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El Parc Comercial de Can Montcau 
obre les portes

Lliçà d’Amunt celebra la Festa de Sant 
Antoni Abat

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà 
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

Es posa en marxa el Consell d’Infants 
de Lliçà d’Amunt
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Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Donem inici al 2019, un any 
ple de moments polítics ja que 
ben entrada la primavera tin-
drem les eleccions municipals. 
Un moment on la ciutadania 
haurà de dir si la gestió muni-
cipal s’ha fet de manera cor-
recta o no.
Tot i així encara queden mol-
tes setmanes fins aquest mo-
ment, i és la nostra obligació 
continuar treballant fins a l’úl-
tim minut per tal de complir 
fidelment amb la nostra feina.
Tant és així, que iniciem l’any 
amb els pressupostos apro-
vats -com hem fet durant els 
4 anys d’aquesta legislatura- i 
que donen la garantia de po-
der continuar aplicant les po-
lítiques i les inversions que la 

ciutadania demana i es me-
reixen. Ens els últims mesos 
hem pogut culminar amb les 
seves respectives inauguraci-
ons, molts dels projectes que 
es varen donar inici al princi-
pi de la legislatura; la urbanit-
zació de Can Franquesa, el 
camí peatonal de Palaudàries 
i el Casal de la gent gran de 
Palaudàries que s’inaugurarà 
properament, el Parc Comer-
cial de Can Montcau, noves 
línies del servei d’autobusos 
urbans, etc. i desenes d’altres 
projectes culminats i ja en fun-
cionament.
Molta gent podrà creure que 
les inauguracions es realitzen 
per la proximitat de les elecci-
ons. Mai he cregut en aquest 

mantra, ja que els projectes 
que ara veuen la llum necessi-
ten molts mesos d’estudis, re-
unions, aprovacions i un llarg 
etc. fins arribar a la seva fina-
lització. Alguns d’ells iniciats 
en l’anterior mandat i que han 
durat més de 4 anys.
No voldria deixar passar 
l’oportunitat per convidar-vos 
a tots i totes a la festa de Sant 
Antoni Abat que se celebrarà 
el darrer diumenge d’aquest 
mes, molt arrelada en el nostre 
municipi des de fa més de 85 
anys. Entre tots i totes tenim la 
obligació de preservar, cuidar 
i no deixar perdre les nostres 
tradicions ja que per saber 
cap on volem anar, mai podem 
oblidar d’on venim. 

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber si 
els lliçanecs i lliçanenques segueixen les tradicions nadalenques 
de fer el Pessebre i decorar un arbre de Nadal. El resultat ha es-
tat que, de les 79 persones que han participat a l’enquesta, un 
49% ha contestat que fa les dues coses, Pessebre i arbre; un 9% 
ha dit que només fa el Pessebre; un 32% ha respost que només 
decora un arbre de Nadal; un 10% ha contestat que no segueix 
cap d’aquestes dues tradicions nadalenques; i ningú ha optat 
per l’opció NS/NC. 

*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 enques-
ta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests 
resultats es presenten en percentatges sobre el total de respostes.

Enquesta Ciutadana
Segueix les tradicions nadalenques de fer el Pessebre 
i decorar un arbre de Nadal?

Arbre de Nadal
i Pessebre

Arbre de Nadal

Pessebre

Cap

NS/NC
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www.llicamunt.cat: A través de la web municipal podeu ampliar 
les informacions i oonsultar les activitats d’agenda. També s’hi 
pot consultar l’hemeroteca del butlletí i la informació sobre la 
reserva de publicitat.

Nou web municipal
L’Ajuntament posa en marxa un nou web municipal amb un disseny 
més intuïtiu i dinàmic, i que potencia la navegació temàtica per 
accedir més fàcilment als continguts.  

El portal de l’Ajuntament adopta 
un nou format on es prioritzen 
els recursos visuals; les imatges 
i vídeos ocupen un espai prefe-
rent al nou web.
La pàgina d’inici distribueix els 
continguts horitzontalment. A 
la part superior trobem el menú 
de continguts que, com a no-
vetat, incorpora la pestanya te-
mes.  Sota del menú trobem la 
capçalera, que mostra la imatge 
de fons de portada, una imatge 
del municipi que anirà canviant 
de forma periòdica. En aquesta 
part també es poden visualitzar 
els avisos d’última hora i la tem-
peratura diària extreta del web 
del Meteocat. 
La zona de destacats ocupa un 
lloc preferencial i s’utilitzarà per 
ressaltar visualment els contin-
guts més rellevants. Seguida-
ment, es podran consultar les 
últimes notícies i les activitats 
d’agenda, per odre cronolò-

gic. També aquests continguts 
s’han fet més visuals i dinàmics. 
La nova pàgina integra les prin-
cipals xarxes socials a portada 
i, tancant l’espai central, trobem 
accessos directes a continguts 
interns de la pròpia pàgina, però 
també a webs externes d’inte-
rès per a la ciutadania.
Un element clau del nou portal 
és la navegació temàtica. Dins 
la pestanya temes del menú de 
continguts, les persones usuà-
ries podran navegar pel web 
filtrant els continguts a través 
d’àrees d’interès: esport, par-
ticipació, educació, habitatge, 
gent gran, cultura, transport, 
joventut, salut, benestar social, 
igualtat, medi ambient i treball, 
empresa i ocupació.
Els continguts del web de trans-
parència, així com els del  web 
de l’Alcalde s’han incorporat 
dins del nou portal, de manera 
que tota la informació se centra-

litza en un únic espai. Aquest fet 
millora l’experiència de navega-
ció de la persona usuària, que 
pot trobar de forma més àgil 
qualsevol tipus d’informació. Tot 
i així, l’Ajuntament continua ad-
herit al Portal de Transparència 
promogut pel Consorci de l’Ad-
ministració Oberta de Catalunya 
on es poden consultar els prin-
cipals indicadors marcats per la 
Llei de transparència.
La nova eina ha estat programa-
da amb paràmetres de disseny 
web responsiu, per a la seva 
adaptació a dispositius mòbils. 
Així  mateix, el web compta 

amb un disseny accessible amb 
l’objectiu de garantir l’accés 
als continguts al major nombre 
possible de persones, tenint 
en compte col·lectius amb dis-
capacitats físiques i col·lectius 
amb diferents entorns tecnolò-
gics o d’accés.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
posa a l’abast de la ciutadania 
un nou portal que compta amb 
noves eines, un nou disseny i 
tota la informació sobre el mu-
nicipi, l’Ajuntament, els tràmits 
i gestions, així com les notícies 
d’actualitat i l’agenda d’activi-
tats. Us animem a descobrir-la!
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L’Ajuntament, amb la col·labo-
ració de la Comissió de Sant 
Antoni, organitza la tradicional 
Festa de Sant Antoni Abat, que 
enguany tindrà lloc el diumen-
ge 27 de gener. 
La festa començarà amb un 
esmorzar, entre les 9h i les 11h, 
al Pinar de la Riera, on es con-
centraran els participants a la 
cercavila dels Tres Tombs. 
La cercavila s’iniciarà a les 
12.30h i recorrerà diferents car-
rers del municipi (c. Bosc de la 
Riera, ctra. nova de Granollers, 
avda. Països Catalans, c. Doc-
tor Bonet, c. Major, c. Costa de 
Can Puig i plaça de l’Església) 
per acabar al punt d’inici, el Pi-
nar de la Riera, on a les 13.30h 
s’oferirà un vermut popular.
A les 12.45h, al pas de la cer-
cavila per la plaça de l’Esglé-
sia, tindrà lloc la benedicció 
dels animals. 
I, durant el matí, el Pinar de 
la Riera acollirà diferents ac-
tivitats com una demostració 
d’agility a  càrrec del Club Al-
pha Agility de Polinyà, on si es 
porta el gos se’l pot ajudar a fer 
el circuit de proves d’agilitat, 
una mostra i passeig en poni 
per als més petits a càrrec de 

l’Hípica Can Janàs i una pas-
sarel·la de gossos en adopció 

a càrrec de la Protectora d’Ani-
mals de Granollers. 

notícies de l’Ajuntament

Festa de Sant Antoni Abat
L’Ajuntament i la Comissió de Sant Antoni continuen aquesta festa, 
que té més de 80 anys de tradició.

ESMORZAR PER ALS PARTI-
CIPANTS I CONCENTRACIÓ 
DE CAVALLS
De 9h a 11h
Pinar de la Riera
 
DEMOSTRACIÓ D’AGILITY
11h
Pinar de la Riera
A càrrec del Club Alpha Agility 
de Polinyà. 
Porta el teu gos i t’ajudarem a 
fer el circuit. 

MOSTRA I PASSEIG EN PONI
11h
Pinar de la Riera
A càrrec de l’Hípica Can Janàs.  
Apropa’t amb els més menuts 
de la casa. 

PASSAREL·LA D’ADOPCIÓ
11.45h
Pinar de la Riera
A càrrec de la Protectora d’Ani-
mals de Granollers.

CERCAVILA
12.30h
Sortida des del Pinar de la Riera
Amb l’acompanyament de 
l’Agrupació Musical Aires del 
Montseny. 

BENEDICCIÓ D’ANIMALS
12.45h
Plaça de l’Església

VERMUT POPULAR
13.30h
Pinar de la Riera

Diumenge 27 de gener

El divendres 30 de novembre 
i el dissabte 1 de desembre 
es va portar a terme arreu de 
Catalunya el Gran Recapte, 
organitzat per la Fundació 
Banc dels Aliments. A Lliçà 
d’Amunt, la recollida solidària 
d’aliments, però, va començar 
el divendres 30 de novembre i 
va acabar el diumenge. 
La campanya d’enguany va 
comptar amb 200 persones 
voluntàries (més que mai) que 
es van encarregar d’informar 
sobre la campanya en els nou 
supermercats col·laboradors 
i, en el dies posteriors, van 
treballar en la classificació i 
emmagatzematge dels pro-
ductes recaptats. 
En aquesta edició s’ha arribat a 
la xifra rècord de 21.000 quilos 
de productes recollits, que es 
destinaran a cobrir part de la 
demanda d’El Rebost de Lliçà 
d’Amunt per als repartiments 
mensuals que des de la regido-
ria d’Acció Social es fan a 350 
persones del municipi que no 
cobreixen les necessitats bà-
siques. Els aliments recollits en 
el Gran Recapte només cobrei-
xen tres mesos de les necessi-
tats dels beneficiaris. 

Segons la regidoria d’Acció 
Social i El Rebost de Lliçà 
d’Amunt, l’any 2018 tanca amb 
75.000 quilos de productes re-
partits. 
L’Ajuntament dóna les gràci-
es a totes les persones que 
han aportat el seu granet de 
sorra perquè el Gran Recap-
te d’enguany hagi esdevingut 
tot un èxit, especialment a les 
persones voluntàries i a tota 
la població que ha mostrat la 
seva solidaritat fent donaci-
ons per al Banc d’Aliments de 
Lliçà d’Amunt. També a Gràfi-
ques Forte, que ha col·laborat 
amb la impressió gratuïta dels 
fulletons informatius del Gran 
Recapte. 
Els punts de venda adherits a 
la campanya, als quals també 
es donen les gràcies, han estat:  
-  Supermercat Bon Preu - La 

Cruïlla
-  Supermercat Dia - La Cruïlla
-  Supermercat Sorli Discau – 

Ca l’Artigues
-  Supermercat Esclat – nucli 

urbà
-  Supermercat Condis – nucli 

urbà
-  Supermercat Condis – Can 

Salgot
-  Supermercat Condis – Palau-

dàries
-  Supermercat Bon Area – nucli 

urbà
-  Lidl
-  Supermercat Condis – Lliçà 

de Vall

El Gran Recapte recull la 
xifra històrica de 21 tones 
d’aliments

Campanya de pobresa energètica
A Lliçà d’Amunt hi ha famílies 
amb necessitats importants per 
escalfar casa seva els mesos 
d’hivern. Per això, la regidoria 
d’Acció Social ja fa dos hiverns 
que porta a terme un projecte 
mitjançant el qual es proporci-
onaven estufes i bombones de 
butà per tal d’escalfar l’habitat-
ge durant els mesos de fred a 
les persones i famílies que es 
valori que tenen mancances 
a l’hora d’escalfar la seva llar i 
que no poden cobrir aquesta 

despesa per un tema econòmic. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Projecte de Mesu-
res excepcionals Treva Hiver-
nal 2018/19, elaborat per la 
Regidoria d’Acció Social, que 
preveu l’adjudicació d’estufes 
i de bombones de butà a les 
famílies amb necessitats per a 
l’escalfament de la llar durant 
els mesos de novembre a abril.
També va aprovar els llistats 
elaborats per la mateixa regido-
ria, que assenyalen les famílies 

amb necessitat d’una estufa, 
que en són 31, i de bombones 
de butà, que en són 41, amb 
un cost total de 7.916,10€. A 
més, va aprovar l’annex per 
l’ampliació a tres famílies més 
per la provisió d’una estufa, i 
dues famílies més per la pro-
visió de bombones de butà, 
amb el cost addicional total de 
613,20€. S’han prioritzat les 
famílies amb menors a càrrec 
i persones amb problemes de 
salut i dependència.
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Viu el Nadal a Lliçà d’Amunt
Aquest mes de gener continuen les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han organitzat per les festes de Nadal 
2018-2019, que s’allargaran fins al 6 de gener; ara és el torn de la Revetlla i el Concert de Cap d’Any, i l’arribada del 
patge Xumet i de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, a més de cinema i teatre.

Revetlla de Cap d’Any
L’ateneu l’Aliança ha organit-
zat una revetlla de Cap d’Any, 
que començarà després de 
les campanades, a les 00.30h 
del dimarts 1 de gener, per ini-
ciar l’any 2019 d’una manera 
festiva.Més informació al web 
www.lalianca.cat.

Concert de Cap d’Any 
Lliçà d’Amunt també donarà 
la benvinguda al 2019 amb un 
concert gratuït, el dimarts 1 
de gener a les 20h al Pavelló 
d’Esports, a càrrec de la Ban-
deltenes. Aquesta formació 
musical ens oferirà un reper-
tori variat estilísticament.

Campament reial del Patge 
Xumet 
Els dies previs a l’arribada de 
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, el Patge Xumet visi-
tarà el nostre poble per anun-
ciar l’arribada de Ses Majes-
tats i recollir les cartes que els 
nens i nenes els hagin escrit.
El campament reial del Patge 
Xumet s’instal·larà el dime-
cres 2 de gener, de 16.30h a 
19h, al Local Social de Can 
Xicota (espai de referència 
per als infants del Nucli Urbà, 
Can Farell, i Pineda Feu i El Pi-
nar); el dijous 3 de gener, a la 
mateixa hora, al Centre Cívic 
de Ca l’Artigues (espai de re-
ferència per als infants de Ca 
l’Esteper, Can Costa i Pinedes 
del Vallès); i el divendres 4 de 
gener, també en aquest ma-
teix horari, al Centre Cívic de 
Palaudàries.
En el campament reial hi hau-
rà jocs i animació, a més de 
quelcom per berenar.
Aquesta activitat, organitza-
da per l’Ajuntament, compta 
amb la col·laboració de les 
associacions veïnals de Can 

Xicota, Palaudalba, Can Rovi-
ra Vell i Sud, Can Rovira Nou, 
Can Roure i Can Salgot, i la 
Colla del Ritme.
I, aquest any, es podrà tor-
nar a saludar el Patge Xumet 
i donar-li la carta de Reis, el 
dissabte 5 de gener, d’11h a 
14h, a la zona comercial del 
carrer d’Anselm Clavé (davant 
de l’Ajuntament). 

Cinema infantil
La sala d’actes de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres es conver-
tirà en una sala de cinema 
infantil. El dimecres 2 de ge-
ner es projectarà la pel·lícula 
“Los increibles 2”; el dijous 3, 
“Coco”; i el divendres 4, “Ho-
tel Transylvania 3”. L’horari 
de les projeccions  serà a les 
17h. L’aforament és limitat a 
la capacitat de la sala. 

Anem al teatre
La programació de Nadal in-
clou una sortida al teatre per 
al divendres 4 de gener per 
anar al Teatre Coliseum de 
Barcelona a veure l’espec-
tacle “La familia Addams, el 
musical”, apte per a totes les 
edats. 

Inflables i jocs infantils
El dissabte 5 de gener, el tram 
del carrer d’Anselm Clavé de 
davant de l’Ajuntament es ta-
llarà al trànsit, pràcticament 
durant tot el dia, pel muntatge 
de l’espectacle de la Caval-
cada de Reis, la qual cosa se 
senyalitzarà uns dies abans i 
s’informarà per diferents vies. 
Aprofitant aquest tall de tràn-
sit, l’Ajuntament ha programat 
una nova activitat en aquest 
punt per al matí d’aquest dia. 
S’hi instal·laran inflables i jocs 
infantils de 10h a 14h. També 
hi haurà el Patxe Xumet. 

Arribada de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, arribaran a Lliçà d’Amunt 
el dissabte 5 de gener, amb els 
regals que petits i grans espe-
ren amb il·lusió que els portin 
en aquesta nit màgica. 
Ses Majestats començaran 
la visita al nostre poble a les 
16.30h al Centre Cívic Palau-
dàries en un acte organitzat per 
l’Ajuntament i les associacions 
veïnals de Can Rovira Nou, Can 
Rovira Vell i Sud, Palaudalba, 
Can Roure i Can Salgot.
Després de la visita a Palau-
dàries, els Reis Mags d’Orient 
començaran la Cavalcada pel 
Centre Urbà, des de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres fins a l’Ajun-
tament. Abans de començar la 
Cavalcada, però, Ses Majes-
tats rebran en audiència priva-
da els 10 nens i nenes d’entre 
3 i 8 anys afortunats en el sor-
teig celebrat el passat 17 de 
desembre entre tots els que 
van omplir una butlleta amb 
aquesta finalitat. 
La Cavalcada seguirà el se-
güent recorregut: carrers de 

Itineraris alternatius al carrer d’Anselm Clavé
per al dissabte 5 de gener: 

Baronia de Montbui i Països Catalans.

Castelló de la Plana (18h), 
Folch i Torres (18.30h, a la plaça 
de Catalunya), Aliança (18.45h) 
i Anselm Clavé (19.15h, davant 
de l’Ajuntament).
En aquest darrer punt, l’Alcal-
de rebrà Ses Majestats i, junts, 
sortiran al balcó de la Casa 
Consistorial, on els Reis Mags 
d’Orient rebran la Clau, l’Estel 

i el Cor de Lliçà d’Amunt, lle-
giran el pregó reial i s’oferirà 
un espectacle per a tots els 
assistents.

* S’ha creat l’etiqueta #Viuel-
NadalaLliçà per a totes les no-
tícies relacionades amb Nadal 
que es publiquin a les xarxes 
socials municipals.
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Inauguració de l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall 
del Tenes
L’acte va comptar amb parlaments oficials, la descoberta d’una 
placa i una visita a les instal·lacions. 

La Mancomunitat de la Vall del 
Tenes va inaugurar, el passat 
1 de desembre, l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall del 
Tenes. 
La directora general de Ser-
veis de la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes, Tere Rovira, va 
fer la presentació de l’acte, va 
anomenar tots els serveis que 
actualment ofereix la manco-
munitat per al creixement per-
sonal, formatiu i laboral dels 
ciutadans dels quatre muni-
cipis integrants, i va remarcar 
l’aposta per l’Educació fruit 
de la qual és la inauguració de 
l’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes. 
L’acte va comptar amb l’assis-
tència del director de Serveis 
Territorials d’Ensenyament de 
la Generalitat al Maresme-Va-
llès Oriental, Pere Masó, i del 
gerent de Serveis d’Educació 
de la Diputació, Jordi Plana.
Pere Masó va agrair l’esforç 
de la mancomunitat per donar 
resposta a una necessitat tan 
important com és l’educació al 
llarg de la vida i va manifestar 
la importància de la cooperació 
entre administracions, que és 
l’esperit de la mancomunitat. 
Jordi Plana va desitjar molts 
èxits a l’Escola de Persones 
Adultes de la Vall del Tenes, 
que s’uneix a la seixantena 
existents al territori, que treba-
llen en xarxa, i també va felicitar 
la mancomunitat per haver es-
coltat el poble i donat resposta 
a una de les seves necessitats 
amb aquesta aposta valenta.
La Directora de l’Escola de 
Persones Adultes de la Vall 
del Tenes, Èrika Cabrera, tam-
bé va dirigir unes paraules; va 

dir que l’escola encara està en 
construcció, veient els perfils 
d’alumnes, però que l’objec-
tiu és solventar les necessitats 
educatives de tots els usuaris. 
La directora també va agrair la 
feina de tot l’equip que treballa 
a l’escola i va donar pas a dos 
alumnes, el David i el Javi, que 
van donar les gràcies a tots els 
agents implicats en la creació 
de l’Escola de Persones Adul-
tes i van explicar la seva ex-
periència com a alumnes, que 
és molt enriquidora. 
L’actual president de la Man-
comunitat de la Vall del Tenes, 
Joan Galiano (alcalde de Bi-
gues i Riells) també va donar 
les gràcies a totes les institu-
cions implicades i va reafirmar 
el compromís de la mancomu-
nitat per l’educació, així com 
la seva voluntat de treballar al 
servei del ciutadà i dels pobles 
de la Vall del Tenes. 
L’acte va estar amenitzat per 
Júlia Pascual, alumne de l’Es-
cola de Música de la Vall del 
Tenes i va finalitzar amb la des-
coberta d’una placa, una visita 
guiada i un aperitiu.  
L’Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes va obrir les 
portes al setembre, coincidint 

amb l’inici del curs escolar 
2018-2019. 
Un dels principals objectius 
d’aquesta escola és atendre 
les necessitats educatives de 
la població a partir d’una aten-
ció individualitzada, treballant 
dues vessants: la part educati-
va, donant resposta de qualitat 
en l’oferta de cursos; i la part 
social, proporcionant un espai 
de diàleg, creativitat i noves 
propostes als municipis. 
Actualment, la formació inclou 
Graduat en Educació Secunda-
ria, Preparació per a les Proves 
d’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà o Superior, Prepa-
ració per a les Proves d’Accés 
a la Universitat per a majors de 
25 i 45 anys, Cicles de Forma-
ció Instrumental i Cursos de In-
formàtica i Llengües.

L’Hora del cafè: habilitats 
parentals
Tots els diven-
dres, del 18 de 
gener al 15 de 
març, de 9.30h a 
11.30h, l’Escola 
de Lliçà d’Amunt 
acollirà L’hora del 
cafè, un espai de 
trobada amb fa-
mílies. 
Aquesta activitat, 
que és gratuïta, 
està destinada a 
pares i mares de 
les escoles de 
primària de Lliçà 
d’Amunt amb fills 
i filles de 3 a 8 
anys. 
En aquest espai 
es compartiran 
experiències i reflexions sobre 
la criança dels nostres fills i fi-
lles: Com millorar processos de 
comunicació; Habilitats d’es-
colta; Educació emocional. 
Expresem sentiments; Resolu-
ció de conflictes; Organització 
quotidiana. Vincle familiar. 
Per participar-hi, cal inscriure’s 

a la regidoria d’Educació: car-
rer Rafel de Casanova, 8; tel. 
93 860 72 20; a/e: llam.educa-
cio@llicamunt.cat. La data límit 
d’inscripció és el 10 de gener. 
Les places són limitades. 
Si voleu més informació, també 
podeu dirigir-vos a la regidoria 
d’Educació. 

L’HORA DEL CAFÈ:
espai de trobada amb famílies

Informació i inscripcions:
Regidoria d’Educació. Ajuntament de Lliçà d’Amunt i a les Escoles de Lliçà d’Amunt.
c/Rafael de Casanova, 8 · tel. 93 860 72 20
a/e: llam.educacio@llicamunt.cat

Compartirem experiències i reflexions sobre la criança dels nostres 
fills i filles:

- Com millorar processos de comunicació.
- Habilitats d’escolta.
- Educació emocional. Expressem sentiments.
- Resolució de conflictes.
- Organització quotidiana. Vincle familiar.

Tots els divendres del 18 de gener al 15 de març de 
2019, de 9.30 a 11.30 h a l’Escola Els Picots

Per a famílies de 
les escoles de 
primària de Lliçà 
d’Amunt amb fills i 
filles de 3 a 8 anys.

Gratuït. Places limitades. Data límit inscripció fins el 10 de gener de 2019

Consell d’Infants
El passat curs 2017-2018 es 
va crear la Comissió de Tre-
ball per impulsar i dissenyar 
el Consell d’Infants de Lliçà 
d’Amunt com a òrgan de par-
ticipació infantil on els nens i 
nenes van dissenyar les bases 
reguladores del Consell d’In-
fants. 
La Regidoria d’Educació ha 
valorat positivament el projec-
te socioeducatiu i enguany es 
posa en marxa el Consell d’In-
fants de Lliçà d’Amunt com 
un òrgan estable amb la fina-
litat de treballar amb els nens 
i nenes del municipi els valors 
i principis de la democràcia, 
sensibilitzar i  conscienciar so-
bre les necessitats de l’entorn 
immediat i donar l’oportunitat 

d’implicar-se en temes i pro-
jectes vinculats en la transfor-
mació real del municipi. En de-
finitiva, un òrgan on els  infants 
tenen l’oportunitat d’exercir la 
ciutadania, aportant la seva 
opinió sobre aspectes relaci-
onats amb la millora del seu 
poble. 
Per altra banda, la Junta de 
Govern Local va acordar ad-
judicar a l’empresa Eines per 
tothom el contracte menor per 
al  desenvolupament i dina-
mització del projecte Consell 
d’Infants per al curs 2018-19, 
per un import de 6.478,50 eu-
ros (IVA exempt), per un termi-
ni  d’execució que comença el 
novembre de 2018 i té prevista 
la finalització el juny de 2019. 
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El nou centre urbà, més a 
prop de ser una realitat

Pla municipal “Millorem l’ocupació”

Renovació d’una canonada 
d’aigua
Al desembre es van executar 
dues actuacions del Pla d’In-
versions a la Xarxa d’Aigua 
2018. La primera, programa-
da, va ser la substitució de 610 
metres de la canonada princi-
pal que abasteix Can Xicota, 
al Camí de Can Xicota, i va ser 
realitzada per les empreses Ar-
tífex i SOREA. La segona, so-
brevinguda, va ser la substitu-
ció de la canonada d’un tram 
de 300 m. del carrer de Can 
Rovira. El seu deteriorament 
va provocar que quedés com-
pletament fora de servei, obli-
gant a una licitació i execució 
d’urgència. L’obra la van realit-

zar les empreses Obres i Pavi-
ments Llovet i SOREA.
D’altra banda s’han licitat ja 
les obres de renovació de les 
canonades de l’Av. Països Ca-
talans, entre els carrers Tenes 
i Castelló de la Plana. Aquesta 
obra comportarà necessàri-
ament restriccions de circu-
lació i aparcament, les quals 
seran degudament informades 
abans d’iniciar les obres, que 
es preveu per mitjans de gener. 
Aquesta obra té un cost inicial 
de 118.448€; en el moment de 
tancar l’edició d’aquest butlle-
tí encara no se sabia qui havia 
guanyat la licitació. 

Les conclusions generals del procés participatiu pel desenvolupament 
del centre de Lliçà d’Amunt es van presentar, el passat 1 de desembre, 
en un acte públic. 

Els equips encarregats del pro-
cés participatiu i de l’elabora-
ció del projecte pel desenvo-
lupament del centre de Lliçà 
d’Amunt van manifestar que 
havien escoltat totes les de-
mandes, algunes generals i 
altres de més concretes, i que 
havien pogut incorporar a la 
proposta una bona part de 
proposicions de la ciutadania 
que en principi no estaven pre-
vistes. 
L’actual proposta pel centre de 
Lliçà d’Amunt passa per la cre-
ació de dos eixos: un eix urbà, 
al llarg del carrer de Folch i Tor-

res, i un eix natural, al llarg del 
Torrent de Can Bosc. I, enmig, 
un espai cèntric representatiu 
del municipi. En l’eix urbà hi ha 
espai reservat per a nous equi-
paments i per a noves edifica-
cions amb diversitat de tipolo-
gies. En aquest eix urbà i en les 
places previstes també hi ha 
espai per a usos comercials.  
La regidora d’Urbanisme, 
Lourdes Estéfano, va dir que 
amb aquesta proposta ja està-
vem al 30% de l’objectiu final; 
“després de 20 anys discutint, 
finalment tenim una proposta 
de centre urbà, que era un ob-

jectiu a curt termini, que a llarg 
termini ha d’esdevenir una re-
alitat”. 
La regidora d’Urbanisme va 
comentar que caldria l’acord 
dels propietaris i l’arribada 
d’inversors, però que esta-
va convençuda que tot tiraria 
endavant, perquè es tractava 
d’una proposta molt atractiva. 
“Allò que semblava impossi-
ble, ja és més possible”, va 
manifestar i, després d’agrair 
la implicació dels ciutadans 
en el procés participatiu, va 
concloure: “Lliçà d’Amunt s’ho 
mereix”. 

Durant el mes de novembre es 
van arribar als 350 usuaris/es 
del Pla “Millorem l’Ocupació”, 
un projecte iniciat al 2015 per 
l’Ajuntament, que desenvolu-
pa mesures per la millora de la 
ocupabilitat dels joves de 16 a 
35 anys del municipi, així com 
de les persones amb especials 
dificultats per la recerca de feina 
derivades de Serveis socials.
Una de les mesures bàsiques 
és el servei d’assessorament 
acadèmic i laboral, que comp-
ta actualment amb més de 120 
usuaris/es actius/ves. Així, si la 
necessitat es centra en cercar 
feina, es treballen aquelles dife-

rents vessants de l’ocupació de 
la persona, com podrien ser la 
realització del currículum o per-
fil professional, la preparació de 
les entrevistes de treball o l’opti-
mització de l’ús dels canals de la 
recerca de feina.
Pel que fa a la formació, s’orien-
ta sobre el sistema educatiu, la 
presa de decisions a l’hora d’es-
collir uns estudis o el centre, la 
tramitació de beques, si s’es-
cau, la preinscripció als estudis, 
etc. 
Respecte a les 82 persones que 
han finalitzat el seu itinerari du-
rant el 2018: el 60% treballa o 
bé ha treballat, el 21% ha inici-

at un procés educatiu, el 14,5% 
continua cercant pel seu comp-
te, l’1% finalitza per canvi de do-
micili fora del municipi i el 3,5% 
ho fa per altres motius (salut, 
conciliació familiar...).
Tanmateix, darrerament el pla 
ha dissenyat cursos de forma-
ció específics, coordinadament 
amb el SEOVT, per la formació 
de persones en tècniques espe-
cífiques a l’hora d’ocupar llocs 
en grans superfícies. Cal remar-
car que es treballa coordinada-
ment amb el SEOVT per tal de 
donar amb la màxima eficiència 
la millor de les possibles sorti-
des a les persones amb greus 

dificultats d’inserció laboral. 
En definitiva, el pla “Millorem 
l’ocupació” treballa sobre les 
necessitats dels seus usuaris en 
les vessants laboral i acadèmi-

ca.
Recordeu que podeu sol·licitar 
cita prèvia i/o adreçar les vostres 
consultes pel Pla al 938415225 
o promoeco@llicamunt.cat. 
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Presentació del clúster Craft Beer
L’acte també va comptar amb la presentació d’un estudi tècnic sobre l’estat de la cervesa artesana a Catalunya.

El Craft Beer Clúster es va pre-
sentar oficialment el passat 21 
de novembre. 
L’acte de presentació va 
comptar amb la presència del 
president del clúster, Joan 
Rota, el director general d’Ali-
mentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries de la Gene-
ralitat, Carlel Mòdol, el presi-
dent del Gremi d’Elaboradors 
de Cervesa Artesana i Natu-
ral (GECAN), Josep Borrell, el 
director del Barcelona Beer 
Festival (BBF), Mikel Rius, i 
l’Alcalde de Lliçà d’Amunt, Ig-
nasi Simón. 
Durant l’acte també es va fer la 
presentació de l’estudi tècnic 
“Estat de la cervesa artesana 
a Catalunya 2017” realitzat per 
GECAN i BBF. 
El president de Craft Beer 
Cluster, Joan Rota, va comen-
çar els parlaments donant les 
gràcies pel suport institucional 
de l’Ajuntament i de la Gene-
ralitat, així com del GECAN i 
de professionals i tècnics que 
han ajudat a arrencar el pro-
jecte. Joan Rota va parlar de la 
funció i els objectius del clús-
ter. Es tracta d’unir esforços 
per crear un ecosistema físic i 
virtual que permeti desenvolu-
par i consolidar aquest sector 
econòmic posant en contacte 
tota la cadena de la cervesa 
artesana. En aquest sentit, va 
parlar de col·laboració amb 
pagesos, accés a ingredients 
genuïns, creació de grups 
de treball, contractes, com-
pres, capacitats productives, 
construir mercat, investigació 
i desenvolupament científic i 
tecnològic, logística de distri-
bució, formació, campanyes 
comunicatives... El president 
del clúster va concloure que 
amb aquest esperit col·labo-
ratiu en un sector petit com el 
de la cervesa artesana, però 
emergent, tenim totes les car-

tes per guanyar la partida. 
El director general d’Alimenta-
ció, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries de la Generalitat, 
Carmel Mòdol, va parlar de la 
importància d’un clúster que 
representi els interessos de tot 
el sector de la cervesa artesa-
na. També va dir que els cer-
vesers s’inclourien dins dels 
gremis artesans i que es vol 
fer de Catalunya un país d’Ali-
mentació Saludable, potenci-
ant una alimentació rica, salu-
dable i sana. Carmel Mòdol va 
afegir que un país ha de tenir la 
capacitat de generar els seus 
propis productes alimentaris i 
va remarcar que, cada vegada 
que s’elabora cervesa, s’està 
salvant una família pagesa i 
contribuint que gent jove s’in-
corpori a l’àmbit rural, la qual 
cos és molt important pel país. 
El president del Gremi d’Ela-
boradors de Cervesa Artesana 
i Natural (GECAN), Josep Bor-
rell, va explicar que aquesta 
associació de productors de 
cervesa havia nascut l’any 
2011 amb l’objectiu de crear 
un col·lectiu de cara a nego-
ciar. El GECAN té una quaran-
tena de socis del centenar de 
fàbriques que hi ha a Catalu-
nya. Josep Borrell va posar 
exemples d’accions que fan 
o han fet: una guia de bones 
pràctiques, al·legacions per-
què la llei no apliqui els ma-
teixos impostos especials als 
petits i als grans productors 
cervesers, criteris sobre la 
llei d’artesania, campanyes 
de comunicació, web pròpia, 
participació en fires i l’estudi 
tècnic sobre l’estat de la cer-
vesa artesana a Catalunya. El 
president del GECAN va dir 
que aquesta associació no 
pot formar part del clúster, 
però que hi pot encaixar. 
El director del Barcelona Beer 
Festival (BBF), Mikel Rius, va 

ser l’encarregat de donar qua-
tre pinzellades sobre l’estudi 
tècnic “Estat de la cervesa ar-
tesana a Catalunya 2017” re-
alitzat per GECAN i BBF, que 
s’ha elaborat preguntant tant 
a empreses cerveseres com al 
públic final. Mikel Rius va par-
lar de l’evolució creixent de la  
producció de cervesa artesa-
na a Catalunya i de la creació 
de fàbriques, la majoria en 
entorns rurals; dels llocs de 
treball que genera; de la cre-
ativitat cervesera, amb 1032 
cerveses diferents; i dels va-
lors associats a la cervesa, en-
tre altres qüestions. El director 
del BBF va dir que, veient-ne 
l’evolució creixent, el món de 
la cervesa artesana està vivint 
una revolució.  
Per la seva part, l’Alcalde de 
Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, 
va parlar de la importància 
del treball conjunt i va posar 
d’exemple la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes que, amb els 
esforços de quatre municipis, 
ha aconseguit que el territori 
incorporés diferents serveis 
mancomunats. L’Alcalde va 
parlar del conveni signat amb 
el clúster i va dir que se li ha-
vien cedit 3.000 metres qua-
drats d’instal·lacions, però que 
també se li demanaven contra-
partides a diferents nivells com 
la implicació dels agricultors 
locals, una línia d’investigació, 
estudis relacionats... En aquest 
sentit, es va dir que s’estava 
treballant en la creació d’un ci-
cle formatiu alimentari de grau 
mig o superior. Ignasi Simón 
va encoratjar el clúster a seguir 
treballant per un sector que té 
molt recorregut. 
L’acte va finalitzar amb una 
degustació de cervesa.    
Per a més informació sobre el 
Craft Beer Cluster: www.cra-
ftbeercluster.com i info@craft-
beercluster.com.
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Nova línia del bus urbà: A7
Aquesta nova línia connecta Lliçà Centre amb Granollers Congost, 
entrant al Parc Comercal Can Montcau, d’anada i tornada. 

La nova línia de bus urbà A7, 
que connecta Lliçà Centre 
amb Granollers Congost en-
trant al Parc Comercial Can 
Montcau, d’anada i tornada, 
va entrar en funcionament el 
passat 16 de novembre. 
L’A7 funciona de dilluns a di-
jous de 8.45h a 21.45h i diven-
dres de 8.45h a 23.45h. La fre-
qüència de pas és d’una hora.
El cap de setmana i festius 
aquesta línia també funciona, 
però amb el nom d’A71, l’hora-
ri és de 8.45h a 23.45h, la fre-
qüència es redueix a 30 minuts 
i el recorregut arriba fins a Gra-

nollers-plaça de la Constitució.  
Aquesta línia és resultat dels 
compromisos de mobilitat 
derivats de l’Estudi d’Avalu-
ació de Mobilitat Generada 
(EAMG) del nou sector de Can 
Montcau, que va en la línia de 
potenciar modes de mobilitat 
més sostenibles i eficients, 
estudiant els costos d’implan-
tació i sistemes de finança-
ment extern.
L’Ajuntament continua tre-
ballant per aconseguir que la 
xarxa de Transports de Lliçà 
d’Amunt (TLA) sigui cada dia 
millor. 

La Diputació de Barcelona, a 
través de l’empresa AMSA, va 
asfaltar, el passat novembre, 
un tram de la carretera nova 
de Granollers, des del carrer 
d’Anselm Clavé fins a la roton-
da deL Polígon Industrial Can 
Montcau.  

Signatura d’un crèdit 
subvencionat avantatjós 
amb la Diputació
El president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, va 
signar el passat 19 de novem-
bre amb alcaldes i represen-
tants de tretze ajuntaments de 
la demarcació crèdits per valor 
de 27.871.954,25 euros, dels 
quals 1.088.953,00 euros sub-
vencionats per la corporació.
Amb l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt es va signar un crè-
dit de 1.380.000€, dels quals 
56.838,50€ subvencionats.  
Gràcies al conveni signat en-
tre la Diputació de Barcelona 
i el Banc Sabadell, els ajunta-
ments poden obtenir una línia 
de préstecs per a inversions 
a un tipus d’interès preferen-
cial. Al llarg de tot l’any pas-
sat, la Diputació de Barcelona 
va signar crèdits per valor de 
158.437.879,02 euros, dels 
quals 6.419.531,55 euros esta-
ven subvencionats per la prò-

pia corporació.
L’any 2016 es va firmar l’acord 
entre la Diputació de Barcelo-
na i Banc Sabadell que permet 
impulsar el Programa de Crèdit 
Local, fruit del procés de selec-
ció d’entitats realitzat durant el 
mateix any. El Programa per-
met als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades 
reduir els costos financers dels 
préstecs dels municipis desti-
nats a noves inversions. Així, 
les entitats locals també po-
den acollir-se a operacions de 
préstecs a llarg termini, a actu-
acions relacionades amb millo-
res a la tresoreria i a línies de 
préstecs pont per a inversions 
finançades amb subvencions.
A l’acte de signatura dels 
préstecs també ha assistit el 
director de la Direcció d’Admi-
nistracions Públiques de Banc 
Sabadell, Xavier Garcia.

Ajut de la Diputació per al 
canvi d’enllumenat de Ca 
l’Esteper a LED
La Diputació de Barcelona ha 
aprovat un ajut de 60.000€ per 
l’Ajuntament per al projecte de 
reducció de la potència instal·la-
da en l’enllumenat públic de Ca 
l’Esteper mitjançant la substitu-
ció de lluminàries amb làmpades 

de vapor de sodi d’alta pressió 
(VSAP) a lluminàries amb làmpa-
des de LED per obtenir un estal-
vi energètic i econòmic. 
El pressupost d’execució ma-
terial d’aquest projecte és de 
108.466,80€ amb IVA.

Millora de la parada del bus urbà
de davant de l’Ajuntament

Asfaltatge de la carretera nova
de Granollers

La Direcció General de Transport 
i Mobilitat de la Generalitat va 
dur a terme, entre finals de no-
vembre i principis de desembre, 
les obres de millora de la para-
da del bus urbà i interurbà de 
davant de l’Ajuntament recol·lo-
cant la marquesina per fer-la ac-
cessible per a les persones amb 
mobilitat reduïda. També es va 
treure la marquesina del barri de 
Sant Joan, que estava en desús, 
i es va instal·lar a la parada de la 
Cruïlla direcció Santa Eulàlia.   
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L’Alcalde de Lliçà d’Amunt, 
Ignasi Simón, la Subdirec-
tora General de Comerç de 
la Generalitat de Catalunya, 
Montserrat Gallardo, i repre-
sentants de les companyies 
que integren el Parc Comerci-
al Can Montcau van inaugurar 
aquesta zona el passat 15 de 
novembre.
La Subdirectora General de 
Comerç de la Generalitat de 
Catalunya, Montserrat Ga-
llardo, va felicitar, en nom del 
Departament, a les empreses i 
institucions implicades per la 
inauguració del Parc Comerci-
al Can Montcau, “que posa en 
relleu el dinamisme comercial 
del territori”. Gallardo va asse-
nyalar els compromisos soci-
als i mediambientals de les di-
verses empreses implantades 
i va posar èmfasi en el com-
promís d’aquestes empreses 
amb el desenvolupament local 
i amb la capacitat de generar 
riquesa: “la implantació ha de 
tenir un impacte econòmic i 
social que beneficiï al teixit 
comercial i empresarial del 
municipi, en especial al co-
merç local”.
Per la seva banda, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, va parlar de la 
repercussió local, comarcal 
i supracomarcal que suposa 
l’obertura del Parc Comercial 
Can Montcau. Simón va as-
senyalar que havia estat fàcil 
l’entesa amb les empreses i 
que això havia permès treba-
llar amb facilitat. L’Alcalde va 
posar com a exemple la sig-
natura d’un conveni de col-
laboració amb l’objectiu de 
fer formació específica per a 
l’ocupació de llocs de treball,  
un bon model de col·laboració 
entre administració pública i 
empresa privada. Ignasi Si-
món també va felicitar totes 
les parts per aquesta inaugu-
ració “que suposa un pas molt 

important pel progrés de Lliçà 
d’Amunt”.
El parlaments també van 
comptar amb la intervenció 
d’Ignacio Sánchez, Director 
General de Leroy Merlin Es-
paña i AKI España. Les obres 
de Can Montcau, situat al nú-
mero 3 del carrer Comerç de 
Lliçà d’Amunt, van començar 
el juny de 2017 i va ser Immo-
biliària Leroy Merlin Espanya, 
SLU l’empresa gestora i pro-
motora.
Un cop finalitzat el torn d’in-
tervencions, autoritats i re-
presentants de les cinc com-
panyies van protagonitzar el 
moment simbòlic de la tallada 
de la cinta, que va marcar el 
moment oficial de la inaugu-
ració del nou Parc Comercial 
Can Montcau. Seguidament, 
comitiva i assistents van visi-
tar les cinc botigues del parc.
El Parc Comercial Can Mont-
cau compta amb un espai 
total de més de 15.500 m2 i, 
en conjunt, la inversió de tots 
els operadors arriba els 37 
milions d’euros, la qual cosa 
repercuteix de manera positi-
va en el desenvolupament de 
l’economia local i en la creació 
de feina directa i indirecta a la 
zona.
Així, el parc comercial ha ge-
nerat prop de 240 llocs de 
treball directes. La majoria 
dels treballadors procedeixen 
de Lliçà d’Amunt, Granollers i 
altres municipis propers, afa-
vorint d’aquesta manera la di-
namització de la zona. El Ser-
vei d’Ocupació de la Vall del 
Tenes ha donat suport en la 
selecció del personal.
Can Montcau obre les seves 
portes amb la presència de 
cinc grans ensenyes: Leroy 
Merlin, Lidl, Norauto, Tien-
danimal i Viena, l’objectiu del 
qual es convertir-se en refe-
rent de compres per als veïns 

de la zona. 
Aquests establiments podran 
obrir els diumenges.

5 GRANS OPERADORS A 
CAN MONTCAU

Leroy Merlin
Leroy Merlin, companyia lí-
der en condicionament de 
la llar a Espanya, disposa 
d’una superfície comercial de 
12.000m2. Amb una inversió 
total de 33 milions d’euros, la 
botiga compta amb una plan-
tilla de 160 col·laboradors, la 
majoria procedents de Lliçà 
d’Amunt, Granollers, Mollet i 
Parets.
La nova botiga de Leroy Mer-
lin posa a disposició dels con-
sumidors 29.000 referències 
en estoc i tota la gamma sota 
comanda, repartides en 13 
seccions: Il·luminació, Sanita-
ri, Fusta, Eines, Materials de 
Construcció, Electricitat-Lam-
pisteria-Calor, Decoració, Pin-
tura, Ferreteria i Ordenació, 
Jardí, Moqueta, Cuines i Ce-
ràmica. A més, Leroy Merlin 
Lliçà d’Amunt oferirà múltiples 
serveis com instal·lació, trans-
port i finançament entre altres.
El Director General de Leroy 
Merlin Espanya i Aki Espa-
nya, Ignacio Sánchez, va de-
clarar que “Leroy Merlin Lliçà 
d’Amunt ha suposat una in-
versió de 33 milions d’euros 
i la creació de 160 llocs de 
treball directes i 100 indirec-
tes, i es converteix així en un 
important actiu per a l’econo-
mia local. D’aquesta manera, 
seguim apostant per oferir als 
nostres clients nous punts de 

El Parc Comercial Can Montcau obre les portes 
Aquesta zona compta amb les operadores Leroy Merlin, Lidl, Norauto, Tiendanimal i Viena. 
L’obertura ha suposat una inversió de més de 37 milions d’euros i ha generat prop de 240 llocs de treball directes. 
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trobada moderns i adaptats 
a les noves necessitats de la 
societat”.
Horari: de dilluns a diumenge, 
de 8.30h a 21h (d’octubre a 
maig) i de 9.30h a 22h (de juny 
a setembre)

Lidl
La botiga de Lidl Supermer-
cats, cadena de distribució 
present al mercat espanyol 
des de 1994, compta amb 
una superfície comercial de 
1.500m2. Per a la posada en 
funcionament d’aquest nou 
establiment, Lidl ha contractat 
17 treballadors per conformar 
una plantilla total de 25 treba-
lladors i ha invertit 2,5 milions 
d’euros.
La companyia posa a la venda 
més de 2.000 referències fixes 
de l’assortit, així com produc-
tes de les diverses setmanes 
temàtiques d’alimentació i ba-
sar.

Horari: de dilluns a diumenge, 
de 9h a 21h

Norauto
El nou establiment de Norau-
to, cadena de manteniment i 
equipament integral de l’auto-
mòbil, especialitzats en taller, 
mecànica ràpida i neumàtics, 
així com mobilitat sostenible, 
compta amb una superfície 
comercial de 280m2 i 6 boxes 
de taller, així com una planti-
lla de 17 treballadors, tots ells 
venedors i mecànics.
La companyia es posiciona 
com a líder del sector gràcies 
a la innovació dels seus pro-
ductes i serveis, i el manteni-
ment multimarca. En aquest 
sentit, posa a la venda més de 
4.000 referències on el client 
pot trobar tot allò que neces-
siti per al manteniment de 
l’automòbil.
El Director General de Norau-
to Espanya, Simón Valín, va 

destacar que “a la compa-
nyia estem entusiasmats amb 
aquesta nova obertura. Obrim 
el nostre primer autocentre a 
Lliçà d’Amunt amb l’objectiu 
d’oferir la millor qualitat-preu 
a l’usuari per al manteniment 
integral del seu vehicle de la 
manera més professional, a 
més de posar a la seva dispo-
sició els últims productes de 
mobilitat sostenible.”

Horari: de dilluns a diumenge, 
de 8h a 21h

Tiendanimal
Tiendanimal, el gegant de 
productes per a tot tipus de 
mascotes, obre la seva terce-
ra botiga a Barcelona. El nou 
establiment compta amb una 
superfície comercial de més 
de 600m2 i té un total de 10 
treballadors.
La companyia posa a disposi-
ció en aquesta botiga de Lliçà 
d’Amunt un catàleg de més 
de 6.500 referències per a la 
cura, benestar i manteniment 
d’animals domèstics. Al lo-
cal, els visitants també poden 
gaudir dels serveis de trac-
taments dermatològics amb 
ozonoteràpia, perruqueria i 
Click & Collect.
Com en totes les seves grans 
botigues, Tiendanimal ha ha-
bilitat un espai dedicat a mas-
cotes en espera d’adopció en 
col·laboració directa amb as-
sociacions protectores locals 
d’animals.

Horari: de dilluns a diumenge, 
de 9h a 21h

Viena
Viena obre un nou establi-

ment reforçant la seva posició 
al Vallès Oriental. El restau-
rant oferirà als veïns de Lli-
çà d’Amunt una sala interior, 
amb ocupació per a 130 co-
mensals i 70 per a la terras-
sa, a més d’un servei directe 
des del cotxe per realitzar la 
comanda directament sense 
baixar de l’automòbil.
L’establiment ha suposat la 
creació de 25 llocs de treball, 
tots ells amb contracte inde-
finit.
La Directora de Gestió de Lo-
cals, Anna Guixé, va comen-
tar que “gràcies a aquesta 
obertura, comptem amb una 
nova localització estratègica 
que s’adapta a les dinàmi-
ques dels clients de la zona i 
ens ajuda a reforçar la nostra 
presència a la regió; aquest 
és el 5è local de la comarca”.

Horari: de 8 a 24h (divendres, 
dissabtes i vigílies de festius 
fins a la 1h)

Després de la inaguració ofi-
cial, el mateix dia a la tarda els 
socis dels establiments i els 
familiars dels treballadors ja 
van poder visitar aquest nou 
Parc Comercial, que va obrir 
les portes al públic general 
l’endemà 23 de novembre i va 
omplir de gom a gom durant 
tot el primer cap de setmana. 
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Els i les joves voluntaris de la Nit 
del Terror van fer una sortida, el 
passat 1 de desembre, a PortA-
ventura Word, organitzada per la 
regidoria de Joventut.
El jovent va gaudir de tot un dia 
al parc d’atraccions en compen-
sació per la seva tasca voluntària 
com a actors i actrius del Túnel 
del Terror que es va desenvolu-
par a Can Malé en el context de 
la festivitat de Halloween. 

notícies de l’Ajuntament

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “CADA LOCO CON 
SU PEZ”
Del 7 al 31 de gener Horari: en 
horari de biblioteca
Exposició formada per escultu-
res fetes a base de fusta i deco-
rades a mà i amb materials reci-
clats que estaven a punt de morir 
i que se’ls ha donat una segona 
vida. L’obra destaca per l’exclu-
sivitat en colors, textures i efec-
tes sobre diferents superfícies. 
De l’artista Joan Marinas.

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!”
Dijous 10 de gener Hora: 18h
Farem tertúlia del llibre El guar-
dián entre el centeno de J. D. 
Salinger. Si tens entre 12 i 17 
anys, t’agrada llegir i vols passar 
una bona estona, informa’t a la 
biblioteca. Cada primer dijous de 
mes.  

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES
Dissabte 12 de gener Hora: 12h
“Tast d’embotits”. A càrrec de 
la Carnisseria Tarabal. Adreçat a 
adults.
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades. 

BIBLIOLAB: FEM UNA BANDA 
DE MÚSICA!
Dilluns 14 de gener Horari: de 
17.30h a 19h
Dissenya el teu instrument amb 
objectes quotidians com plas-
tilina i cartrons i fes-lo sonar a 
través de l’ordinador gràcies a la 
placa Makey-Makey. A càrrec de 
la Fundació Pere Tarrés. Adreçat 
a infants de 6 a 10 anys.
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a partir del 2 de gener. Places 
limitades.  

BIBLIOLAB: LA PLASTILINA FA 
LLUM. JUGUEM AMB L’ELEC-
TRICITAT
Dimarts 15 de gener Horari: de 
17.30h a 19h
Modelatge de formes amb plas-

tilina i posterior il·luminació amb 
leds de la nostra creació a partir 
d’un circuit elèctric. A càrrec de 
la Fundació Pere Tarrés. Adreçat 
a infants de 4 a 8 anys.
Inscripcions: cal inscripció prè-
via a partir del 2 de gener. Places 
limitades.  

“RECONÈIXER LA VIDA A TRA-
VÉS DE LES EMOCIONS”
Dijous 17 de gener Hora: 18.30h
Xerrada i taller amb presenta-
ció de material. A càrrec d’Ayla 
Llobet, autora de Las cartas de 
las emociones, i Sonia Lorente, 
terapeuta. 
Inscripcions: obert a tothom, 
però es recomana inscriure’s 
prèviament. 

NIU DE PARAULES
Dissabte 19 de gener Hora: 11h
“Ballmanetes”. Tota mena de re-
cursos musicals pel bon desen-
volupament de la comunicació i 
el llenguatge. A càrrec de Mont-
se Dulcet. Adreçat a famílies 
amb infants fins a 3 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades. 

CLUB DE LECTURA LLE-
GEIXES AMB MI?
Dilluns 21 de gener Hora: 18h 
Farem tertúlia del llibre El Tren-
canous de Hoffmann. Si tens 
entre 9 i 12 anys, t’agrada llegir 
i vols passar una bona estona, 
informa’t a la biblioteca. Cada 
tercer dilluns de mes. 

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Dimarts 22 de gener Hora: 18h
Tertúlia del llibre Los niños tontos 
d’Ana María Matute. A càrrec de 
Lola Tresserras. 

CONTES AL VOL
Dissabte 26 de gener Hora: 
11h
Adreçat a famílies amb infants a 
partir de 3 anys. 
Inscripcions: cal inscripció prè-
via. Places limitades. 

Segona Esquiada Jove

Els i les joves de 14 a 30 anys 
podran esquiar o fer snow du-
rant tot el dissabte 16 de febrer 
a l’estació d’esquí La Masella, 
per un preu econòmic, ja que 
l’Ajuntament subvenciona part 
del cost.
La sortida té dos preus, depe-
nent de si es disposa de mate-
rial d’esquí o no: el preu de 25€ 
inclou el transport d’anada i tor-
nada i el Forfait, per a qui dis-
posa de material d’esquí propi; 
i el preu de 46€ inclou el cost de 

la sortida i el lloguer de l’equi-
pació a les pistes (pals, botes, 
esquís o snow i casc) per a qui  
no en disposa. Aquests preus 
no inclouen àpats ni extres que 
es vulguin contractar. 
L’autocar sortirà a les 6h de Lli-
çà d’Amunt i tornarà a les 19h 
aproximadament.
Les inscripcions i el pagament 
poden fer-se en línia a través 
del web www.espaijovegalliner.
cat del dijous 10 al dilluns 28 de 
gener. Les places són limitades.

Per a més informació, pots diri-
gir-se a l’Espai Jove El Galliner, 
de dilluns a divendres de 16h a 
20h, per correu electrònic a el-
galliner@llicamunt.cat o trucar 
per telèfon al 93 860 70 01.

La regidoria de Joventut organitza una segona Esquiada Jove, 
després de l’èxit de la primera edició de l’any passat. 

Sortida a PortAventura amb els voluntaris 
de la Nit del Terror

Espai Jove El Galliner
VINE A JUGAR
Dimarts 8 de gener
Han passat els Reis Mags pel 
Galliner! Veniu a jugar i provar 
els nous jocs que ens han dei-
xat! 

CUINA JOVE
Dimarts 15 de gener
Un cop al mes farem tallers de 
cuina, receptes fàcils i ràpides 
per cuinar sense pares! Vine! 
Nosaltres posem tots els ingre-
dients! 

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 25 de gener
L’últim divendres de cada mes 
farem sessió de cinema a l’Espai 
Jove el Galliner. Vosaltres trieu la 
pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes!

TORNEIG DE PS4
Dimarts 29 de gener
No et perdis aquest torneig on 
tots i totes podeu participar. Es-
collirem el joc entre tots i totes. Hi 
haurà premi pel guanyador/a! Per 

poder realitzar el torneig hem de 
ser un mínim de 8 participants.

* Tots els tallers són gratuïts, 
però cal inscripció prèvia. 
Pots inscriure’t al web 
espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o envia’ns un 
WhatsApp al 673 930 937.

* Espai Jove El Galliner: Obert 
totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16h a 20h a l’edifici 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.
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La Biblioteca Ca l’Oliveres oferi-
rà la xerrada-taller “Reconèixer 
la vida a través de les emoci-
ons”, el dijous 17 de gener a les 
18:30h.  Aquesta xerrada-taller 
anirà a càrrec d’Ayla Llobet, au-
tora de Las cartas de las emo-
ciones, i de la terapeuta Sonia 
Lorente. És una activitat gratuïta, 
oberta a tothom. Es recomana 
inscriure’s prèviament.
Ayla Llobet és pintora, autodi-
dacta, figurativa i expressiva. A 
través de la pintura, amb actitud 
positiva i alegre, vol despertar el 

sentir propi de l’ésser: “Els meus 
dibuixos són realitzats sentint 
una emoció. A través d’aquesta 
percepció, toco i palpo la pintu-
ra en els meus dits i pinto sense 
jutjar,  es així com apareixen les 
emocions il·lustrades, que vaig 
transformar a format cartes. La 
col·lecció es titula “Sentir, Valo-
rar, Acceptar”. Aquestes imatges 
transmeten una vibració que ens 
ofereixen l’oportunitat de fer-nos 
conscients del que sentim en 
l’aquí i ara, convidant-nos a re-
flexionar.

Tallers del programa BiblioLab
Durant aquest mes de gener, la 
Biblioteca Ca l’Oliveres oferirà 
dos tallers del catàleg d’acti-
vitats del programa BiblioLab 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de 
Barcelona. Són activitats ca-
racteritzades per una meto-
dologia experimental i partici-
pativa inspirada en les idees 
BiblioLab d’innovació i creació 
a partir de les quals els assis-
tents puguin accedir i generar 
coneixement. 

FEM UNA BANDA DE MÚSI-
CA!
Dilluns 14 de gener de 17:30h 
a 19h.

Dissenya el teu instrument 
amb objectes quotidians com 
plastilina i cartrons, i fes-lo so-
nar a través de l’ordinador grà-
cies a la placa Makey-Makey.
Adreçat a infants de 6 a 10 
anys.

LA PLASTILINA QUE FA 
LLUM. JUGUEM AMB 
L’ELECTRICITAT.
Dimarts 15 de novembre de 

17:30h a 19h.
Modelatge de formes amb 
plastilina i posterior il·lumina-
ció amb leds de la nostra crea-
ció a partir d’un circuit elèctric. 
Adreçat a infants de 4 a 8 anys.

Els dos tallers aniran a càrrec 
de la Fundació Pere Tarrés. Per 
participar-hi, cal inscripció prè-
via a partir del 2 de gener, ja 
que les places són limitades.

L’Hora del vermut 
a Ca l’Oliveres
La biblioteca portarà a terme, 
el dissabte 12 de gener a les 
12h, una nova “Hora del ver-
mut a Ca l’Oliveres”, amb un 
tast d’embotits a càrrec de la 
Carnisseria Tarabal de Lliçà 
d’Amunt.
L’hora del vermut és una acti-
vitat que té com a objectiu do-
nar a conèixer i dinamitzar l’es-
pai Cuina creat el setembre de 
l’any passat. Té lloc el primer 
dissabte de mes, és gratuïta i 
cal inscripció prèvia. 
Fins ara els participants han 
pogut fer un tast de vermut, un 
tast de mel, un tast de format-
ges i elaborar diferents tapes 
entre tots i totes.

ESPAI CUINA
L’Espai Cuina és un centre 
d’interès que agrupa tots els 
documents de que disposa la 
biblioteca sobre cuina, i agru-

pats en varis subtemes: 
Història de la cuina, Restau-
ració i hoteleria, Parem taula, 
Tècniques culinàries, Cuina 
d’autor, Arrossos, Bolets, Ba-
tuts verds, Cuina i Salut, Die-
tes, Cuina Vegetariana, Cuina 
Catalana, Receptaris, Produc-
tes, L’hora del vermut, Del  mar 
a taula, Viatges gastronòmics, 
Fet a mà, Va d’ous, Sopes i  
cremes, Entre pa i pa, Taula de 
formatges, Maridatge, Desig 
de xocolata, Postres i dolços, 
Gelats i sorbets, Sobretaula, 
Anem de copes, Espècies i 
Cuina afrodisíaca.
Tots els documents poden ser 
consultats a la biblioteca o bé 
fer-ne préstec amb el carnet 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. Fer-se el carnet 
és gratuït, només cal portar el 
D.N.I o qualsevol carnet iden-
tificatiu.

Taller de Contacontes per alumnes d’ESO

Bon any, bon propòsit: reconèixer les 
emocions

Durant aquest mes, la Bibliote-
ca portarà a terme un taller amb 
l’objectiu de formar a l’alumnat 
de secundària en l’art d’explicar 
contes. Els alumnes aprendran a 
explicar una història davant d’un 
públic, a tenir eines i recursos 
per explicar contes i per a im-
provisar, i a aconseguir un mínim 
de concentració. Les sessions 
seran impartides per la narrado-
ra oral Mon Mas, trapezista de la 

paraula, com ella es defineix...
apassionadament curiosa, inqui-
eta, desorientada i somiatruites. 
Les vuit hores de durada del 
taller formen part del Servei co-
munitari,  una acció que promou 
que els alumnes experimentin i 
protagonitzin accions de com-
promís cívic, que adquireixin la 
competència social i ciutadana, i 
que posin en joc els seus conei-
xements i capacitats al servei de 

la comunitat.
Durant el mes d’abril, alguns 
dels alumnes que hauran rebut 
la formació oferiran una sessió 
de contacontes als infants de 
Lliçà d’Amunt.
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Targeta d’usuari de la deixalleria  
i bonificació per compostatge

Dies Internacionals de la SIDA i per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones

L’Ajuntament es va adherir a 
la commemoració del Dia In-
ternacional contra la SIDA, el 
passat 1 de desembre. L’ava-
tar de les xarxes municipals es 
va adaptar a aquesta efemèri-
de, els busos urbans van cir-
cular amb una banderola com-
memorativa de la jornada i es 
va publicar al web municipal 
un comunicat conjunt. 

Per altra banda, com ja vam 
informar en el butlletí de no-
vembre, l’Ajuntament també 
es va adherir a la commemora-
ció del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers 
les Dones, que se celebra el 25 
de novembre, amb una sèrie 
d’activitats relacionades: un 
concurs fotogràfic, una sorti-
da, una cursa popular, una bo-

tifarrada i la lectura d’un ma-
nifest institucional. El balcó de 
l’Ajuntament també va lluir un 
llaç lila confeccionat per l’enti-
tat local Amunt Dones. 

Festius locals del 2019
El Ple ordinari del mes de març 
del 2018 va aprovar per una-
nimitat les festes locals per 
aquest any 2019. 
La primera festa local coinci-
deix cada any amb el dia del 
patró de Lliçà d’Amunt, Sant 
Julià, que se celebra el 7 de 
gener i enguany cau en dilluns. 
La segona festa local es fa 

coincidir amb la Festa Major i 
enguany serà el divendres 6 de 
setembre.
* Juntament amb aquest but-
lletí municipal de gener s’ha 
repartit el Calendari 2019, edi-
tat per l’Ajuntament i il·lustrat 
amb les fotografies guanyado-
res del concurs convocat amb 
aquesta finalitat.  

Del 2 de gener al 28 de febrer 
és el període per sol·licitar la tar-
geta d’usuari de la deixalleria i 
la bonificació per compostatge 
domèstic.
La targeta d’usuari de la deixa-
lleria només s’ha de sol·licitar 
una única vegada i no cal fer 
cap tràmit addicional perquè 
s’apliqui la bonificació del 15% 
prevista a l’ordenança fiscal que 
regula la taxa de recollida d’es-
combraries. Per obtenir la bonifi-
cació cal haver utilitzat un mínim 
de 8 vegades la deixalleria du-
rant l’any, i el descompte s’apli-
ca en la taxa de l’any següent. 
La sol·licitud de la targeta es fa 

presencialment a l’Ajuntament i 
cal presentar el darrer rebut del 
pagament de la taxa de recollida 
d’escombraries (si és un habi-
tatge llogat cal presentar el con-
tracte d’arrendament).
El compostatge domèstic és 
una pràctica senzilla de reci-
clatge de les restes vegetals i 
de la cuina que permet obtenir 
compost, una terra vegetal que 
podreu aplicar al vostre jardí i 
als testos. Si ja ho feu o esteu 
interessats a fer-ho també po-
deu sol·licitar una bonificació 
d’un 15% de la taxa de recollida 
d’escombraries. La sol·licitud 
es fa presencialment a l’Oficina 

de Gestió Tributària i cal presen-
tar el darrer rebut del pagament 
de la taxa de recollida d’es-
combraries (si és un habitatge 
llogat cal presentar el contracte 
d’arrendament). Trobareu infor-
mació de com convertir-vos en 
compostaires professionals al 
web municipal www.llicamunt.
cat. També podeu demanar un 
compostador que l’Ajuntament 
subvenciona al 50%.

Els alumnes del PFI 
guanyen un concurs 
de cuina
Els alumnes del PFI d’”Auxili-
ar d’Hoteleria: cuina i serveis 
de restauració” van guanyar, 
el passat 1 de desembre, la 
segona edició del concurs de 
cuina de la Fira del Torró de 
Llinars.
Aquest any, van quedar fina-
listes els i les alumnes del PFI 
d’”Auxiliar d’Hoteleria: cuina i 
serveis de restauració” de Gra-
nollers i Lliçà d’Amunt. Amb-
dues escoles van competir pel 
premi cuinant a l’escenari de 
la carpa, de manera autòno-
ma, tot i rebre alguna indicació 
dels professors de Formació 
Professional  i amb l’escalf de 
les tutores que els observaven 
entre el públic. 
El PFI de Granollers va realitzar 
un pollastre farcit de llagos-
tins amb rovellons; el de Lliçà 

d’Amunt va elaborar una cre-
ma de moniato amb botifarra 
esparracada acompanyada 
amb bolets de roure.
El jurat va coincidir en la difi-
cultat dels plats i en la bona 
presentació i qualitat. El resul-
tat va ser molt renyit, però el 
PFI de Lliçà d’amunt va quedar 
en primera posició amb un to-
tal de 131 punts, respecte els 
129 del PFI de Granollers. 
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notícies de l’Ajuntament

Acords presos en Junta de Govern
Acord per al subministrament 
de gas natural.
La Junta de Govern Local va 
acordar disposar l’adhesió de 
Lliçà d’Amunt al contracte basat 
en l’Acord marc de subministra-
ment de gas natural amb des-
tinació a les entitats locals de 
Catalunya, adjudicat pel Con-
sorci Català pel Desenvolupa-
ment Local a l’empresa Ensesa 
Energia SAU, per un termini de 
dotze mesos, des de l’1 d’octu-
bre de 2018 al 30 de setembre 
de 2019, amb unes condicions 
econòmiques concretes. 

Conveni per a la recollida de 
fracció resta de Lidl.
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Conveni de gestió 
de la fracció resta dels residus 
generats per l’activitat comer-
cial de Lidl al Parc Comercial 
Can Montcau.

Projecte de reasfaltat en dife-
rents carrers de Lliçà d’Amunt. 
La Diputació de Barcelona ha 
aprovat la modificació del pre-
acord de Meses de concertació 
del Pla XGL 2016-2019, desti-
nant l’ajut adreçat inicialment 
a l’actuació “Inversió accessos 
i adequació edifici Can Malé 
per a la nova ubicació de di-
versos serveis municipals”, de 

250.000,00€, per a l’any 2018, 
al nou preacord “Projecte de 
reasfaltat en diferents carrers 
de Lliçà d’Amunt”, dins l’àmbit 
de cooperació “Manteniment 
i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació eco-
nòmica”, pel mateix import de 
250.000,00€ i anualitat 2018. 
La Junta de Govern Local va 
acceptar la modificació de 
preacords aprovada per la Di-
putació de Barcelona, i el nou 
preacord “Projecte de reasfal-
tat en diferents carrers de Lliçà 
d’Amunt”, dins l’àmbit de coo-
peració “Manteniment i reposi-
ció d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica”, 
per import de 250.000,00€, per a 
l’anualitat 2018. I també va apro-
var la presentació de la formalit-
zació del nou preacord davant la 
Diputació de Barcelona. 

Coordinació, programació 
i finançament dels Serveis 
Socials.  
El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Lliça 
d’Amunt vàrem signar el V Con-
veni interadministratiu de col-
laboració per a la coordinació, 
la programació i el finançament 
dels serveis socials. 
L’esmentat conveni estableix 
que els projectes, els programes 

i les accions que són objecte 
de col·laboració s’incorporen a 
aquest conveni mitjançant una 
addenda anual, en la qual s’esta-
bleix els objectius, el pressupost 
i les previsions de finançament 
de cadascun dels projectes. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’Addenda per a l’any 
2019 al V Conveni interadminis-
tratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el 
finançament dels Serveis Soci-
als. També va aprovar la primera 
aportació que l’Ajuntament ha 
d’assumir, que és de 3.045,16€ i 
correspon al 50% del total. 

Ajut per al finançament de 
les escoles bressol de titula-
ritat municipal.  
La Junta de Govern Local va 
acceptar  l’ajut de 64.661,61€ 
del Programa complementari 
de finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal 
de la demarcació de Barcelona, 
línia 1 i 2, període 2016-2018, 
de la Diputació de Barcelona. 

Concurs oposició d’una pla-
ça d’administrativa adscrita al 
Departament d’Acció Social. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar les bases que regeixen 
la convocatòria per a proveir 
una plaça d’administratiu/va en 

règim laboral interí mitjançant 
concurs oposició, torn lliure, 
adscrita al departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.

Pròrroga del conveni per a 
la continuació del projecte 
Licano. 
La Junta de Govern Local va 
acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració entre el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
en matèria d’atenció educati-
va a la diversitat de l’alumnat 
d’ensenyament secundari obli-
gatori, a través del projecte LI-
CANO, per als cursos acadè-
mics 2018/19 i 2019/20.

Pròrroga del conveni per a la 
prestació del servei de trans-
port escolar no obligatori. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar la pròrroga del conveni 
amb el Consell Comarcal del Va-
llès Oriental per la prestació del 
Servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes d’educa-
ció secundària de Lliçà d’Amunt 
durant el curs 2018 - 2019. Tam-
bé va acordar abonar la quantitat 
de 10.000€, per a finançar part 
del cost del transport no obliga-
tori abans del març de 2019.

Convocatòria per la provisió 
de dues places d’auxiliar de 
neteja SAD i constitució de 
borsa de treball. 
La Junta de Govern Local 
va aprovar les bases que re-
geixen la convocatòria per a 
proveir dues places d’auxiliar 
de neteja SAD i la constitució 
d’una borsa de treball per co-
brir possibles suplències de 
personal de la mateixa escala i 
subescala, mitjançant concurs 
de mèrits, accés lliure, ads-
crites al departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. 

Servei de subministre de 
menjar solidari. 
La Junta de Govern Local va 
adjudicar a l’empresa Pilar 
Galvan Ruiz el contracte me-
nor de Servei de subministre 
de menjador per un import de 
1770€ mensuals (IVA inclòs), 
fins al desembre de  2019.
El menjador de tapers solida-
ris que diàriament s’ofereix a 
la gent gran del municipi ha 
deixat de cobrir-se per part de 
la cuinera de l’escola bressol. 
Aquests tapers van destinats 
a les persones soles grans del 
municipi que tenen dificultats 
socials, familiars i econòmi-
ques per cobrir el menjar diari. 
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crònica

Ple ordinari del 29 de novembre
1.- Aprovació de les actes ante-
riors.
El Ple va aprovar les actes de la 
sessió ordinària del 27 de setem-
bre i de la sessió extraordinària del 
18 d’octubre.
UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia. 
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos des del 12 de 
setembre al 9 de novembre, que 
van del número 1155 al 1372. 

3.- Aprovació de la modificació 
del Pressupost de 2018 per su-
plement de crèdit. 
El Ple va aprovar inicialment la mo-
dificació del pressupost de l’exer-
cici 2018 per suplement de crèdit 
(per valor de 878.000€) a finançar 
amb baixes de crèdit (per valor de 
561.000€) i majors ingressos (per 
valor de 317.000€).
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va explicar perquè faltaven diners 
en algunes partides i perquè en 
sobraven en altres. El regidor d’Hi-
senda va dir que el pressupost és 
una eina viva que a finals d’any 
sempre cal ajustar. 
ERC va demanar més explicacions 
sobre quatre partides concretes 
que necessitaven més diners.    
L’Alcalde, Ignasi Simón, va do-
nar-ne més explicacions:
-  sobre climatització, ascensors, 

alarmes i altres, va dir que es 
tractava d’una compra a Biokit de 
les instal·lacions de Can Malé.

-  sobre assegurances, va dir que 
s’havien disparat els preus, però 
que s’estava treballant per  adhe-
rir-nos al conveni que té l’ACM en 
aquest sentit. 

-  sobre la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes, va dir que s’havien 
augmentat els serveis com l’Es-
cola de Persones Adultes i va 
recordar que a Lliçà d’Amunt, per 
població, li pertoca pagar el 40% 
del cost de la Mancomunitat. 

-  sobre inversions en instal·lacions 
i enllumenat públic, es va parlar 
del canvi a Leds a Ca l’Artigues. 

PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

4.- Aprovació inicial del Projecte 
de reforma de les naus 5 i 6 de 
Can Malé. 
Aquest punt es va deixar sobre la 
taula i se’n va posposar l’aprovació 
fins al següent Ple perquè calia fer-
hi una modificació. 

5.- Aprovació de la modifica-
ció del POUM respecte al PAU-
11 barri de Can Bosc de Lliçà 
d’Amunt. 
El Ple va aprovar la fitxa del sector 
PAU-11 del barri de Can Bosc i el 
plànol que l’acompanya.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes 
Estéfano, va explicar els fets i la 
proposta final.
Justícia va estimar parcialment el 
recurs interposat per sis particulars 
contra els Acords del 4 de juny de 
2014 i del 18 de desembre de 2014 
de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Barcelona de la Genera-
litat de Catalunya pels quals es va 
aprovar definitivament el text refós 
del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Lliçà d’Amunt.
La sentència establia que l’Ajun-
tament havia d’aclarir la ordena-
ció del PAU 11 Barri de Can Bosc 
i havia d’ordenar degudament el 
sector, sense necessitat de cap 
tramitació, i trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme la propos-
ta per ser aprovada definitivament 
per aquesta. 
La nova proposta reconeix 20.900 
metres quadrats de superfície amb 
zona verda; un augment del 0.05% 
d’edificabilitat; 700 metres qua-
drats de sostre edificable; 62 ha-
bitatges (29 de protecció pública i 
33 d’habitatge lliure); habitatge uni-
familiar aïllat i edificis plurifamiliars 
de planta baixa més dos pisos; i 
afegeix que cal un estudi d’inunda-
bilitat. 
ERC també va recordar els fets i 
va dir que votaria en contra perquè 
no veien aquest àmbit adequat per 
fer habitatges, tenint en compte la 
inundabilitat i la humitat. 
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR

6.- Aprovació del document 
“Acompanyament en la millora 
de la intervenció en matèria d’in-
fància i adolescència en risc al 
Vallès Oriental”.  
El Ple va aprovar el document 
“Acompanyament en la millora de 
la intervenció en matèria d’infàn-
cia i adolescència en risc al Vallès 
Oriental”. 
Aquest document conté la defini-
ció del procés d’intervenció en la 
infància en risc, tant l’habitual com 
el d’urgències, la documentació de 
suport i el marc legal. 
El regidor d’Educació, Fran Sán-
chez, va fer notar la necessitat 
d’aquest document, treballat a nive-

ll comarcal, que recull les maneres 
d’intervenir en matèria d’infància i 
adolescència en risc amb major ga-
ranties i dins del marc legal. 
UNANIMITAT

7.- Afers urgents.  
No n’hi havia.

8.- Mocions.  
ICV-EUiA va presentar la següent 
moció:
Moción para que se derogue el de-
lito de injurias a la Corona y para 
reafirmar el compromiso con los 
valores republicanos y la democra-
cia. 
Aquesta moció demanava: 
-  Instar al Gobierno del Estado a 

derogar el delito de injurias al Rey 
y a la Casa real de los artículos 
490.3 y 491 del Código Penal, 
igualando la protección penal del 
honor de esta figura a la del resto 
de ciudadanos.

-  Rechazar y condenar el posicio-
namiento del Rey Felipe VI y su 
intervención en el conflicto cata-
lán, así como su justificación de 
la violencia por parte de los cuer-
pos policiales el 1 de octubre.

-  Reafirmar el compromiso con los 
valores republicanos y apostar 
por la abolición de una institución 
caduca y antidemocrática com la 
monarquía. 

- Instar al Gobierno y al Congreso 
de los Diputados a que se permita 
investigar en sede parlamentaria 
las acciones realizadas por D. Juan 
Carlos de Borbón desde el ño 2014, 
momento en que deja de ser invio-
lable jurídicamente, y sobre quien 
recaen indicios suficientes de delito. 
-  Instar al Gobierno a convocar 

un referéndum de acuerdo a la 
Constitución para que los ciu-
dadanos podamos decidir entre 
Monarquía y República.  

El PSC es va abstenir al·legant que 
en aquests moments ja hi ha prou 
aldarulls a la societat per qüestions 
territorials i dient que aquest tema 
s’ha de tractat i debatre al Senat i 
en altres cambres i espais.
El PP va votar en contra i en el 
seu discurs va defensar el Rei i la 
Monarquia, va elogiar l’evolució 
d’Espanya en els anys de Monar-
quia, va esmentar un estudi que diu 
que els estats més prestigiosos del 
món són monarquies i va dir que 
Espanya és una democràcia esta-
ble i consolidada. 
PSC: ABSTENCIÓ
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: A FAVOR
PP: EN CONTRA

El PSC va presentar les següents 
mocions:
Moció per instar el Departament 
d’Ensenyament a aturar els treballs 
d’elaboració i aprovació del Decret 
de menjadors.
Aquesta moció demanava:
-  Instar el Govern a aturar l’ac-

tual esborrany i iniciar una nova 
proposta des del consens, amb 
l’objectiu de cercar un nou marc 
regulador integral de l’espai del 
migdia-menjador.

-  Reconèixer, en el nou decret, el 
servei de menjador com a servei 
troncal dins el sistema educatiu, 
de caràcter universal, no obli-
gatori, integrat en el currículum 
educatiu i en els ensenyaments 
obligatoris.

-  Dotar el servei de menjador es-
colar de professionals específics, 
per garantir un servei veritable-
ment inclusiu i capaç d’atendre 
adequadament l’alumnat NEE pel 
pròxim curs 2019/20. 

-  Abordar una reforma del model 
de contractació pública, d’acord 
amb la normativa europea, que 
prioritzi la qualitat del servei.

-  Treballar per trobar la fórmula le-
gal o l’acord polític amb tots els 
consells comarcals i la comunitat 
educativa per fer possible que les 
AMPES i AFES que ho desitgin, i 
complint amb els principis assen-
yalats, puguin continuar fent una 
gestió directa del servei de men-
jador escolar, amb l’aprovació 
del consell escolar de centre, fins 
que s’aprovi un nou marc regula-
dor de consens amb la comunitat 
educativa

-  Recuperar el servei de menja-
dor als IES i plantejar, en el marc 
de debat sobre reforma horària, 
l’avançament de l’horari de men-
jador a secundària d’acord amb 
criteris de salut desl joves.

ERC i CiU van coincidir a dir que és 
un avantprojecte de decret que en-
cara s’està treballant i que la moció 
arribava d’hora en el temps, però 
van votar-hi a favor.  
UNANIMITAT

Moció per instar el Departament 
de Salut a reconèixer l’atenció 
primària com el veritable eix del 
sistema sanitari públic.
Aquesta moció demanava:
-  Instar el Govern de la Generalitat 

a reconèixer l’Atenció Primària i 
Comunitària com el veritable eix 
del sistema sanitari públic, do-
nant-li el pes que necessita en el 
pressupost del departament de 
Salut per arribar a un mínim del 
20% del pressupost.

-  Instar el departament de Salut 
i, específicament, la Gerència 
de l’ICS a una negociació efec-
tiva amb tots els col·lectius que 
treballen en l’Atenció Primària, 
que pateixen l’impacte de les 
males condicions laborals i la 
pèrdua de dignitat de la tasca 
assistencial.

-  Donar suport a la mobilització 
convocada i, a aquelles convoca-
des per altres col·lectius en què 
es reivindiquen millores assisten-
cials, de canvis en les estructures 
organitzatives i millores econòmi-
ques i laborals, que hauran de re-
percutir en la bona qualitat assis-
tencial en l’atenció primària. 

UNANIMITAT

ERC va presentar la següent mo-
ció:
Moció per a l’actualització del Pla 
Local d’Habitatge.
Aquesta moció demanava encarre-
gar la revisió, actualització o nova 
redacció del Pla Local d’Habitatge 
per la proper sexenni, actualitzant 
l’anàlisi i la diagnosi de la situació 
de l’habitatge al municipi, definint 
els objectius, els programes i les 
estratègies d’actuació i concretant 
l’avaluació economicofinancera de 
les actuacions. També demanava 
dotar en el pressupost municipal 
2019 les partides de despesa ne-
cessàries per a fer front a aquest 
projecte. 
La regidora d’Habitatge, Lourdes 
Estéfano, va explicar que l’habi-
tatge és primordial per a l’equip de 
govern i va anomenar el que s’ha-
via fet fins ara al respecte com la 
creació del Punt d’Informació Mu-
nicipal d’Habitatge o una memòria 
de la política d’habitatge pública 
de Lliçà d’Amunt. També va dir que 
es volia demanar un recurs tècnic a 
la Diputació per a l’elaboració del 
Pla Local d’Habitatge.
UNANIMITAT

9.- Preguntes.  
El PP va formular tres preguntes 
en relació a: càmeres de vigilància 
i seguretat, instal·lació d’antena de 
telefonia i manteniment de camins 
rurals. 
ERC va formular vuit preguntes 
en relació a: Can Montcau, la lí-
nia A7, peatonal de Can Montcau, 
cartells publicitaris, conservació 
de la masia de Can Montcau, 
insfraestructura de telecomunica-
cions, auditoria de la concessió 
de la gestió del servei d’aigua i 
estudi econòmic del la taxa d’es-
combraries actualitzat. 
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Què ha dit la premsa?
Skull Rider llança una mar-
ca de joieria.
La marca de moda del tres 
vegades campió del món 
Jorge Lorenzo i el seu soci, 
l’empresari de Lliçà d’Amuht 
Sito Herrera, ha presentat la 
primera col·lecció de joies. 
Fins ara, la firma es dedica-
va al disseny d’ulleres de sol. 
Shull Rider, que Sito Herrera 
y Jorge Lorenzo van adqui-
rir el 2015, té col·leccions 
d’’ulleres de sol, samarretes, 
cascos i joies.

Formació en publicitat en 
línia a la Vall del Tenes.
Un total de 21 persones van 
participar en la sessió forma-
tiva que, sota el títol “Com 
aconseguir clients amb la pu-
blicitat online”, va organitzar 
el Servei d’Empresa i Ocupa-
ció de la Vall del Tenes. 

Grifols i Mango lideren la 
presència internacional en-
tre les empreses vallesa-
nes.
El Vallès Oriental té com a 
principals exportadors em-
preses internacionals amb 
capital majoritàriament au-
tòcton: Grifols, amb seu pro-
ductiva a Parets, i Punto Fa, 
la companyia que gestiona la 
cadena de distribució tèxtil 
Mango, amb seu logística a 
Lliçà d’Amunt.  En tots dos 
casos, superen els 1.000 mi-

lions d’euros d’ingressos a 
l’estranger.

L’equip AGR d’Anscari Na-
dal, subcampió d’Europa de 
Moto2.
El conjunt AGR, que té Ans-
cari Nadal -de Lliçà d’Amunt- 
com a director tècnic i amb 
base a Granollers, s’ha pro-
clamat subcampió d’Europa 
de Moto2 am el pilot bar-
celoní Edgar Pons amb una 
Kalex.  

La Cruïlla fa el millor plat de 
mongetes del ganxet a Lle-
rona.
El restaurant La Cruïlla, de 
Lliçà d’Amunt, es va pro-
clamar el passat 25 de no-
vembre guanyador del Joc 
de Mongetes, celebrat a les 
Antigues Escoles de Llerona 
en el marc de la Festa de la 
Mongeta del Ganxet. El jurat 
del concurs, encapçalat pel 
popular xef televisiu Marc Ri-
bas, va destacar el caràcter 
innovador de la recepta pre-
sentada pel cuinser d’aquest 
establiment, Julià Bellalta, 
una escudella elaborada amb 
mongetes del ganxet. 

Via segregada per a ciclis-
tes.
La Diputació prepara un pro-
jecte per construir una via se-
gregada de tres metres d’am-
plada que faciliti la connexió 

amb bicicleta entre Grano-
llers i Lliçà d’Amunt a través 
de la BV-1432.

El radar de tram de la C17 
entre Lliçà d’Amunt i Parets 
posa 400 multes diàries de 
mitjans.
El radar de tram que el Servei 
Català de Trànsit té instal·lat 
a la calçada en sentit sud de 
la C-17 entre Lliçà d’Amunt i 
Parets ha obert 101.436 ex-
pedients a conductors per 
excés de velocitat des que es 
va posar en marxa el 21 de 
febrer passat i fins al dia 31 
d’octubre, uns 400 conduc-
tors al dia de mitjana. 

Mario Sinués, guanyador 
del duatló de Girona.
Mario Sinués, de Lliçà 
d’Amunt, es va proclamar 
vencedor del II Duatló de 
Muntanya, el passat 25 de 
novembre. 

Tres intoxicats en l’incendi 
d’un habitatgea.
Tres persones van resultar in-
toxicades, amb afectacions 
de caràcter lleu, a conse-
qüència de l’incendi d’un ma-
talàs en una casa de planta 
baixa situada al carrer Àngel 
Guimerà de Lliçà d’Amunt, el 
matí del diumenge 2 de de-
sembre. En l’extinció, hi van 
participar quatre dotacions 
dels Bombers.

notícies del poble

Activitats

ESPECTACLE INFANTIL 
Diumenge 20 de gener 
Hora: 12h
“Jan tot li fan”, titelles a càrrec 
de la Companyia L’Estaquirot 
Teatre. A partir de 3 anys. 
Lloc: ateneu l’Aliança
Preu: 3€ socis; no socis, fins 
a 11 anys, 4€; a partir de 12 
anys, 5€

Organitza: ateneu l’Aliança

MISSA SOLEMNE EN HONOR 
A SANT JULIÀ Hora: 19h
Dilluns 7 de gener
Amb motiu de la festivitat del 
Patró de Lliçà d’Amunt, Sant 
Julià. Es cantaran els goigs i en 
acabar hi haurà xocolatada.
Lloc: Parròquia de Sant Julià
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Ara que comencem any nou i es període de reflexió nosaltres volem reflexionar sobre el paper que juguem com a homes i dones en la 
societat i en diferents àmbits. Tot i haver fet distinció, el que busquem és reflexionar sobre el nostre paper individual en societat, inde-
pendentment del sexe pel qual ens definim. Trobem cabdal fer aquesta reflexió perquè els homes i les dones del futur són les nenes i 
els nens del nostre present, i pensant en aquests infants us volem compartir les nostres reflexions per aquest 2019. Cal que prenguem 
consciència sobre allò què fem com a adults i que serveix d’exemple als més menuts tant a casa com al carrer. Som els seus models, 
els infants es miren amb ulls enlluernats cada una de les nostres accions, gestos i paraules. Malauradament, tot i estar a l’any 2019 
encara vivim envoltats d’actituds que contribueixen a les diferències entre sexes. No només cal reflexionar sobre el rol que hi juga el 
llenguatge i com aquest, reforça la perspectiva i la norma de rol, de sexualitat, d’aparença i d’identitat... sinó en com esdevé desigualtat 
el manteniment d’aquestes postures. La polaritat social per raó de sexe, és un mal massa normalitzat. Cal fer polítiques perquè tot 
això canviï i esdevinguem més conscients del nostre entorn i de com el volem conformar. Perquè això és feina de tots i totes. Us volem 
desitjar un feliç any 2019 ple de vivències, reptes i emocions. Perquè construïm entre tots un món millor i més just. 

El PSC estem orgullosos d’haver contribuït a fer de Lliçà d’Amunt un municipi on tots i totes hi tenim cabuda, on tothom té alguna cosa a 
dir. Però no ens donem per vençuts. Encara queda molta feina per fer! És per això que volem continuar treballant per millorar cada carrer 
i cada barri, apostant per la implantació de nous serveis arreu del municipi per fer a tots els veïns i veïnes partícips del progrés en el que 
Lliçà d’Amunt està immers. Per fer realitat aquest anhel portem 12 anys treballant en una xarxa de serveis amb una forta expansió arreu 
del territori, que s’ha consolidat en aquests darrers 4 anys; un servei de mobilitat sense precedents en pobles similars al nostre; i tot una 
xarxa de serveis culturals, socials i per a la convivència que apropen la realitat municipal a tots els racons. Aquesta aposta porta el segell 
Socialista, hem de continuar lluitant de cara al futur. Per nosaltres és fonamental millorar la implantació comercial, dotar de nous serveis 
esportius, educatius i de lleure en diferents barris del municipi. Sense oblidar la creació del nou centre del poble en el que portem anys 
treballant i que ara serà una realitat. Volem continuar construint Lliçà d’Amunt escoltant les necessitats del territori i reconeixent a 
tothom com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, aquesta és la nostra mirada del poble i la que lluitarem sense descans. 

Desde nuestro grupo municipal, cada vez tenemos más claro que campaña electoral y coherencia son términos contradictorios, 
y ejemplos hay muchos para demostrarlo. En precampaña puedes estar diciendo cosas como que tú apuestas por el pequeño 
comercio del pueblo rechazando ir a la inauguración de un centro comercial, y a la vez ir a inaugurar apenas unos meses antes 
un Esclat en medio del pueblo. También puedes decir que todo lo bueno que hace el gobierno municipal, fue porque tú em-
pezaste los proyectos (pero te fuiste sin acabarlos) y todo lo malo es culpa de los demás. En precampaña puedes hacer gestos y 
preguntas como si fueras un partido de izquierdas preocupándote de la sanidad pública, y por otro lado pertenecer a un partido 
que quiere acabar privatizándola. Incluso puedes aparecer de repente, a meses de unas elecciones, diciendo que todo es un 
desastre desde hace años en la política de tu pueblo, y ni siquiera te has dignado a aparecer en un pleno municipal en todos 
estos años de “desgobierno”, según tú… Como veis todo vale, ¿o no?... 

“En política no tot si val”. 
El 2019 és any d’eleccions Municipals, tot i que en el nostre municipi per alguns grups polítics ja fa temps que estan en campa-
nya. A partir d’ara tots intentarem fer saber a la ciutadania el nostre ideal de Poble, les necessitats segons els nostres criteris i les 
solucions a aquestes, i també les propostes assolides fins ara. Hi ha però una manera d’entendre la política que no ens agrada 
en un Poble com el nostre: “la política de què tot si val”, “la d’escampar merda que alguna cosa queda”, “la de parlar sense estar 
informat”, “la de criticar per tapar les pròpies vergonyes”,”el fi justifica els mètodes”, etc. Aquesta manera de fer no és la nostra, 
no ens hi sentim còmodes. El nostre tarannà és un altre, el de reflexionar, aportar idees, pensar en solucions... i quan es pot, fer 
callar boques amb el treball del dia a dia. Els que se sentin còmodes amb la política del descrèdit, allà ells mateixos, el que tenim 
clar és que a nosaltres no ens hi trobareu. 
Bon any 2019.

Estamos cerca de unas elecciones municipales en las que los vecinos decidirán quién gobernará en Lliçà. Confiamos que a la hora 
de votar tendrán en mente la nefasta gestión del actual gobierno del PSC, ICV, CIU, sin olvidar a ERC, artífices del cordón sanitario 
contra el PP. Los republicanos dejaron el gobierno conseguido su propósito, no sin antes dejar atado el nefasto convenio entre el 
Ayuntamiento y la Cervecera Artesana por el que les cedían más de 9000 m2 en la finca de Can Malé (Biokit), de forma gratuita. El 
entonces concejal de Comercio y Empresa, Iban Martínez, se vanagloriaba de este pacto lamentable en una entrevista.
Aprovechamos para advertir a los señores de Ciudadanos que no se equivoquen pensando que criticar al PP les va a dar más 
votos. Nosotros denunciamos la gestión nefasta del gobierno con conocimiento de causa, como en el caso mencionado.  
No nos cansamos de recordar que fue durante los mandatos en los que gobernó el PP (2007-11 y 2011-15) cuando más inversi-
ones se hicieron en infraestructuras, equipamientos, movilidad y servicios a las personas, además de rebajar a la mitad la deuda 
contraída por los anteriores gobiernos de ERC-ICV-EUiA y CIU-PSC.

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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opinió Entitats i Bústia del lector

El passat dia 17 de novembre 
es va celebrar el prestigiós 
campionat de karate kyokus-
hin La Copa Oyama, amb la 
participació de 10 països, a 
Santa Coloma de Gramanet.
L’equip que porta el professor 
César Rufo va assolir els se-
güents pòdiums:
-14-15 anys femení: Carmen 
Maria segon lloc.

-14-15 anys més de 75kg: Gai-
zka Esparch i Alexis Xeca el 3 
lloc.
-14-15 anys menys de 65kg: 
Raúl Ariza el 1 lloc.
-16-17 anys menys de 70kg: 
Joan Carles Rufo 3 lloc.
-16-17 anys més de 80kg: Aa-
ron Penades 2 lloc.   

César Rufo Silvestre

Campionat de karate 

El mes de novembre, el mes dels 
emprenedors/es
Durant tot el mes de novem-
bre del 2018, el SEOVT va 
oferir càpsules de formació 
especifiques pels empre-
nedors i emprenedores que 
volen iniciar el seu negoci o 
potenciar les seves habili-
tats com empresari/es indi-
viduals.

Les persones emprenedores, 
autònomes o que estan plan-
tejant muntar un negoci propi 
en la Vall del Tenes van tenir 
l’oportunitat d’assistir gratu-
ïtament a diferents sessions 
de formació específiques or-
ganitzades pel Servei d’Em-
presa i Ocupació de la Vall 
del Tenes (SEOVT). Aquestes 
formacions tenen l’objectiu 
d’ensenyar eines, estratègies 
i recursos que ajudin a actua-
litzar coneixements i talents a 
fi de potenciar les habilitats i 
competències empresarials, i 
satisfer les seves necessitats 
professionals, tant en el do-
mini de la gestió empresarial 

com de la intel·ligència emo-
cional.
En aquest sentit, es van pro-
gramar 5 càpsules formatives 
de 4 hores de durada cadas-
cuna, de 9.30h a 13.30h, i 
repartides en 7 dies, sobre 
temàtiques diverses però es-
pecialment pensades per em-
prenedors/es i autònoms/es, i 
que van ser impartits per pro-
fessionals especialitzats en 
l’àmbit de l’empresa.
Davant de l’èxit de participa-
ció en aquestes jornades, en 
què van assistir 56 persones, 
des del SEOVT es treballa per 
donar continuïtat a les activi-

tats formatives i proporcionar 
les eines adequades amb les 
quals els projectes empresa-
rials dels emprenedors/es as-
soleixen l’èxit.
Les càpsules que es van dur 
a terme van ser: “La figura 
de l’autònom/a”; “Aprèn a 
parlar en públic sense por”; 
“La gestió administrativa de 
l’autònom/a”; “Presentació 
telemàtica de declaracions”; 
i “Resolució de conflictes 
per augmentar la productivi-
tat de l’empresa”.

Servei d’Empresa i Ocupa-
ció de la Vall del Tenes

Ja som Escola Verda! 
El dissabte 1 de desembre una 
representació de la comunitat 
educativa de l’escola Miquel 
Martí i Pol va assistir a l’acte 
de recollida de distintius per als 
nous membres del Programa 
d’escoles verdes de la Xarxa 
d’escoles per a la sostenibilitat 
de Catalunya. 
L’acte va tenir lloc al Museu 
Agbar de les Aigües de Corne-
llà de Llobregat. Hi va assistir 
l’Alicia Arroyo i la Patricia Sal-
merón, mestres integrants de 
la comissió d’escola verda; la 
Carla Chumillas, alumna de 5è 
i delegada ambiental i la seva 
mare Eva Lesta (ex-presidenta 
de l’AMPA); i en Segundo Jimé-
nez com a representant  de 
l’equip directiu.
Aquesta distinció arriba després 
de dos anys de formació per 
part d’un grup de mestres de 
la comissió d’escola verda. Per 
obtenir-la, s’ha portat a terme 
un seguit d’actuacions  com la 
reducció de deixalles, la promo-
ció de l’ús de la carmanyola o la 
no utilització del paper de plata. 
També s’han consolidat pro-
postes com el programa Apilo 

(reciclatge de piles), el programa 
50 x 50 (estalvi d’energia), el pro-
jecte anella o el manteniment de 
l’hort escolar.
Els màxims encarregats del 
control i promoció d’aquestes 
propostes són els delegats i 
delegades ambientals; alumnes 
escollits pels companys i com-
panyes, i que s’encarreguen de 
transmetre als altres alumnes les 
informacions tractades a les re-
unions que es fan mensualment.
Cal remarcar també la col·la-
boració de l’Ajuntament i de les 
famílies que cada vegada es-
tan més conscienciades amb el 
medi ambient.
Finalment, agrair també la feina 
dels mestres que ja no són a 
l’escola i que han aportat el seu 
granet de sorra.

Escola Miquel Martí i Pol

Conferència “Espardenyes o sabates. 
Conflictes al Principat, 1486-1937”
Després dels actes realitzats 
sobre ecologia al novembre, i 
sobre sobirania de la informació 
mitjançant projectes amb prem-
sa alternativa amb la presència 
de periodistes dels diaris Crític, 
La Jornada i La Directa el pas-
sat mes de desembre, continu-
em amb el cicle d’actes a l’aire 
lliure des de Som Poble de Lliçà 
d’Amunt.
El proper diumenge dia 13 de 
gener a les 12 hores al Parc del 
Quiosc de Lliçà d’Amunt, tindrà 
lloc una conferència sobre his-
tòria de la societat a Catalunya. 
El catedràtic d’Història Miquel 
Izard ens explicarà l’evolució de 
la societat catalana des de l’èpo-
ca moderna fins a la contempo-

rània, desgranant el motius els 
quals la societat catalana, que 
assolí una notable harmonia 
l’any 1486 finalitzada la Guerra 
de Remença, es pertorbà fins 
rebentar amb tanta virulència 
l’estiu de 1936 a la Guerra Civil.
Miquel Izard i Llorens, Barcelona 
1934. Pertany a la darrera for-
nada preparada per Jaume Vi-
cens, i és deixeble de Pierre Vilar 
i Jordi Nadal. Encaminat cap el 
passat recent de Catalunya, va 
veure la seva carrera alterada 
arran de l’expulsió que va patir 
per la participació a la “Caput-
xinada” l’any 1966, durant la 
qual es va celebrar el congrés 
fundador del Sindicat Democrà-
tic d’Estudiants de la Universitat 

de Barcelona. Arran del seu exili 
a Caracas, en Miquel Izard va 
esdevenir americanista. El 1975 
torna a la Universitat de Barce-
lona com a professor. Ha publi-
cat nombrosos treballs, estudis 
i articles sobre la Revolució In-
dustrial a Catalunya i la història 
d’Amèrica. 
Si tens interès en que puguem 
organitzar un acte, com la pre-
sentació d’un llibre, un col·loqui, 
conferència, o organitzar una 
jornada per tractar algun tema 
en concret, no dubtis en po-
sar-te en contacte amb l’Entitat. 
Una salutació!
sompoble.llicamunt@gmail.com

Som Poble de Lliçà d’Amunt



L’Església Catòlica celebra la 
solemnitat dels Reis, anomena-
da epifania, el 6 de gener. A la 
vigília, el dia 5, és tradició que 
arribin a les poblacions a dur jo-
guines, llaminadures i més obse-
quis a la mainada. Al segle XXI 
els Reis són rebuts a les caval-
cades, una tradició relativament 
recent: la primera va ser a Alcoi 
el 1885 i a Catalunya, a Igualada 
el 1895. En algunes poblacions, 
són rebuts amb llum de torxes i 
fanalets, un vestigi d’un costum 
antic, quan els infants sortien al 
bosc, a la platja i en alguns al-
tres verals a fer senyals de llum 
i mostraven el camí als Reis per-
què no es perdessin.
L’Evangeli segons Mateu és 
l’únic relat bíblic que recull l’arri-
bada d’uns mags que seguien un 
estel per trobar un nen que havia 
de convertir-se en el Messies. 
Com que l’original de l’evange-
li va ser escrit probablement en 
arameu, la traducció al grec del 
mot «mag» és confusa i pot tenir 
diversos significats i matisos. Per 
exemple, pot traduir-se per savi, 
home de ciència, bruixot, mate-
màtic, etc. El terme grec μάγος 
(magos) no era utilitzat única-
ment per a referir-se als bruixots, 
ja que també identifica a homes 
savis o, més específicament, ho-
mes de ciència. Els reis posse-
ïen coneixement de les Escrip-
tures Hebrees. És possible que 
aquests mags pertanyessin a la 
religió zoroastra. 
Aquest text tampoc no esmen-
ta quants mags o savis hi havia 
i encara menys com es deien. 
Només ens indica dos elements 
simbòlics remarcables. En pri-
mer lloc, que provenien de l’ori-

ent, d’on surt el sol, és a dir, que 
portaven la llum. En segon lloc, 
que duien obsequis per hono-
rar-lo: or, encens i mirra. L’or, 
com a ofrena a qui té el poder 
a la terra, és a dir, a un home; 
l’encens, que s’enlaira, com a 
referència a la condició divina 
de l’honorat; i finalment la mirra, 
un producte aromàtic que es fa 
servir per embalsamar, i que re-
corda, doncs, la condició mortal 
del Messies. En la iconografia 
religiosa i popular van prendre 
les formes actuals i la tradició 
va acabar fixant-los fins i tot un 
nom a cadascun.
Al segle IV va fixar-se el nombre 
de reis: tres, per analogia amb els 
presents. Més tard, els donaren 
el nom de Melcior, Gaspar i Balta-
sar. El primer testimoni onomàs-
tic el trobem en sant Apol·linar el 
Nou, en uns mosaics de Raven-
na. Melcior és representat com 
un home d’edat amb barba i ca-
bells llargs i blancs; Gaspar és un 
home madur de barba i cabellera 
rosses; i finalment Baltasar és el 
rei negre, incorporat a aquesta 
tradició al segle XIV i totalment 
assumit al XVI. Hi ha qui veu en 
aquesta iconografia les diverses 
parts del món conegudes i hi ha 
qui creu que representa les edats 
de l’home. 
A les esglésies orientals els reis 
tenen diversos noms, però a Oc-
cident els noms es van assentar 
des del segle VIII en llatí: Caspar, 
Melchior, Balthasar, i en català 
com a Melcior, Gaspar i Baltasar, 
derivats d’una crònica manuscri-
ta grega d’Alexandria del segle V.
La Nit de Reis se celebra a la 
península Ibèrica, a Itàlia, a Ba-
viera i en altres països d’Europa i 

Amèrica del 5 al 6 de gener de 
cada any. Durant els dies previs, 
els nens i nenes escriuen la carta 
als Reis Melcior, Gaspar i Balta-
sar tot demanant allò que desit-
gen, es comporten una mica mi-
llor que els dies anteriors (per tal 
que els Reis satisfacin els seus 
desitjos) i es preparen emocio-
nalment per l’arribada dels Reis. 
El rei Melcior està representat de 
pell clara, perquè ve d’un país on 
la gent tenia la pell d’aquest co-
lor. És el rei amb l’aspecte més 
vell, amb la barba i els cabells 

totalment blancs. Per la seva 
banda, el rei Gaspar es repre-
senta de pell clara i té els cabells 
castanys, perquè ve d’un país on 
la gent és així. Com Melcior va 
vestit segons l’estil gòtic. Tradi-
cionalment a Alcoi el rei negre és 
Gaspar. Finalment, el rei Baltasar 
es representa de pell negra i va 
vestit segons l’estil dels àrabs, 
perquè ve d’un país on la gent 
és així. En les icones antigues no 
apareix com a negre, ja que era 
sinònim de no cristià i no es con-
cebia un rei infidel.

Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Lliçà (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
Escola Lliçà (antiga Sant 
Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
938 416 343
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria II
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

Els Reis Mags d’Orient

genda genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

podeu consultar 
l’agenda general 
al web de 
l’Ajuntament: 

Els Reis Mags d’Orient, Reis d’Orient o simplement Reis són, segons el Nou Testament, 
uns mags (o savis, segons la traducció) que van portar regals a Jesús, guiats per un estel. 
Aquests regals van ser or, encens i mirra. 


