'Ulldistret.
Tres històries visuals on la imatge és
tan important com la narració.
Mitjançant un retroprojector es creen,
en directe, les ombres i les il· lustracions
que conformen i protagonitzen aquest
muntatge lumínic. Adreçat a infants a
partir de 4 anys.
Hora: 11 h

Taller creatiu
Dimarts 1 9 d'abril
"Taller de Sant Jordi" a càrrec de Carme
Romero i Agnès Navarro. Farem unes
figures per engalanar els escenaris on
es representarà l’espectacle ‘Catalunya,
princesa meva’. Adreçat a nens i nenes
de 4 a 1 2 anys.
Hora: 1 7.30 h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.

Tarda de contacontes
Divendres 22 d'abril
A càrrec de les narradores locals Eva
Chao, Carme Castany, Maite Mompart i
Joana Moreno. S’explicarà la llegenda
de Sant Jordi i 4 faules commemorant
l’Any Llull. La ruta de contes finalitzarà
amb un berenar a l’era. Els participants
podran fer un petit taller sobre la llegen-
da. A partir de 3 anys.
Hora: 1 7.30h
Inscripcions: Inscripció prèvia a partir
de l'1 d'abril. Places limitades.

Exposició
Del 22 d'abril al 6 de maig
Exposició dels punts llibre presentats al
IV Concurs de punts de llibre organitzat
per la Regidoria de Cultura, i exposició
dels dibuixos presentats al I I I Concurs
de dibuix i pintura per a joves i adults
organitzat per la Biblioteca Ca l’Oliveres
i l’Espai Jove El Galliner.

Biblioteca Ca l'Oliveres

Organitza: Ajuntament

Reciclem!
Dilluns 1 8 d'abril
Taller a partir de material reciclat.
Aquest mes reuti l i tzarem capces de
maduixes, les decorarem i les
convertirem en boniques capces d’al lò
més originals.

Tardes creatives
Dimecres 20 d'abril
Vols fer un punt de l l ibre original per la
diada de Sant Jordi? Doncs no t’ho
perdis i vine al Gall iner!

Tarda de jocs
Dijous 28 d'abril
Jugarem a l'Ubongo i al Jungle Spe-
ed. A càrrec de Tricric.

- 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.




