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Salutació de l’Alcalde
Un cop finalitzat el llarg
període electoral, tornem
a arrencar la maquinària,
que havia quedat aturada,
per tornar a treballar per a
tots i totes vosaltres.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

No puc, ni vull deixar passar l’ocasió, per agrair la
confiança depositada en
el meu equip i en mi mateix per part de la ciutadania lliçanenca que ens
ha atorgat una majoria absoluta. És una alegria i un
immens orgull, però a la
vegada una gran responsabilitat. Hem de saber
estar a l’alçada de les circumstàncies, i ho estarem,
i treballar humilment per
aconseguir tots els reptes
que ens hem proposat, i
ho farem mantenint el diàleg amb totes les forces

polítiques representades
a l’arc plenari. Aquest esperit ens ha de guiar per
arribar a grans consensos
que es tradueixin en millor
qualitat de vida i serveis
per a la ciutadania i fer un
Lliçà d’Amunt millor per a
tothom.
Vull aprofitar per agrair a
la resta de forces polítiques l’esperit de respecte, tolerància i fairplay
que han mantingut durant
els períodes electorals.
Agrair la feina desenvolupada pels regidors i regidores que han deixat el
seu càrrec, i aprofitar per
donar la benvinguda als
nous regidors i regidores
d’aquesta nova legislatura
i desitjar-los molts encerts
en les seves decisions i no

oblidar mai que estem on
estem gràcies als nostres
veïns i veïnes i saber estar
a l’alçada d’aquesta responsabilitat de servidors
públics.
Ara però, arriba el període
estival amb les vacances
d’estiu, moment més que
merescut, que ens ajudarà a tots plegats a recar-

regar energies i encetar
un nou curs al setembre,
no sense abans gaudir de
la cita cultural anual per
excel·lència del nostre
calendari: la Festa Major.
Ja hi estem treballant per
oferir una oferta cultural,
musical, esportiva, gastronòmica etc. que estigui
a l’alçada del nivell d’exigència que el nostre poble
es mereix.
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de l’Ajuntament

Ignasi Simón, del PSC-CP, manté l’Alcaldia per
quart mandat consecutiu

El candidat a l’Alcaldia pel PSC-CP, Ignasi Simón, va obtenir majoria absoluta de vots i va ser proclamat Alcalde
per al mandat 2019-2023.

L’acte de constitució de l’Ajuntament o el Ple d’investidura
de l’Alcalde va tenir lloc el dissabte 15 de juny, a les 12h, al
pavelló de l’Institut Lliçà.
Ignasi Simón, alcaldable per
al PSC-CP, va ser proclamat
Alcalde de Lliçà d’Amunt pel
proper mandat en obtenir la
majoria absoluta de vots. Ignasi Simón va obtenir 9 vots
corresponents als 9 regidors
del PSC-CP; Iban Martínez va
obtenir 4 vots corresponents
als 4 regidors d’ERC-AM presents a l’acte (una regidora
d’aquest partit no va poder ser
present en el moment de les
votacions ni en el moment del
jurament del càrrec; ho farà
en el primer Ple del mandat);
Oriol Vera, de Cs, va obtenir 1
vot, el seu; Manel Busquets,
de Junts, també va obtenir 1
vot, el seu; i va haver-hi 1 abs-

tenció, corresponent al regidor
d’En Comú Podem, Antonio
Polo, que va renunciar a ser
candidat a l’Alcaldia.
En el seu primer discurs
d’aquest mandat, l’Alcalde,
Ignasi Simón, va tenir paraules
d’agraïment pels companys
del partit, per haver tornat a
confiar en ell per encapçalar
la llista del PSC-CP; per la
seva família, pel seu suport; i
pel 40% de la població que ha
votat el seu partit, per la seva
confiança i per haver propiciat que el PSC-CP guanyés les
eleccions i aconseguís la majoria absoluta. Una majoria absoluta que el motiva a seguir
fent les coses ben fetes i amb
responsabilitat per fer de Lliçà
d’Amunt un poble per viure, va
dir. Simón va comentar que hi
ha grans projectes de poble
que necessiten el màxim con-

sens de totes les forces polítiques (Can Malé, el desenvolupament del centre urbà,
millora de la recollida de residus...) i esmerçarà temps per
trobar aquests acords. L’Alcalde va agrair a tots els grups
polítics que han governat amb
el PSC al llarg dels darrers 12
anys (PP, CiU, ICV-EUiA i ERC)
la bona feina feta, que ha ajudat a construir els pilars del
futur de Lliçà d’Amunt. Ignasi
Simón va manifestar que el
PSC-CP es compromet a seguir transformant el municipi,
dotant-lo de nou serveis, infraestructures i equipaments,
tot defensant els drets i la
justícia social dels lliçanencs i
lliçanenques, i treballant amb
humilitat i transparència. L’Alcalde va finalitzar el discurs
destacant la professionalitat
dels treballadors de l’Ajunta-

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.

Ignasi Simón, del PSC-CP, durant el jurament del càrrec d’Alcalde.

ment, que ajuden a tirar endavant el poble amb qualitat de
servei.
Amb el parlament de l’Alcalde
es va donar per acabat l’acte
de constitució del nou Ajuntament, que va començar amb
la formació de la mesa d’edat,
integrada pels regidors de ma-

jor i menor edat, Feli Romero
i David Morales, tots dos del
PSC-CP, que van presidir l’acte juntament amb la secretària
accidental de l’Ajuntament.
Abans de constituir la corporació municipal, Feli Romero,
com a presidenta de la mesa
d’edat, va donar la benvingu-
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da i va pronunciar unes paraules on va dir que el nou plenari
ha d’assumir amb responsabilitat i emoció els interessos
de Lliçà d’Amunt per sobre de
tot. Romero va recordar que
aquest 2019 se celebren 40
anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques i va
dedicar un record a tots els
regidors i regidores que han
ocupat aquest lloc en el passat. La presidenta de la mesa
d’edat va demanar al govern i
a l’oposició respecte i crítica
constructiva. “Debemos estar
a la altura de la confianza que
la ciudadanía nos ha otorgado
con responsabilidad, humildad, honestidad y cercanía”,
va concloure.
Després, va tenir lloc la votació per elegir l’Alcalde. El cap
de llista del partit d’En Comú
Podem, Antonio Polo, va renunciar a la candidatura a l’Alcaldia. Per tant, els regidors
van votar entre quatre candidatures: la d’Ignasi Simón del
PSC-CP, la d’Iban Martínez
d’ERC-AM, la d’Oriol Vera de
Cs i la de Manel Busquets de
Junts.
Un cop anunciat el resultat, va
tenir lloc la proclamació d’Ignasi Simón com a Alcalde i la
prometença i presa de possessió del càrrec.
Ja com a Alcalde, Ignasi Simón, va obrir un torn de paraula dirigit als caps de llista
dels partits polítics representats al Consistori.
El regidor de Junts, Manel
Busquets, va començar el seu
discurs amb agraïments als
votants del partit, als treballadors municipals, al personal
de les regidories que ha encapçalat, a tots els regidors,
als militants i especialment a
Jesús Vidal, a la seva dona i
als seus fills, als veïns i veïnes
del poble, i a les entitats esportives locals. Busquets va
felicitar el PSC-CP i els va dir
que tenen una gran responsabilitat, que han de ser dignes
de la confiança que els ha dipositat el poble i que el seu
partit els vigilarà des de l’opo-

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM).

Discurs de l’Alcalde.

Lliçà d’Amunt En Comú Guanyem (En Comú Podem).
Nou Equip de govern, de Candidatura de Progrés (PSC-CP).

sició i continuarà treballant per
Lliçà d’Amunt.
El cap de llista de Cs, Oriol
Vera, va tenir paraules d’agraïment per a la junta del seu
partit, els militants i els veïns
que han apostat per Cs. Va
dir que era un dia important
per a la història del partit i Lliçà d’Amunt és més “taronja”.
Vera va comentar que faria
una oposició serena i respectuosa, però ferma, defensant
el seu programa electoral, un
poble per a tots i els valors lliberals i constitucionals.
Per la seva banda, el cap de
llista d’En Comú Podem, Antonio Polo, va desitjar sort a
l’Alcalde, va donar les gràcies
als votants del seu partit i va
comentar que els ciutadans
han estat satisfets de l’acció
feta per l’equip de govern, tot
i que no han valorat prou l’acció feta pel seu partit dins del
govern. Va donar les gràcies a
tots els seus col·laboradors i
també a l’equip tècnic i humà

de l’Ajuntament. Polo va dir
que treballarà des de l’oposició i serà insistent perquè es
puguin continuar els projectes iniciats pel seu partit dins
del govern i tirar-se endavant
d’altres que considera imprescindibles com l’habitatge protegit, un centre de dia, cohesió
social a les tres centralitats i
més igualtat i justícia social.
Farà una oposició constructiva, ferma i exigent, va concloure.
El cap de llista d’ERC-AM,
Iban Martínez, va començar el
discurs amb agraïments al seu
equip, a l’ex cap de llista Quim
Ferriol, als apoderats, als votants i a la seva família. Va felicitar el PSC-CP i els regidors
electes, i va dir que el seu grup
fiscalitzarà el govern des de
l’oposició, defensant les polítiques d’esquerra, els drets
civils i la justícia social, i evitant la massificació del centre
i la deslocalització de l’Ajuntament, entre altres qüestions.

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs).

Junts per Lliçà d’Amunt (Junts).
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Resultats de les Eleccions
Municipals 2019
El PSC guanya les eleccions municipals amb majoria absoluta.
En aquestes eleccions municipals es presentaven 9 candidatures, 3 més que en els
comicis del 2015.
El PSC-CP va ser la llista
més votada, amb 2.864 vots
(39,91%) i va aconseguir la
majoria absoluta amb 9 regidors, 3 més que en els anteriors comicis municipals de
2015.
ERC-AM es va mantenir com
la segona força política amb
1.812 vots (25,25%), però va

perdre un regidor i va passar
de 6 a 5.
LLAECP-ECG va aplegar 603
vots (8,4%) i també va perdre
un regidor, passant de 2 a 1.
Cs va entrar al Consistori amb
un regidor, amb els 527 vots
aconseguits (7,34%). JUNTS
va mantenir un regidor, amb
396 vots (5,52%).
Pe altra banda, el PP va perdre
la representació al Consistori
amb 318 vots (4,43%). I, CUPAMUNT, PRIMÀRIES i SOM

ALTERNATIVA-F!, que era el
primer cop que es presentaven
a les eleccions municipals, no
van aconseguir cap representació a l’Ajuntament, amb 302
vots (4,21%), 155 vots (2,16%)
i 152 vots (2,12%), respectivament.
Per altra banda, hi va haver 46
vots en blanc (0,64%) i 24 vots
nuls (0,33%).
La participació va ser del
60,53%, 6 punts més que a les
eleccions municipals del 2015.
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Composició del Consistori
PSC-CP: Ignasi Simón, Mariona Pedrerol, Fran Sánchez, Lourdes Estéfano, Albert Iglesias, David Morales, Lourdes Martín, Feli
Romero i Marc Palet (aquest darrer entra a partir de la renúncia
del número 8 de la llista, Josep Caler)
ERC-AM: Iban Martínez, Míriam Remolà, Josep Nogués, Manoli
Garrido i Joana Morata
EN COMÚ PODEM: Antonio Polo
Cs: Oriol Vera
JUNTS: Manel Busquets

Regidors per partits
Més gràfics al web municipal.

Vots per partits

Participació comparada

notícies de l’Ajuntament
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Organització del Cartipàs
Municipal
Els Decrets d’Alcaldia números 627, 628 i 629, de 17 de juny,
especifiquen els membres de la Junta de Govern Local, els
nomenaments de Tinents d’Alcalde i les delegacions que fa
l’Acalde, Ignasi Simón, als regidors de l’Equip de Govern en
diferents matèries.

Ignasi Simón
Alcalde
Regidories: Governació; Hisenda; Recursos humans

Mariona Pedrerol
1a Tinent d’Alcalde
Regidories: Gent gran; Medi
ambient; Salut pública

Fran Sánchez
2n Tinent d’Alcalde
Regidories: Educació; Esports

Lourdes Estéfano
3a Tinent d’Alcalde
Regidories: Territori i obres
públiques

Albert Iglesias
Regidories: Cultura; Cooperació i migració; Transport
públic i mobilitat

David Morales
Regidories: Infància i joventut; Comunicació i transparència; Noves tecnologies

Lourdes Martín
Regidories: Companyies de
serveis; Acció social; Igualtat, gènere i LGTBI

Feli Romero
Regidories: Atenció a la ciutadania; Cohesió social; Habitatge

Marc Palet
Regidories: Promoció econòmica

Integrants de la Junta de Govern Local: Ignasi Simón, Mariona Pedrerol, Fran Sánchez,
Lourdes Estéfano, Albert Iglesias i David Morales.

Resultats de les Eleccions
Europees 2019
El 59.95% de la ciutadania lliçanenca va votar, el passat 26 de
maig, a les Eleccions al Parlament Europeu.
A Lliçà d’Amunt, la força més
votada va ser el PSC, que va
obtenir 2.013 vots, que representen un 28,32% del total. La
segona força més votada va ser
ERC amb 1.598 vots (22,48%).
En tercera posició es va situar JuntsXCat amb 1.356 vots
(19,07%), seguit de C’s que
va obtenir 714 vots (10,04%),

CEC-PODEM amb 681 vots
(9,58%), PP amb 334 (4,7%),
VOX amb 139 (1,96%) i PACMA
que va obtenir 133 vots (1,87%).
La resta de candidatures van
sumar un centenar de vots.
Els vots blancs van representar
el 0,55% del total (39) i els vots
nuls un 0,28% (20).
En les Eleccions Europees del
2014, la participació es va situar en el 41% de l’electorat, 19
punts per sota de les eleccions
d’enguany.

Dia d’Europa

El passat 9 de maig es va celebrar el Dia d’Europa.
Els autobusos de Transports
de Lliçà d’Amunt (TLA) van
circular tot el dia amb la bandera europea.
A més, alumnes de l’Institut
Hipàtia d’Alexandria van compartir la informacio, l’experiència i les competències que han
desenvolupat amb el Projecte
Europe Day; va ser al llarg de
tot el dia a l’ateneu l’Aliança.

Els alumnes de 3r d’ESO
d’aquest institut han fet una
feina de recerca teòrica i d’experimentació personal sobre la
Unió Europea i, concretament,
sobre tres països: Holanda,
Itàlia i Alemanya, on han viatjat. Alhora, els alumnes de 2n
d’ESO van viatjar al sud de
França on van poder comprovar en primera persona allò
que van estar treballant durant
el curs. I, un grup internivell
ha treballat en el marc de l’ICE
de la Universitat de Barcelona
amb alumnes de l’Institut Pla
Marcel de Cardedeu un projecte sobre l’experiència dels
joves i els viatges.

notícies de l’Ajuntament
Tot a punt per a la instal·lació
d’una antena de mòbils a la
zona de Palaudàries
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Soterrament d’una línia de
mitja tensió a Palaudàries

L’Ajuntament i Telefónica signen el conveni que ho farà possible.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha signat un conveni amb Telxius Torres España SLU per
a la instal·lació d’una antena
de mòbils a la zona de Palaudàries. Telxius és la filial
de Telefónica encarregada
de la construcció i gestió de
les infraestructures de suport
d’antenes del gegant de les
telecomunicacions. L’antena
s’ubicarà on es troben els dipòsits d’aigua del carrer Creu
de Baduell. En concret, el que
era l’antic dipòsit en alçada,
ara en desús, s’ha reconvertit
en una plataforma lliure sobre
la que s’instal·larà la nova infraestructura. Actualment els
pilars d’aquest dipòsit ja acollien les antenes de l’empresa
Eurona i de la Policia Local, les
quals seran desplaçades a la
part superior, seguint una política de compartició d’espais i
sanejament visual.
L’acord acosta més que mai
la solució definitiva a una històrica reivindicació veïnal dels

barris de ponent, i per la que
el consistori fa anys que treballa. L’Ajuntament està ara a
l’espera de la presentació imminent del projecte constructiu
per atorgar la corresponent llicència d’obres i que es puguin
iniciar les tasques.
La solució final acordada és
el resultat d’un llarg procés
de negociacions entre l’Ajuntament i Telefónica. L’emplaçament inicialment previst, al

camí de la Creu de Baduell,
entre Palaudalba i Can Rovira
Vell, va ser descartat a última
hora per l’empresa de telecomunicacions. Segons l’empresa, l’emplaçament definitiu
acordat és preferible perquè,
conjuntament amb una nova
antena al dipòsit de Can Farnés de Lliçà de Vall, proporcionarà major i millor cobertura
a tota la zona actualment sense servei.

El mes de juny es van fer les
obres de soterrament d’una
línia de mitja tensió a la zona
de Palaudàries. La línia desmuntada anava des de la Ctra.
de Palaudàries cantonada
Passeig de Can Salgot fins al
carrer La Tet de Palaudalba,
passant pel Centre Transformador a tocar del nou Casal
de la Gent Gran. El nou traçat
soterrat segueix aproximadament el mateix recorregut,
ajustant-se a vorals de carrer
i camins de vianants existents.
Aprofitant aquestes obres s’ha
arranjat la baixada entre el c.
La Tet i l’aparcament del CAP
amb unes escales, allà on fins
ara només hi havia un viarany
de roques, obrint una nova
connexió entre el barri de Pa-

laudalba i la zona d’equipaments de Palaudàries.
Aquesta actuació és una col·
laboració entre l’Ajuntament
i Endesa Distribución, on
l’Ajuntament s’ha fet càrrec
de l’obra civil, amb un cost de
14.500€.
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La recollida selectiva no millora
El mal ús dels contenidors de recollida selectiva per part de la
població té un elevat cost pel nostre municipi.
El material cada vegada arriba
més contaminat d’impropis a la
planta de reciclatge i és difícil
poder-lo reciclar.
La planta de reciclatge va comunicar a l’Ajuntament, el
passat 22 de maig, que no podien acceptar més material provinent del nostre municipi, per
la conseqüent pèrdua de diners
que suposa fer-ne la gestió.
La planta de reciclatge va fer
una caracterització dels percentatges de paper/cartró i
impropis d’un camió procedent de la recollida selectiva de
l’Ajuntament i un 48,75% era
brossa (veure la imatge).
Per reconduir la situació, l’Ajuntament ha hagut d’acceptar
una sèrie de condicions per no
parar les entrades de selectiva:

A partir de l’1 de juny, tot el material que l’Ajuntament porta a
la planta de reciclatge es paga
a 15€/t, sense fer descomptes
a les tones d’entrada. A més, si
el material arriba a planta con-

taminat de tal manera que no
es pot aprofitar més d’un 50%
de cartró, l’Ajuntament ha de
recollir el material i, si no ho fa,
se li cobra un cànon d’entrada
de 95€/t.

Viatges aquest estiu?
Com reclamar a companyies
de transport de viatgers
En el cas d’un transport aeri, si el
bitllet s’ha adquirit a través d’una
agència de viatges, la reclamació
s’ha de presentar a la mateixa
agència. I, si hem comprat el bitllet per Internet a la companyia,
ens hem de dirigir a la pròpia
companyia en el taulell de l’aeroport i sempre per escrit; si no
podem fer-ho directament, totes les companyies han de tenir
a la pàgina web on es compren
els bitllets un servei d’atenció al
client on dirigir-se. En el cas que
no localitzeu el servei d’atenció
al client de la companyia aèria, el
podreu trobar al web de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA): www.seguridadaerea.gob.es. A més, sempre que
qualsevol incidència s’hagi produït en un aeroport espanyol o la

companyia sigui de la Comunitat
Europea, hi ha la possibilitat de
traslladar la reclamació a AESA a
través del correu electrònic: sau.
aesa@seguridadaerea.es.
Recordeu que en tots els casos
és important guardar i adjuntar a
la reclamació una còpia de tota
la documentació: bitllet, confirmació de vol, tiquets de despeses, publicitat, etc.
Una vegada presentada la reclamació heu d’esperar 30 dies per
rebre la resposta.
En relació al transport marítim,
per ferrocarril i per carretera, totes les companyies han de tenir
fulls de reclamació a les estacions que tinguin punts de venda.
A més, també es poden demanar al personal de servei. En tots
aquests transports hi ha d’haver

un cartell visible que informi que
es disposa dels fulls de reclamació.
Recordem que el full oficial de
reclamació consta de 3 fulls que
s’autocopien i segueixen aquest
ordre: “per l’organisme habilitat”, “per l’establiment” i “per a
la persona consumidora”. Una
vegada s’han signant i posat el
segell de l’empresa a tots i cadascun dels fulls, les empreses
de tren ferrocarril tenen 30 dies
per respondre i les marítimes 60
dies. Passat aquests períodes, si
la resposta és negativa als teus
interessos, pots demanar cita
prèvia a l’OMIC de l’Ajuntament i
iniciarem el procediment de mediació administrativa davant de
la companyia de transport o de
l’organisme que correspongui.

Curs de formació en
higiene alimentària
Algunes entitats del municipi,
habitual o puntualment al llarg
de l’any, organitzen activitats
que inclou la preparació, venda i consum d’aliments per
part de terceres persones. La
manipulació d’aquests aliments (compra, emmagatzematge, preparació, cocció,
conservació) cal fer-la en condicions de màxima higiene per
tal de garantir la seguretat dels
consumidors.
Per tal d’aconseguir aquest
objectiu, tal com es va fer a
finals del 2014, l’Ajuntament

organitza una sessió formativa gratuïta per a una persona de cada entitat (dues
en funció de la inscripció) que
facilitarà els coneixements
bàsics en higiene alimentària
(equivalent a l’antic “Carnet de
manipulador d’aliments”) i que
inclou l’obtenció d’un certificat
acreditatiu de la formació.
Dia: dimarts 9 de juliol
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres
Horari: 16:30h-20:30h
Inscripció: en línia al web municipal

Campanya de
sensibilització,
conscienciació i prevenció
de la violència contra
les dones
L’Ajuntament, des de la regidoria d’Acció social, va dur a
terme, durant el mes de maig,
una companya de sensibilització, conscienciació i prevenció
de qualsevol forma de violència contra les dones.
La campanya es va centrar en

la difusió de diferents materials elaborats pel Ministeri de
la Presidència, Relacions amb
les Corts i Igualtat (cartells, targetes, díptics, guies...) en centres educatius, espais joves,
centres d’atenció primària, associacions, etc.

Conscienciació sobre
seguretat viària a través
de radars pedagògics
La Policia Local ha adquirit,
recentment, tres nous radars
pedagògics en aplicació del
Pla Local de Seguretat Viària.
L’objectiu pretès és la reducció del nombre d’accidents i
de les infraccions per excés
de velocitat a través de l’educació i la conscienciació dels
conductors, els quals veuran
a la pantalla de l’aparell la velocitat real a la que circulen i

si és correcta o excessiva.
Aquets aparells amplien la
dotació de la nostra policia,
que passa a disposar de
cinc radars pedagògics, un
radar sancionador i un aforador de vehicles. La tecnologia aplicada permet també l’explotació estadística
del nombre d’infraccions i
dels fluxs de circulació dels
nostres carrers.
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Visita d’obres a Can
Franquesa

Horaris d’estiu

L’Alcalde i la regidora d’Urbanisme en funcions van fer una visita,
el passat 5 de juny, a les obres de la segona fase del projecte
d’urbanització de Can Franquesa.
Les obres de la segona fase
del projecte d’urbanització de
la unitat d’actuació XV Can
Franquesa han consistit en la
pavimentació i els serveis no
executats en la fase anterior:
abastament d’aigua potable i
contra incendis des del polígon de Can Montcau, les xarxes elèctrica de baixa tensió,
de telecomunicacions, de gas
natural, així com l’enllumenat,
pavimentació, mobiliari i senyalització. En el parc municipal que hi ha a la zona també
s’han reparat els danys causats per la modificació inadequada del drenatge del tram
proper de la C-17 i els aiguats
de la tardor passada, i s’ha millorat el drenatge.
No s’han executat les actuacions indicades al planejament que no eren necessàries donada l’execució recent

municacions facin les connexions oportunes de les xarxes
primer i els abonats després, i
retirar els pals de les instal·lacions aèries.
A la banda de Can Moncau,
es va fer la cambra de bombament i arquetes i la canonada
d’abastament, incloent el seu
pas per sota de la C17 mitjançant una clava existent executada amb aquesta finalitat durant les obres del polígon de
Can Montcau.

Restauració de la Ruta saludable del Pla
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, l’empresa
Infraestructures Coser SL ja
tenia executades una part de
les obres de restauració de la
Ruta saludable del Pla, el tram
de la benzinera de La Cruïlla
fins a Can Sabater, i continuava avançant fins a l’Església.
L’actuació consisteix a dotar el
terreny de les pendents adequades per a un bon drenatge

BIBLIOTECA CA L’OLIVERES:
Fins al 9 de setembre, la Biblioteca Ca l’Oliveres tancarà els
dissabtes al matí. I, del 29 de
juliol al 25 d’agost, la biblioteca
estarà tancada per vacances.
ESPAI JOVE EL GALLINER:
Del 30 de juliol a l’11 de setembre (ambdós inclosos), l’Espai
Jove El Galliner romandrà tancat
per vacances.

de l’accés a la urbanització
pel polígon de la Font del Ràdium a Granolles: accés des
de Les Oliveres i part nord del
carrer Dos (els carrers dos i
tres encara estan pendents
de nomenar).
Les obres han anat a càrrec de
l’empresa Artífex Infraestructures SL, a la qual el Consell
d’Administració de l’EMO va
adjudicar les feines.
Ara només resta que les companyies elèctrica i de teleco-

superficial i d’una pavimentació de formigó.
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PAVELLÓ D’ESPORTS:
L’horari del Pavelló d’Esports es
manté igual durant el mes de juliol: de dilluns a divendres, de 8h
a 13h i de 15h a 22h, i dissabtes
i diumenges, tancat. Però, hi ha
variacions en l’horari de les activitats dirigides que es porten a
terme al gimnàs del pavelló (per
a més informació: 93 860 70 25).
A l’agost, el Pavelló d’Esports
restarà tancat tot el mes.
CENTRES CÍVICS:
L’horari de juliol del Centre Cívic Palaudàries i el Centre Cívic
Ca l’Artigues serà de dilluns a
dijous de 15h a 21h i divendres
de 15h a 19.45h. Del 27 de juliol
a l’1 de setembre, ambdós dies
inclosos, romandran tancats per
vacances.
Durant el mes de setembre es
podran fer les inscripcions als
cursos, tallers i activitats organitzats per l’Ajuntament, que començaran a l’octubre, tot i que al
setembre ja s’iniciaran algunes
activitats.
Per a més informació, dirigiu-vos
a:
- Centre Cívic Palaudàries. Tel.
938 646 010, cc.palaudaries@
llicamunt.cat
- Centre Cívic Ca l’Artigues. Tel.
938 607 350, cc.calartigues@llicamunt.cat

Horari: de 15h a 21h.
DEIXALLERIES:
L’horari d’estiu de la Deixalleria de Palaudàries (fins al 31
d’agost) és de dimarts a divendres, de 10h a 13.15h i de 16h
a 18.45h; i dissabte i diumenge,
de 9h a 13.15h.
L’horari d’estiu de la Deixalleria
Comarcal (situada al centre
urbà) és al juliol: dimarts de 16h
a 19h; de dimecres a divendres,
de 9.30h a 13.30h i de 16h a
19h; dissabte de 9h a 15h i diumenge de 9h a 14.30h. A l’agost:
dimarts de 14h a 19h i de dimecres a diumenge de 9h a 14h.
CASAL DE LA GENT GRAN
DEL CENTRE:
En el moment de tancar l’edició
d’aquest butlletí, l’Associació de
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
no havia comunicat l’horari d’estiu del Casal de la Gent Gran del
centre.
CASAL DE LA GENT GRAN DE
PALAUDÀRIES:
El Casal de la Gent Gran de
Palaudàries romandrà tancat
per vacances durant tot el mes
d’agost.
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC):
De l’1 de juliol al 31 d’agost,
l’OAC obrirà les portes de dilluns
a divendres de 8.30h a 14h; els
dilluns a la tarda estarà tancada.
CAP PALAUDÀRIES:
DeL 25 de juliol al 30 d’agost,
estarà tancat de 15h a 20h.i
els dies 19, 20 i 23 d’agost romandrà tancat tot el dia. Quan
el centre estigui tancat, les urgències seran ateses al CAP La
Cruïlla.

A partir de l´1 juliol, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
deixarà de cobrar en efectiu.
Tots els pagaments que es facin a l’OAC hauran de ser amb
targeta, ingrés en compte o bé transferència bancària.
Això s’ha de tenir en compte a l’hora de comprar qualsevol
targeta de bus, així com per sol·licitar qualsevol tràmit
administratiu que comporti pagar una taxa.
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El Consell d’Infants fa propostes per millorar Lliçà
d’Amunt
En la darrera sessió d’aquest curs escolar, el Consell d’Infants va fer
lliurament d’una trentena de propostes a l’Alcalde.
El Consell d’Infants de Lliçà
d’Amunt, format per nens i
nenes de 5è i 6è de Primària
de les escoles del municipi,
va celebrar la darrera trobada
del curs 2018-2019, el passat
mes de maig. En aquesta sessió de cloenda, els consellers
i conselleres van poder trametre a l’Alcalde, Ignasi Simón, i
al Regidor d’Educació, Fran
Sánchez, les seves propos-

tes, preocupacions, reflexions
i conclusions en relació als encàrrecs treballats.
El Consell d’Infants va fer lliurament a l’Alcalde d’una trentena de propostes per millorar
la vida dels nens i nenes del
municipi, però també de tots
els lliçanencs i lliçanenques.
Els suggeriments estan relacionats, principalment, amb el
civisme, el medi ambient, els

parcs infantils i l’oci infantil.
Els infants demanen que la ciutadania utilitzi correctament les
escombraries, compleixi amb
les normes de trànsit i reculli els excrements de gossos;
que tots els parcs del municipi
comptin amb elements per a
que puguin jugar nens i nenes
de totes les edats, fonts d’aigua i arbres que facin ombra;
i que la fira d’atraccions de la

Festa Major tingui més atraccions i varietat. L’Ajuntament ja
s’ha posat a treballar per donar
resposta a aquestes propostes
que han elaborat els nens i
nenes de les tres escoles del
municipi.

CASALS D’ESTIU

Grups reduïts
Seguiment
individualitzat de
l’alumne
Grups de nens (a partir
de 3 anys),
C/ Rafael de Casanova, 17
adolescents i adults
08186 Lliçà d’Amunt
Multimèdia, Videoteca
& Biblioteca
Sessions de conversa
& tutories
Preparació per
exàmens oficials
Nivell fins a
Proficiency

D’altra banda, el Consell d’Infants ha començat a preparar
la seva primera activitat com
a Consell, una festa en format
discoteca per a nens i nenes
de 10 a 13 anys, que es durà
a terme el mes de novembre.

 93 841 65 56
www.escoladangles.com

30 anys
Matrícula oberta
►A més a més,

►Tàndems
►Tallers de manualitats
►I moltes coses més!!!

Casal per nens i nenes
Casal comunicatiu per
joves Novetat !!!
CURSOS D’ESTIU

Cursos intensius
d’anglès general

CURSOS DE PREPARACIÓ
del FIRST (FCE) i
ADVANCED (CAE) per
convocatòria Juliol

CURSOS DE CONVERSA
CURSOS
PERSONALITZATS
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Doctor Prats, cap de cartell
de la Festa Major 2019

Des de la regidoria de Cultura i amb la col·laboració de diferents
entitats del municipi s’està treballant en la confecció del programa
de la Festa Major d’enguany, que inclourà una oferta molt variada
d’espectacles.
La Festa Major d’aquest any
tindrà lloc del 4 al 8 de setembre. El cap de setmana anterior,
30 i 31 d’agost i 1 de setembre,
tindran lloc les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes, que celebraran
el 40è aniversari.
El dimecres 4 de setembre començarà la Festa Major amb
el Toc d’inici, a la Biblioteca
Ca l’Oliveres, acompanyat de
sopar a la fresca i espectacle
d’humor.
Durant els dies de Festa Major, hi haurà les proves de La

Juguesca, que arriba a la 25a
edició i comptarà amb alguna
prova relacionada amb aquesta efemèride. També hi haurà el
Sopar de les Àvies, l’Homenatge a la Vellesa, cultura popular,
proves esportives, etc.
A nivell musical, com a cap de
cartell dels concerts de Festa Major, hi ha el grup Doctor
Prats, que actuarà el divendres
6 de setembre a l’Embarraca’t.
També tindrem la Banda Biruji,
la Nit Jove i, el dissabte 7 de
setembre, la Festa Flaixbac. El
mateix dissabte, l’orquesta La

Principal de la Bisbal serà l’encarregada d’oferir el concert i el
ball de Festa Major.
Per als més petits, hi haurà espectacles infantils i destaquem
el concert del grup Pop per Xics
amb la gira Superherois, la Festa Holli i un parc aquàtic que es
muntarà a la Piscina municipal.
Amb l’Informa’t de setembre es
repartirà el programa de Festa
Major amb tota la programació
detallada, que també es podrà consultar al web municipal
ja durant la darrera setmana
d’agost.

Rebuda institucional als alumnes
d’Erasmus
L’Ajuntament va fer una rebuda
institucional, el passat 14 de
maig, als 41 alumnes i mestres
de quatre escoles de Grècia,
Finlàndia, Suècia i Holanda,
que van visitar el nostre municipi en el marc del projecte Erasmus+ Ka219 “On the Road of
Exile”, del que forma part l’escola Rosa Oriol.
Els nens i les nenes provinents
dels diferents països van passar la setmana convivint amb
famílies acollidores de l’escola
i van realitzar un seguit d’activitats i sortides durant tots els

dies d’estada al nostre municipi.
Aquesta visita va ser el colofó final del projecte Erasmus+
Ka219 “On the Road of Exile”
que va començar el setembre
de 2017.
Des de l’escola Rosa Oriol

s’aposta per aquestes activitats que donen més sentit a
l’aprenentatge de la llengua anglesa i donen l’oportunitat de
viure una experiència tan enriquidora com ara conviure amb
persones de diferents orígens
culturals i educatius.
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Matriculacions per al
curs escolar 2019-20
PFI d’Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració:
• Període: del 2 al 19 de juliol,
ambdós inclosos, i del 2 al 5
de setembre, ambdós inclosos. Cal demanar cita prèvia
al 93 860 72 20.

Escola de Música de la Vall
del Tenes (alumnes nous):
• Període: de l’1 al 12 de juliol
Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes:
• Període: del 8 al 23 de juliol

Cloenda de la IV edició del
programa LECXIT
La cloenda de la IV edició del
programa LECXIT, que s’ha
realitzat durant aquest curs
2018-2019 a l’Escola Rosa
Oriol i Anguera, va tenir lloc el
passat 27 de maig.
Durant l’acte, el regidor
d’Educació en funcions, Fran
Sánchez, va fer lliurament de
diplomes als participants: als
alumnes pel seu hàbit lector i
als voluntaris per la seva tasca solidària.
LECXIT és un programa promogut per la Fundació Jaume
Bofill, la Fundació la Caixa i el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
que té per objectius incrementar l’èxit educatiu dels infants
de 4t a 6è de Primària mitjançant la millora de la seva comprensió lectora i implicar a la

comunitat en l’educació fent
participar a voluntaris que estableixin una relació de confiança entre mentor i infant.
LECXIT funciona gràcies a la
col·laboració d’aquest voluntariat que es fa un dia a la setmana, el dilluns, de 16:30h a
17:30h.
Si vols encomanar la passió
per la lectura a un nen o nena
el pròxim curs, et pots fer voluntari/ària!
Per a més informació, posa’t
en contacte amb la regidoria d’Educació, a través del
telèfon 93 860 72 20 o del
correu electrònic educació@
llicamunt.cat, o amb l’escola
Rosa Oriol, a través del telèfon 93 843 57 25 o del correu
electrònic
a8060940@xtec.
cat.
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Activitats d’estiu a la
Biblioteca

Rècord d’usuaris
tranportats a TLA

Durant el mes de juliol, la Biblioteca Ca l’Oliveres organitza tallers
creatius per a infants i també hi podreu trobar un espai de puzles,
jocs de taula i llibres Pop-up.

EVOLUCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ

MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ

Tallers
creatius

Ens ajudes a Descobreix
fer un puzle? els Pop-up

Els nens i nenes a partir de 4
anys poden anar a la biblioteca,
els dimarts de juliol, a fer tallers
de manualitats. Cal inscriure’s
prèviament; les places són
limitades.

T’agrada fer puzles? A la
biblioteca hi trobaràs puzles
per començar, continuar o
acabar. Siguis nen o adult,
pots dedicar-t’hi l’estona que
vulguis.

Taller de fang
9 de juliol a les 18h
Es farà un peix de colors amb
fang.
Taller de collage amb revistes
16 de juliol a les 18h
Fes la teva creació, el teu
personatge, amb retalls de
diferents revistes.
Diari d’estiu
23 de juliol a les 18h
Es farà una llibreta amb pal de
gelat.

De cara al bon temps, la Biblioteca us ha preparat un bagul de
llibres Pop-up per mirar en família. Com que són llibres molt
delicats i cal tractar-los amb
cura, només es podran consultar a la biblioteca, no es podran
emportar en préstec a casa.
Què són els llibres Pop-up o llibres desplegables?
També es coneixen com a llibres mòbils i llibres animats.
Es tracta d’autèntiques obres
d’art, petites joies d’artesania
que van més enllà del fet literari. Mitjançant el que s’anomena “enginyeria de paper”,
es creen figures que es poden
moure, bascular, girar, estirar,
amagar… Són llibres molt visuals que busquen sorprendre al
lector.

Llibres per a l’estiu
- Rovira, Roger. Catalunya.
Rutes per observar la natura
tot l’any. Bilbao: Sua, 2019.
- Ventós Corominas, Nil. Camins de ronda de la Costa
Brava. El Papiol: Efadós, 2017.
- Citro, Asia. 150 actividades

para jugar sin pantallas: para
que los niños descubran el
mundo real. Barcelona: Juventud, 2016.
- Navarro, Àngels. Mai més
avorrits dins de casa. Barcelona : Barcanova, 2014.

- Losada, Verónica. Helados
caseros. Madrid: Oberon,
2017.
- Hay, Donna. Cocina fresca y
ligera : más de 180 recetas y
sabrosas ideas para encontrar el equilibrio perfecto.
Barcelona: Ediciones B, 2017.

ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

ANUAL

2018
MES

20.940
20.139
21.040
21.569
24.266
20.653
16.544
4.142
19.407
26.974
24.551
19.957
107.954

2019
MES

24.067
24.833
27.942
24.093
29.998
0
0
0
0
0
0
0
130.933

El tancament del mes de maig
va portar bones notícies a
Transports de Lliçà d’Amunt
(TLA), totes les línies van créixer i es van assolir dos rècords:
- Va ser el mes amb més usua-

INCREMENT

INCREMENT

ABSOLUT

%

3.127
4.694
6.902
2.524
5.732

22.979

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
21,29% 2019
14,9%
23,3%
32,8%
11,7%
23,6%

ris transportats: 29.998
- Hi va haver un dia, el 30
de maig, també amb rècord
d’usuaris transportats: 1.566
TLA va assolir un creixement
del 21,29% respecte al mateix
període del 2018.
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Més de 48 mil euros en ajuts a entitats
Dins de la convocatòria de
subvencions, en règim de
competència competitiva, per
a projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i interès
social per aquest any 2019,
la Junta de Govern Local va
aprovar l’atorgament dels següents ajuts:
- Per a activitats veïnals per
festes de barri: 9.101,14€ distribuïts entre 10 associacions.
- Per a entitats culturals que
promoguin activitats d’interès
cultural dutes a terme al propi
municipi: 17.008,08€ distribuïts entre 9 entitats.

- Per a la participació a la
festa de Carnestoltes en la
categoria de comparsa o carrossa: 250€ per a una associació.
- Per a entitats culturals per
als desplaçaments en activitats que promoguin i difonguin
el nom de Lliçà d’Amunt fora
de l’àmbit local: 2.199,43€
distribuïts entre dues entitats.
- Per a entitats juvenils:
2.500€ distribuïts entre dues.
- Per a associacions educatives: 6.999,06€ distribuïts entre sis.
- Per a projectes d’acció so-

cial: 550€ distribuïts entre
dues associacions.
- Per a activitats de gent
gran: 1.750€ distribuïts entre
dues associacions.
- Per a esdeveniments i actes
esportius puntuals: 6.500€
distribuïts entre 6 entitats.
- Ajuts per a esportistes locals d’alt nivell que a conseqüència de la seva pràctica
esportiva promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt
fora de l’àmbit local: 600€ per
a una esportista.
- Per a associacions veïnals:
734€ distribuïts entre tres.

Menjador solidari a domicili

Aquest estiu, l’Ajuntament, a
través de la regidoria d’Acció
social, torna a oferir el servei
de menjador solidari a domicili als nens i nenes amb menys
recursos econòmics i que habitualment disposen de beca
de menjador durant el curs
escolar. D’aquesta manera, es
garanteix que aquests nens i
nenes més vulnerables, al voltant d’un centenar, puguin fer
un àpat equilibrat al dia.
Per altra banda, aquest estiu,

també es manté el servei de
menjador solidari a domicili al
col·lectiu de persones grans
del municipi que viuen soles,
una iniciativa amb bona acollida i ben valorada. La visita
diària per portar aliments té
una doble finalitat, l’alimentació i el suport social. Els
beneficiaris són 38 persones
usuàries dels Serveis Socials
Municipals, els quals avaluen
i fan la concessió del servei,
sufragat econòmicament per

Darrer Ple del mandat

El Ple de l’Ajuntament va celebrar la darrera sessió del mandat el passat 12 de juny per tal
d’aprovar les actes de les sessions anteriors corresponents
als dies 28 de març, 1 d’abril,
11 d’abril i 29 d’abril, les quals
es van aprovar amb una petita
esmena sol·licitada pel regidor
no adscrit referent a l’acta del
28 de març.
L’Alcalde en funcions, Ignasi
Simón, va acomiadar el mandat dient que han estat 4 anys
intensos, de molta i molt bona
feina per al poble, i va agrairho a tots els regidors. Simón
va tenir paraules especials per
als regidors que no repetiran
en el proper mandat.

El portaveu d’ERC, Joaquim
Ferriol, que no repetirà com a
regidor, va expressar que han
estat 16 anys molt enriquidors,
tant professional com personalment, una experiència apassionant. També va dir que la gent
hauria de ser més conscient de
la importància de la política i de
la participació, i que hauria d’exigir més a l’Ajuntament, una tasca que ara ell farà com a ciutadà.
També va tenir paraules d’agraïment a tota la gent que ha anat
coneixent en aquesta etapa.
El portaveu d’ICV-EUiA, Antonio
Polo, va comentar que havia estat molt enriquidor treballar amb
gent amb tanta experiència, va
demanar disculpes per si algú

l’Ajuntament.
El repartiment dels aliments,
que es fa diàriament al domicili dels beneficiaris, compta
amb la col·laboració altruista
de persones voluntàries del
municipi, que ja participen o
han participat en altres iniciatives municipals. L’Ajuntament els agraeix aquesta
tasca desinteressada i de
gran vàlua que fa possible la
realització d’aquest i altres
projectes.

s’havia sentit ofès per alguna actitud o paraula seva, i va donar
les gràcies als regidors que no
seguiran per la feina feta.
El portaveu de CiU, Manel Busquets, també va dir que s’havia treballat molt durant aquest
mandat i va tenir paraules
d’agraïment per als treballadors
de l’Ajuntament.
El regidor no adscrit, Francisco Javier Millán, va felicitar el
PSC per la majoria absoluta, va
tornar a parlar del cordó sanitari fet al PP deixant-lo fora de
l’acord de govern, va dir que
havia estat una etapa molt gratificant i va comentar que continuaria sent critíc amb caràcter
constructiu i constitucionalista.
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Acords presos en Junta de Govern
Obres de reasfaltat d’un tram
del carrer Pep Ventura i Pau
Gargallo.
La Junta de Govern Local va
adjudicar a l’empresa Asfalts
del Vallès SA el contracte menor de l’obra de Reasfaltat d’un
tram del carrer Pep Ventura i
del carrer Pau Gargallo per un
import de 48.022,48€ (IVA inclòs) per un termini d’execució
de 2 setmanes.
Convocatòria del procediment per a la contractació de
les obres del projecte modificat de clavegueram al barri
de Can Merlès.
La Junta de Govern Local va
aprovar el Plec de Clàusules
administratives particulars per
a la contractació de les obres
del Projecte modificat de clavegueram al barri de Can Merlès, a través d’un procediment
obert simplificat abreujat.
Concórrer a la convocatòria
d’ajuts pels treballs de manteniment de protecció de les
franges contra incendis forestals.
La Junta de Govern Local va
aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts per al tractament
de vegetació en urbanitzacions i nuclis forestals per la Llei
5/2003, segons la Resolució
ARP/505/2019, de 25 de febrer.
Contracte menor per les
obres d’urbanització dels exteriors del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries.
La Junta de Govern Local va
adjudicar a l’empresa CPM
Construcciones, Pintura y
Mantenimiento SAU el contracte menor per a l’execució de les
obres d’urbanització dels exteriors del Casal de la Gent Gran
de Palaudàries, per l’import de
39.998,19€ més IVA.
Conveni de col·laboració
amb l’AMTU d’assistència en
matèria de mobilitat i trans-

ports.
La Junta de Govern Local va
aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre
l’Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, per l’assistència tècnica en matèria de mobilitat i
transport.
Arrendament de les instal·lacions i els béns del bar del
Pavelló d’Esports.
La Junta de Govern Local va
declarar desert el Procediment
per a l’adjudicació de l’arrendament de les instal·lacions i els
bens del bar del Pavelló d’Esports pel fet que no s’ha presentat cap proposició durant el
període establert.
Modificació de l’oferta pública d’ocupació 2019.
La Junta de Govern Local va
acordar afegir a l’oferta pública d’ocupació de la corporació
per l’any 2019 un oficial 2a en
la modalitat d’accés per promoció interna del personal laboral.
Obres dels vestuaris sota
grades del Pavelló.
La Junta de Govern Local va
adjudicar a l’empresa Reformas Galicia 2010 SL el contracte menor per a l’execució
de les obres de reforma dels
vestuaris sotagrada del Pavelló per un import de 21.658,67€
més IVA.
Manteniment de les franges
de protecció contra incendis
forestal.
La Junta de Govern Local va
aprovar el Plec de clùasules administratives i el Plec de condicions tècniques per contractar
els treballs de manteniment de
les franges de protecció contra
incendis forestals.
A Lliçà d’Amunt hi ha 15 franges de protecció contra incendis forestals i, des del 2013,

es mantenen cada dos anys,
manteniment que consisteix
en el desbrossament de la vegetació herbàcia, l’esporga de
branques seques i la tala d’arbres morts.
Ampliació de la calçada del
camí de Ca l’Artigues a Can
Farell.
La Junta de Govern Local va
aprovar els convenis d’expropiació de terrenys necessaris
per poder efectuar les obres
d’ampliació de la calçada del
Camí de Ca l’Artigues per poder construir un pas de viananats que uneixi els barris de Ca
l’Artigues i Can Farell.
Rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica del Pavelló
d’Esports.
La Junta de Govern Local va
adjudicar el contracte de les
obres de rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària al
Pavelló d’Esports a l’empresa
Comercial Vallesana de Subministrament SA per l’import de
24.274,00 €, IVA exclòs.
Solució digital d’inscripcions
a activitats i venda d’entrades online.
La Junta de Govern Local va
adjudicar a l’empresa Gestió de
Públics Integral, S.L. el contracte menor de subministrament
d’una solució digital d’inscripcions a activitats i venda d’entrades al núvol (online) per un
import de 9.559,00 Euros (IVA
inclòs), per un termini de data
inici d’execució 29/04/2019 i
data fi prevista 29/10/2019.
Furgoneta adaptada pel projecte Apropa’m.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’adquisició d’una furgoneta per al projecte Apropa’m amb capacitat per a 9
places i adaptada per al trasllat
de 2 cadires de rodes amb elevador per a les cadires.

Ajuts concedits per la Diputació.
La Junta de Govern Local va
acceptar les subvencions econòmiques concedides dins el
Catàleg de serveis de l’any
2019 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, que ascendeixen a un total de 89.977,60€:
- Establint vincles i fomentant
la participació juvenil 2019: establint vincles per a l’empoderament juvenil: 4.100,32
- Pla per a la millora de l’ocupació juvenil: 3.085,00
- Actuació ecosistèmica de
prevenció i intervenció per
a la millora de l’èxit escolar:
4.298,00
_ Arranjament d’habitatges (14
habitatges): 22.638,00
- Finançament per a l’atenció
psicològica a dones i fills/filles
en situació de violències masclistes: 10.190,24
- Atenció Social, jurídica i psicològica a l’àmbit de les DONES i LGTBI: 4.587,47
- Esdeveniments o programes
esportius: 5.000,00
- Cicle de passejades de marxa nòrdica per a gent gran:
1.000,00
- Suport econòmic manteniment servei OMIC: 12.577,00
- Administració electrònica:
7.000,00
- Compra d’un escampador de
sal, contenidors i sal: 1.000,00
- Vigilància d’establiments alimentaris: 2.460,00
- Control de plagues, prevenció
de legionel·losi i mosquit tigre:
9.041,57
- Control de tinença d’animals
de companyia i creació i gestió
de colònies de gats: 1.000,00
- Implantació del programa
GIM per al manteniment de la
flota de vehicles de recollida de
residus i neteja viària: 1.500,00
- Taller d’educació ambiental sobre energies renovables:
500,00.
Subvenció de la Diputació

per a l’arranjament de camins forestals.
La Junta de Govern Local va
aprovar l’acceptació de l’ajut
de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de
Barcelona “Conservació de la
Infraestructura Estratègica de
Prevenció d’Incendis Forestals” per valor de 3.876,85€.
Borsa de treball d’Educador
Social.
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases que regeixen
el procés selectiu per la creació
d’una borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional
pel lloc de treball d’educador/a
social adscrita al departament
d’Acció Social de l’Ajuntament
de Lliça d’Amunt.
Adjudicació del servei de
perruqueria al Casal de la
Gent Gran de Palaudàries.
La Junta de Govern Local va
aprovar les bases per tramitar
el concurs públic per l’adjudicació del servei de perruqueria
del Casal de la Gent Gran de
Palaudàries.
Contractació del catèring del
Sopar de les Àvies i de l’Homenatge a la Vellesa en el
marc de la Festa Major 2019
i 2020.
La Junta de Govern Local va
aprovar el plec de clàusules
administratives i de clàusules
tècniques per a la licitació del
catèring del Sopar de les Àvies
i de l’Homenatge a la Vellesa.
Ajut de la Diputació.
La Junta de Govern Local va
acceptar la subvenció nominativa atorgada a l’Ajuntament per la Diputació de
Barcelona, d’import 60.000
euros, per al finançament de
les despeses derivades de
la substitució de lluminàries
LED a l’enllumenat públic al
barri de Ca l’Esteper.

notícies del poble
Connexions mòbils més ràpides i amb
més cobertura arriben a Lliçà d’Amunt
amb el nou 4G
Les operadores de telefonia
mòbil Telefónica, Vodafone i
Orange començaran properament a oferir a Lliçà d’Amunt
serveis sobre la xarxa 4G en
la banda 800MHz, la qual
cosa permetrà als lliçanencs
i lliçanenques gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G)
amb una millor cobertura a
l’interior dels edificis i més
extensió geogràfica.
Per garantir la compatibilitat
de la nova tecnologia amb
la Televisió Digital Terrestre
(TDT), les operadores han
posat en marxa Llega800,
entitat encarregada de solucionar qualsevol afectació en
la recepció de la senyal de
televisió.
El desplegament 4G s’emmarca en l’establert en el
Reial Decret 805/2014, de
19 de setembre, amb data
1 d’abril de 2015, on es va
procedir a la liberació de les
freqüèncias entre 790 y 862
MHz (canals 61 al 69 de UHF)
que fins llavors es feien servir
per la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés
també conegut com Dividen-

Festes de barri

JULIOL

do Digital. A partir de llavors,
aquestes freqüèncias van ser
assignades a les operadores
de telefonia mòbil per prestar
els seus serveis de telefonia
mòbil 4G.
Llega800 és l’entitat gestora
que s’encarregarà de solucionar qualsevol afectació que
succeeixi en la recepció de la
TDT motivada per les emissions de la tecnologia 4G en la
banda de 800MHz per assegurar la continuïtat del servei
de TV. Una actuació totalment gratuïta per a l’usuari.
Aquest procediment d’actua-

ció habilita un telèfon d’atenció gratuït i una pàgina web
a la qual poden recórrer tots
els usuaris per sol·licitar l’actuació en les seves instal·lacions per la solució de les
afectacions de manera que
pugui restablir-se el servei
TDT amb total normalitat.
El número d’atenció gratuït
per als ciutadans és el seguent: 900 833 999
I la pàgina web posada a disposició per als ciutadans és:
www.llega800.es
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6 juliol – Barri de l’Aliança –
Plaça de Catalunya
5, 6 i 7 juliol – Can Xicota –
Parc dels Pirineus
5 i 6 juliol – Can Salgot – Local
Social
12, 13 i 14 juliol – Palaudalba –
Pista esportiva
12, 13 i 14 juliol – Ca l’Esteper

– Local Social
13 juliol – Barri de La Sagrera –
Plaça de l’Església
19, 20 i 21 juliol – Can Rovira
Vell i Sud – Zona esportiva de
Can Rovira Vell
25, 26, 27 i 28 juliol – Can Rovira Nou – Pista annexa al Local
Social
26, 27 i 28 juliol – Can Roure –
Local Social

notícies del poble
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Què ha dit la premsa?
Quatre grups del Vallès
Oriental, finalistes al concurs Ficcions
Quatre grups del Vallès Oriental, formats per quatre alumnes
cadascun, van arribar a la final
del concurs literari Ficcions,
l’aventura de crear històries.
Entre els quatre grups finalistes hi havia Liotix, de l’Institut
Hipàtia d’Alexandria de Lliçà
d’Amunt. De la comarca hi van
participar en total 286 alumnes
de 14 centres educatius.
Escorcolls de la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil va fer escorcolls en habitatges de Lliçà
d’Amunt i Llerona, a les Franqueses, els passats 20 i 21 de

de maig. L’actuació policial estava relacionada amb una operació contra una organització
criminal que es va fer per ordre
judicial i que té les actuacions
declarades secretes.
L’escola Rosa Oriol participa en el projecte Fem Dansa
Uns 550 alumnes de P5 i segon de Primària de diferents
escoles, entre les quals Rosa
Oriol de Lliçà d’Amunt, van
participar, el passat 24 de
maig al pavelló de Can Noguera de la Garriga, en la
primera edició de l’activitat
Fem Dansa. Els alumnes de
P5 i de segon dels centres
van ballar diverses coreogra-

fies, algunes amb músiques
tradicionals i d’altres amb
cançons actuals.
El lliçanenc Rafa Espinar,
campió de la 3a edició de la
Pirene Extrem
El triatleta lliçanenc Rafa Espinar va batre el rècord d’una
prova duríssima que consistia
en 3,8 km de natació al pantà
de Terrades, 177 km de bici
amb 4.400 metres de desnivell positiu i 42,3 km de trail
amb 2.100 metres de desnivell positiu. Espinar va completar-la amb un temps total
de 13 hores i 11 minuts, baixant l’anterior marca en prop
d’una hora.

El lliçanenc Carlos Rivero,
premiat en una exposició
nacional de roses
En la 61a edició de l’Exposició
Nacional de Roses de Sant
Feliu de Llobregat, el lliçanenc
Carlos Rivero va aconseguir el
premi especial a l’estand amb
la colecció més gran de varietats de roses i el premi especial a la varietat de rosa més
antiga.
Aquest any, Rivero va presentar 10 roses diferents, les més
fotografiades van ser la rosa
de color verd (Mayra’s Rose
Green) i la rosa amb fons groc
i ratllada en vermell (Adriana),

a més de l’Etna, la rosa més
antiga, que es va crear el 1924.

Bon Preu incorporarà 420 persones per
reforçar la campanya d’estiu
El Grup Bon Preu incorporarà
420 persones a la seva plantilla
per cobrir les necessitats dels
seus establiments i les puntes de treball que es donen en
aquest període, especialment
als establiments de costa i zones turístiques.
Els nous empleats treballaran
en diferents torns intensius de
matí, tarda o nit per tal que
també puguin gaudir de l’estiu.
Estaran en els punts de venda
realitzant tasques d’atenció al

Farmàcies

client, reposició, venda de productes frescos o a la línia de
caixes. La campanya d’estiu
durarà fins al mes de setembre.
A banda d’aquesta contractació, Bon Preu requerirà noves
incorporacions aquest any
2019 amb les obertures dels
nous establiments previstos.
Els candidats que vulguin inscriure-s’hi només han de visitar
la pàgina web del grup i adjuntar el seu currículum a l’apartat
“Treballa amb nosaltres”.

M. Vela (Santa Eulàlia): del 28 de juny al 4 de juliol
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 7 a l’11 de juliol
J. Torras (Bigues): del 12 al 18 de juliol
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 19 al 25 de juliol
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 26 de juliol a l’1 d’agost
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 2 al 8 d’agost
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 9 al 15 d’agost
P. Lozano (Bigues): del 16 al 22 d’agost
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 d’agost
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 d’agost al 5 de setembre
Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

Vacances segures: Consells per evitar
furts a les autopistes
• En cas d’avaria del vehicle
(punxada de rodes o manifestacions de segones persones
de foc als neumàtics) atureu-vos en un lloc segur amb
els elements de seguretat (armilles i triangles d’emergència), tanqueu el vehicle i presteu atenció a les persones que
s’aturen per tal d’ajudar donat

que podria tractar-se de possibles lladres.
• Guardeu els objectes de valor
en un lloc no visible del vehicle.
• Si us atureu per descansar,
presteu especial atenció a les
distraccions per part d’altres
persones i en cas de baixar
del vehicle per descansar tanqueu-lo sempre amb clau.

• En cas d’accedir a l’interior del
restaurant o zones de pícnic és
necessari tenir en tot moment
les pertinences controlades.
Si heu estat víctima o testimoni
dels fets, cal que truqueu immediatament al telèfon d’emergències 112 i aporteu el màxim
de dades dels autors (vehicle i
descripció) i del lloc dels fets.

Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina,
Sayós, Trullols i Pinín (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras
i Lozano (Bigues)

Naixements a Lliçà d’Amunt

Els pares i les mares que vulguin fer saber el naixement del seu fill/a a través del
butlletí, poden lliurar una fotografia del nadó, amb el nom i la data de naixement,
durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu
electrònic comunicacio@llicamunt.cat, per fax (938 414 175), per correu ordinari
(c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) o personalment, a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. També hauran de passar per l’Ajuntament a signar
un full d’autorització per a la publicació d’imatges de menors.

opinió
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Grups
Municipals

Tornem a poder dirigir-nos a tota la ciutadania de Lliçà d’Amunt, i ho fem com no podia ser d’una altra manera, donant-vos les
gràcies. Gràcies pels 2.211 vots que vàrem aconseguir a les Eleccions Generals del passat 28 d’abril i ser primera força al municipi, gràcies pels 2.013 vots que vàrem aconseguir a les Eleccions Europees i ser també primera força al municipi i, sobretot,
gràcies pels 2.864 vots que han fet possible que el PSC de Lliçà d’Amunt, per primera vegada a la història del municipi, hagi
aconseguit una majoria absoluta incontestable.
Som conscients de la gran responsabilitat que això comporta i treballem des de ja en no decebre a la gent que ens ha fet confiança. Treballarem, com sempre hem fet, per a tothom i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt de forma humil,
escoltant a tothom i recorrent els carrer dels pobles per detectar les necessitats de la ciutadania. Tenim projecte, tenim futur i
sobretot tenim un equip humà compromès en fer encara més gran el nostre poble, perquè ens uneix l’estima i el respecte pel
nostre territori i la seva gent. Com sempre, ens seguim veient als carrers.

ESQUERRA
REPUBLICANA

Iniciem el mandat 2019-2023. Comencem agraint la tasca que han portat a terme els regidors de l’anterior mandat. Aprofitarem
també per agrair la feina que ha fet l’equip d’ERC Lliçà, els apoderats i tothom que ens ha ofert el seu suport, sigui treballant pel
projecte o votant-nos. Molta sort al nou grup municipal i els seus 5 regidors. En el moment de llegir aquest article ja tindrem alcalde per 4 anys. Nosaltres ens creiem i ens agrada el que fem. Serem a la oposició i hi serem fent una oposició frontal a aquelles
polítiques que no ens agraden. Treballarem incansablement per evitar la construcció de grans blocs de pisos al centre, per no
permetre deslocalitzar l’Ajuntament i treure’l d’allà on està, controlarem que l’acció de govern és l’adequada... La nostra tasca a
l’oposició serà ferma. Fiscalitzarem totes les polítiques socials, urbanístiques i econòmiques que es facin. Al cap i a la fi, la majoria absoluta obtinguda pel partit que governarà és només del 36% dels vots (i no el 50%+1). En qualsevol cas, volem desitjar
molta sort a totes les persones que per primera vegada han estat escollides com a representants del poble. Salut i República.

Nos gustaría empezar este escrito agradeciendo a l@s 603 vecin@s que confiaron en nuestro proyecto político en las últimas
elecciones municipales. Un proyecto municipal nuevo, Lliçà d’Amunt en Comú Podem, que arranca con objetivos claros y ambiciosos respecto a la justicia y la cohesión social, y que haremos un gran esfuerzo por llevarlo a cabo desde la oposición. Somos
la 3ª fuerza municipal, la única que representa a la izquierda transformadora en el municipio, y eso es para nosotros un gran
orgullo y una enorme responsabilidad.
Es verdad que nuestro espacio ha bajado su representatividad, ya que parece ser que no hemos sabido mostrar nuestro enorme
trabajo dentro de la institución en estos 3 últimos años, y ha sido otro partido el que ha capitalizado toda la labor del equipo de
gobierno, consiguiendo una mayoría absoluta. Nada de esto nos va hacer desfallecer para seguir intentando llevar a cabo los
proyectos y el programa que hicimos de manera conjunta con l@s vecin@s del pueblo, que para nosotr@s es un contrato que
dura 4 años; seguimos en pie, pese a quien pese. Salud!!!
¡ Lliçà d’Amunt ya es más naranja! Queremos dar las gracias a todos los vecinos/as que apostaron por nosotros. No ha sido
fácil ya que salimos de unas elecciones con mucho empuje y eso se ha visto reflejado en las urnas. Nuestro partido es sinónimo
de crecimiento electoral y esta vez, aquí en Lliçà, lo hemos vuelto a ser. Oriol Vera será nuestro concejal en el pueblo y podéis
estar seguros de que él defenderá nuestros valores liberales y constitucionalistas. A partir de ahora trabajaremos para el pueblo
desde dentro, un hecho que se va a notar en nuestro día a día. Haremos una oposición serena y respetuosa pero también firme
en nuestras convicciones e ideales.
Serem el vostre altaveu en aquest Ajuntament socialista i estarem molt atents a tot el que s’aprovi, si hi ha o no consens. Sabem
que tenen el 40% dels vots, majoria absoluta, però això no vol dir que permetem que apliquin sense cap mena de miraments
aquesta majoria, a un poble que és de tots i totes, també d’aquests que no els van votar. Tenim un programa electoral i som a
l’Ajuntament per complir-lo, el defensarem i per això seguirem necessitant el vostre suport.
Gràcies lliçanenCs!
Un cop passat el diumenge 26 de maig, la incògnita de qui formarà el nou equip de govern ha quedat clara, ara doncs cal felicitar
el PSC de Lliçà d’Amunt pels seus resultats.

Per part nostra cal fer balanç dels resultats; tot i que hem mantingut el nostre regidor, el resultat no és l’esperat, sortíem amb la

il·lusió d’augmentar la nostra representació dins el consistori i amb aquesta fita hem treballat, però no ha estat possible, hem

de fer autocrítica i analitzar els motius que han fet que no hagi estat possible assolir els nostres propòsits. Aquesta ensopegada

en el camí ens ha de servir per millorar, en cap cas ens farà defugir del nostre objectiu, seguirem treballant per tal de millorar el
nostre municipi, ara des de l’oposició, per tal de fer de Lliçà d’Amunt un poble del qual ens sentim orgullosos.

No volem acabar sense agrair a totes aquelles persones que heu dipositat la vostra confiança en nosaltres una vegada més, no
us defraudarem. Ara toca seguir treballant.
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La 2a Nit Sàpiens de l’INS Lliçà dobla la participació de l’any passat
Vint-i-tres grups d’entre sis i
deu persones van participar, el
dissabte 11 de maig, al concurs
i sopar solidari Sàpiens, una
iniciativa que juntament amb
l’ONG “Children of Africa”, té
la finalitat de recaptar fons per
l’escola Mbandi, a Kenya.
El tema d’aquest any era El
Sàpiens de totes les causes,
amb temes tant importants
com la segregació, l’homofòbia,
l’evolució dels drets humans,
l’explotació infantil, el malbaratament de recursos, la discriminació per motius de raça, sexe,
religió... Els jugadors havien de
demostrar no només la seva habilitat, intel·ligència i formació,
sinó també el seu enginy sobre
diferents temàtiques. Tot això
va convertir la nit en una gran
festa, on el bon humor i la diversió van donar pas a una recaptació de més de 2000 €.
Va començar a les vuit del ves-

pre al pavelló de l’Institut de Lliçà i va durar unes quatre hores.
Després del sopar, preparat
per membres de l’AMPA i els
mateixos professors de l’institut, es va fer la presentació del
joc i es va donar pas a Susanna Gómez i a William B. Munga, la presidenta i el secretari
de l’ONG “Children of Africa”,
respectivament, que van explicar els objectius que tenien
marcats i els avenços que s’havien realitzat amb els diners
recaptats en la Nit Sàpiens de
l’any passat. Tot seguit, es va
donar les gràcies a Adoración
Medrano i a Antònia Guijosa,
les principals impulsores de la
majoria de les activitats que es
fan a l’INS de Lliçà, relacionades amb aquesta ONG, i es va
iniciar el joc, presentat per l’Andreu Sala, el seu creador, que
juntament amb el seu equip
de voluntaris, van anar portant

el recompte de punts de cada
grup que hi participava.
La competició va estar molt renyida a diferència del grup “Les
sufragistes” que va destacar
des d’un principi i va ser el que
finalment es va emportar el diploma de guanyador.
Va ser una nit molt animada,
amb un ritme frenètic, on el bon
humor traspuava entre tots els
participants.
Moltes gràcies de nou a tothom!
INS Lliçà

Projecte Art i Escola

Aquest curs tots els alumnes de
l’escola Miquel Martí i Pol hem
tornat a participar en el projecte d’Art i Escola que convoca
el Centre d’Art Contemporani
ACVic. La temàtica d’enguany
per tots els centres participants
ha estat el REFUGI.
El projecte artístic que han creat
tots els alumnes d’Educació Infantil i Primària de la nostra escola l’hem titulat Refugiaccionem.
El meu refugi és una manta, Em
sento segur quan abraço al meu
peluix, Jo em refugio amb els videojocs...I tu, com et refugies?
Aquest va ser l’inici per crear a
l’escola un refugi col·lectiu i alhora personalitzat on tothom va
expressar a través d’una fotografia, el seu propi refugi.
Vam aprofitar els refugis que

havien coincidit com a punt de
partida per dur a terme les manifestacions artístiques del nostre projecte.
Coneixedors que una performance és una acció poètica i/o
reivindicativa, on a través de la
provocació, l’espectador adquireix consciència d’una problemàtica social, hem realitzat
accions que ens han ajudat a
expressar a través del cos i del
moviment els nostres refugis.
L’objectiu ha estat buscar la reacció del públic en temàtiques
com: el maltractament animal,
el rol de la dona en els esports,
l’addicció als videojocs, etc.
Això ens ha permès reivindicar-nos col·lectivament amb
alumnes de diferents edats

Escola de Patinatge
però amb interessos comuns.
Aquest procés artístic ha permès un canvi de visió i fer
conscients als alumnes, que
qualsevol gest pot ser generador d’actes reivindicatius i de
transformació. Perquè tal i com
va dir Robert Bresson “No hi ha
art sense transformació”.
Com a cloenda del nostre treball un grup d’alumnes de diferents cursos de l’escola va anar
a presentar el projecte a la Universitat de Vic. L’objectiu era
conèixer i compartir les diferents
propostes artístiques realitzades
per tots els centres participants
en l’edició d’Art i Escola d’enguany.
Escola Miquel Martí i Pol

Somos l’Escola de Patinatge
de Lliçà d’Amunt. Con nosotros aprenderéis a patinar en
línea con entrenadores profesionales y de forma lúdica.
Esta orientado a todas las
edades y niveles, para que
padres e hijos podáis compartir una actividad deportiva.
Las clases se realizan lunes,

miércoles y viernes de 18:00h
a 19:30h en el patinódromo,
por una cuota muy reducida,
tan solo 15€ al mes. ¡Os esperamos!
Contacto:
Nuria: 651990849
cplldamunt@gmail.com”
Club Patí Lliçà d’Amunt
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Aplec de Santa Justa
L’Aplec de Santa Justa tindrà
lloc el diumenge 21 de juliol
a l’entorn de l’ermita de Santa
Justa. Enguany, estarà organitzat per la Parròquia de Sant
Julià i comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament.
La celebració eucarística en
honor a les santes Justa i Rufina s’oficiarà a les 18h.
Seguidament, a les 19.30h,

tindrà lloc un concert de la
Bandletenes i, després, una
ballada de sardanes promoguda per l’entitat local “Tocats
per la sardana”.
Per finalitzar l’aplec, hi haurà
un petit refrigeri per a tots els
assistents.
Us animem a trobar-nos en un
dels indrets més significatius
del nostre poble, a participar a

Relaxa’t amb humor

l’aplec, a fer-nos-el nostre i a
sentir-nos poble!
Parròquia de Sant Julià

“La Sagrera, Nit d’estiu”
Un any més i després de la
bona acollida de les edicions anteriors celebrarem una
nova edició de “La Sagrera, Nit
d’estiu”. Serà el dissabte 29
de juny, a partir de les 7 de
la tarda.
“La Sagrera, Nit d’estiu” consisteix en un seguit d’actes
que se celebren pels carrers
veïns de l’Església de Lliçà
d’Amunt durant una tarda-vespre i on en destaca, per sobre

dels altres, l’exposició de la
creació artística de persones
relacionades amb Lliçà.
Paral·lelament, hem preparat diverses activitats perquè
pugueu gaudir i redescobrir
pausadament el nostre barri:
pujada al campanar i exposició
de material eucarístic de l’església de Sant Julià, mini demostració d’agility, el repte de
La Juguesca, ballada de sardanes, teatre, “merendero de

verbena” per sopar com cal,
espai chill out, batukada i, sobretot, els concerts dels grups
Los mil hombres, Police Line
Band i de la Júlia Pascual a
més d’altres sorpreses que
anireu descobrint...
Us hi esperem. Sigueu benvingut de nou a “La Sagrera,
Nit d’estiu”.
Associació Barri La Sagrera
de Lliçà d’Amunt

1a Trobada de combos d’escoles
de música del Vallès Oriental
El passat 1 de juny al Tarambana de Cardedeu es va portar a
terme la 1a Trobada de combos
d’escoles de Música del Vallès
Oriental. L’objectiu d’aquesta
trobada era d’una banda potenciar que aquestes joves formacions vagin prenent contacte amb el públic i d’altra banda

mostrar el seu treball.
En aquesta primera edició van
participar dos combos de l’Escola de Música La Vall del Tenes, Hardface i Tocats de l’ala,
formats per joves de 12 a 18
anys i dirigits per en Xavier Fort.
També hi havia dos combos en
representació de l’Escola Viula-

música de Cardedeu i del Conservatori de Granollers Josep
M. Ruera dos combos més.
Una bona ocasió per gaudir de
la música en directe i del nivell
dels joves intèrprets.
Escola de Música de la Vall
del Tenes

Vine els dies 19 i 20 de juliol a
l’era de la Biblioteca Ca l’Oliveres a gaudir d’una zona que
combina el relax amb l’humor.
Hi haurà un concurs de curtmetratges i un altre de monòlegs;
el primer serà el dia 19 a les
22h i en finalitzar donarà lloc a
la projecció de pel·lícules de comèdia, i el segon el dia 20 a les
20h amb la col·laboració d’un
monologuista estrella sorpresa.
Els dos dies tindrem una activitat

dirigida a les 18h. I comptarem
amb una barra a càrrec de TriCric des de les 17h fins a la cloenda de les activitats.
Les inscripcions als concursos
estaran obertes fins al dia 18 de
juliol. Més informació i inscripcions a tricric.cat.
Aquesta activitat va sorgir dels
pressupostos participatius de la
regidoria de Joventut.
TriCric

Més activitats
DIAPOSITIVES A LA FRESCA
Dijous 27 de juliol Hora: 22h
“La Cova dels Lladres i el Pic
de l’Anayet” a càrrec d’en Toni
Ortiz. Cicle de passis audiovisuals sobre temàtica viatgera
d’esports de muntanya, a l’aire
lliure.
Lloc: Ateneu l’Aliança

NITS D’ESTIU AL XIRINGU
Tots els divendres de juliol
Horari: de 20h a 00h
Comença a assaborir el cap
de setmana al xiringu amb bon
ambient, música i companyia.
Amb Dj Tupatum, Dj Babar, Dj
Secreta, Djeims i Dj Pum.
Lloc: Ateneu l’Aliança

Daniel Muñoz de l’Hípica
Can Janàs aconsegueix
la classificació pel
Campionat d’Espanya

El passat 11 i 12 de maig, part
de l’equip de l’Hípica Can Janàs es va desplaçar a Ciudad
Real, concretament a Tomelloso, per donar suport al jove
Daniel Muñoz en el concurs
Nacional i Internacional de la
disciplina de Complet.
El complet és una disciplina hípica fascinant on el binomi cavall/
genet ha de superar tres proves,
una de doma clàssica, una altra
de salt d’obstacles i una tercera
i emocionant de cross (salts fixes i naturals en terreny variat).

Daniel va participar-hi amb un
poni D i amb un cavall; amb
tots dos va aconseguir l’objectiu
marcat. Amb el poni Dolcet de
Janàs va obtenir la classificació
per participar al juny al campionat d’Espanya a Segovia. Amb
Luz de Luna també va aconseguir l’objectiu, agafar classificació pel campionat d’Espanya de
menors. Són dues categories diferents de la mateixa disciplina.
A més a més d’agafar classificació va fer unes excel·lents
proves i a la classificació general
va quedar quart amb Dolcet de
Janàs i cinquè amb Luz de Luna.
Felicitats Daniel!
Hípica Can Janàs

Telèfons
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
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
936 837 954
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’Informació al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tributària
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

Segar i batre
Si el juny era el mes de la sega, el juliol solia ser el del batre.

Dins del cicle agrícola, la intensitat de la feina va variant
al llarg de l’any, i arriba al
seu punt culminant durant la
collita, moment en què els pagesos recullen el fruit que han
preparat durant gairebé dotze
mesos. En el cas dels cereals, aquesta fase correspon a
la sega i a la batuda; a més,
fins fa poques dècades, a la
importància d’aquestes feines
s’hi afegia el fet que el pa era
un producte fonamental, perquè constituïa la base de l’alimentació.
El blat se sembra entre final
de setembre i final d’octubre.
Setmanes abans de la sembra, cal llaurar els camps
que han d’acollir la llavor.
Des d’aleshores fins al mes
de juny, únicament cal birbar
–treure les males herbes– cap
a la primavera i vigilar que tot
vagi bé.
El blat se sega entre juny i
juliol, segons les zones i el
clima. Segar és tallar (les messes, l’herba, etc.), amb la falç,
amb el volant, amb una altra
eina semblant o amb la màquina segadora.
«Quan s’ha acabat el segar

ve el batre», ara bé, per batre, cal esperar que el cereal s’assequi bé, per la qual
cosa es necessita que faci un
temps sec i assolellat. Aquesta
és, probablement, l’explicació
dels refranys «Qui no bat per lo
juliol, no bat quan vol» i «Amb
bon sol, bat al juliol», ja que,
un cop entrat el mes d’agost,
aquestes condicions meteorològiques sovint canvien.
El batre o la batuda és l’operació agrícola que consisteix
en la separació de les parts
comestibles de la palla, la pellofa o el boll dels cereals o la
tavella dels llegums.
Antany, era una operació molt
intensiva en mà d’obra i força
animal, que s’havia de fer com
més aviat millor després del
segar. S’executava en un lloc
pla i net, dedicat a l’operació:
l’era. Per a batre, o fer sortir
els grans del boll, s’utilitzen
diferents eines: colpint les garbes damunt un banc dedicat,
amb batolla, amb corrons de
pedra o fusta estirats per animals, el trill… Avui en dia, les
màquines recol·lectores fan
el segar i el batre en una sola
operació.

El dia de batre, a les cases de
pagès hi havia molt d’enrenou;
era una feina important, ja que
el blat que es recol·lectava era
un ajut remarcable per a l’economia d’una casa. Una part
de la collita servia per fer-ne
farina i assegurar el pa de tot
l’any, i la resta es venia al preu
que hi havia al mercat.
Després de batre, el gra ja està
totalment net i es recull als
graners de les cases. La palla

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

es transporta al lloc on s’emmagatzema.
Com el batre reeixit significava
la fi de la collita, era l’ocasió
de moltes festes populars, que
encara s’organitzen en l’actualitat en molts vilatges amb
evocacions dels oficis d’antany o amb demostracions de
maquinària històrica (La Fulliola, Avià, Llagostera, etc.). També ha inspirat moltes cançons
populars.

genda específica
de la Biblioteca
Ca l’Oliveres
genda específica
de l’Espai Jove
El Galliner

